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ПРЕДГОВОР
Оваа книшка е создадена како еден од резултатите од проек
тот "Македонско-полска граматичка конфронтациjа" врз коjшто маке
донските и полските лингвисти работат скоро четириесет години.
Проектот беше инициран со миела да се изучи длабочината и
карактерот на структурните разлики мегу два типолошки максимално
оддалечени словенски jазици и со тоа да се определат рамките на една
граматичка типологиjа на состоjбите во словенскиот jазичен свет.
Поjдовна точка на така замисленото истражуван,е на морфо
синтаксичко ниво, природно, стана една од многуте актуелно приме
нувани и верификувани концепции на семантичката структура на
jазичниот текст. Се работи за теориjа коjашто прв пат е презентирана
во синтаксичкиот том на полската академека граматика (Grochowski,
Karolak, Topolinska 1984).
Непосреден предмет на анализа и опис се двата стан дардни
jазици, но стандардната ситуациjа се изучува врз фонот на состоjбите
во македонските и полските диjалекти и, по потреба, со увид во исто
риjата на двата диjасистема.
До сега се излезени две позиции од главното издание: вовед
(Topolinska, Vidoeski 1984) и прозодиjа (Видоески, Савицка, Тополин,
ска 1999), како и неколку монографии (Шокларова 1990, Миркулов
ека 1988, 1996) и броjни статии, наjчесто обjавувани во двете периоди
чни серии: "Studia linguistica Polono-Jugoslavica", од 8 броj ,.studia linguis
tica Polono-Meridianoslavica", и "РоНа philologica Macedono-Polonica".
Од двата основни процеса одговорни за изградба на jазичниот
текст, предикациjата и номинациjата, проблематиката на четирите сту
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дии собрани во оваа книшка е сосредоточена врз предикациjата.
Таквиот избор е мотивиран не само со MojaTa увереност во примар
ниот карактер на предикациjата во однос на номинациjата, но и со
фактот дека во моите први работи посветени на македонската
синтакса се занимавав речиси исклучиво со номинациjата (ТополИJ:Ь
ска 1974 и Topolinska 1981).
Во првата студиjа

(Accusativus) во центар на моето внимание е

основниот и наjфреквентен модел на простата реченица конститу
ирана од двоаргументен предикат чиj втор аргумент во комуникатив
ната хиерархиjа на површината на текстот е остварен во акузативен
падежен однос. Ги проучувам и сите други синтаксички модели кои го
вклучуваат акузативниот падежен однос во македонскиот и/или во
полскиот jазик. Една од задачите на студиjата е да се верификува
претпоставката дека големата експанзиjа на акузативниот однос
спага мегу наjкарактеристичните балкански црти на македонската
проста реченица.
Изборот на темите за втората и третата студиjа (помошните
глаголи со поjдовна семантика 'esse', 'habere' и 'dare' и

modus subiuncti
vus) е израз на MojaTa увереност дека наjдлабоките разлики мегу

македонскиот и полскиот предикативен систем се однесуваат на реа
лизациjата на статалните (перфективни) и на нефактивните/контра
фактивните пораки. И во двете студии се работи за секундарни гла
гол ски парадигми, повекето од нив ненаследени туку никнати соод
ветно на македонската и/или на полската почва и со незанемарливо
влиjание (посебно во македонскиот случаj) на иноjазичното опкру
жуван.е.
Четвртата студиjа, посветена на неглаголските предикати, има
поинаков карактер. Во неа се промовира тезата дека од семантичка
гледна точка голем дел лексеми традиционално класификувани како
сврзници, партикули, (заменски) прилози и сл.

defacto спагаат во една

иста функционална класа. Тоа е класата на показатели на врските кои
говорното лице ги забележува мегу настаните. Следствено, во оваа
студиjа првенствено се бараат паралели, а не разлики, мегу македон
скиот

И

полскиот jазичен израз. Сепак, се разбира, и разликите

регистрираат и се опишуваат.

се
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ACCUSAТIVUS
(ПОЛСКИ - МАКЕДОНСКИ)
Под accusativus, на формален план, подразбирам синтаксич
ки однос Mety предикатскиот израз и од него директно зависниот
аргументски израз оформен како именска синтагма. Во полскиот
jазик показател на Toj однос е морфолошката наставка на акуза
тив. На семантички план, референт на именската синтагма во аку
зативен однос е таканаречениот обjект на деjство, Т.е. обjект кон
коjшто деjството е директно насочено; оттука традиционалниот
полски термин "dopetnienie blizsze", ОДНОсно македонскиот - "ди
ректен обjект". Разбирливо е дека така дефинираниот акузативен
однос претставува статистички наjфреквентен тип на вербалната
рекциjа: при двоаргументски предикат (а Toj претставува наjфрек
вентен тип на предикатската структура) вториот аргумент во се
мантичката хиерархиjа обично се реализира токму како именска
синтагма во акузативен однос (или, пократко: во акузатив).
Во oBoj текст би сакала да ja претставам зоната на употреба
(= функционална зона) на акузативната рекциjа во полскиот и во
македонскиот jазик со посебен осврт врз разликите Mety нив и 
по можност - врз семантичката и граматичката мотивациjа на тие
разлики.
Во центар на вниманието се HaotaaT таканаречените преди
кати од прв ред, Т.е. предикатите кои претставуваат релации Mety
материjалните предмети (т.е. конституира ат реченици коишто из
разуваат релации што говорителите ги забеле>куваат во светот
околу нив). Не се занимавам, барем во почетната етапа на анали
зата, со пропозициски аргументи во акузативна позициjа, се едно
дали тие се оформени како дел-реченици или како морфолошки
номинализации.
На почетокот уште неколку формални забелешки:
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- горепредложената дефинициjа на акузативниот однос ми
дозволува да зборувам за присуството и за показателите на Toj од
нос во македонскиот jазик, иако TOj нема деклинациjа; како главни
показатели се поjавуваат линеаризациjата на реченицата н
- во случаj на референциjално идентификуваните референ
ти на именската синтагма - придружните заменски клитики;
- таканаречените genetivus negationis и genetivus partitivus во
полскиот jазик ги толкувам како позициски вариjанти на акузативот;
не ме интересираат конструкциите, во кои морфолошка
та форма на акузатив е изнудена не од глаголот туку од предлогот;
сите тие, по мое мислеIЬе, спагаат мегу локативните односи, или
претставуваат семантички деривати на локативните односи.
Наjпосле, пред да поминам на прегледот на материjалот,
уште неколку зборови за тоа како го гледам акузативот во
опозициjа наспрема другите падежни односи.
Моите досегашни искуства стекнати во текот на анализата
.
на словенскиот Jазичен матерИJал - како во синхрониската така и
во диjахрониската перспектива
се поеднозначно j a потврдуваат
хипотезата дека принципот на синтаксичката организациjа на ре
ченицата треба да се бара во антропоцентричката теориjа на jази
кот. Оние особини на референтот на една именска синтагма коиш
то наjрегуларно наогаат показатели на површината на текстот се /
+/- одушевен / односно /
човек / и /
идентификуван за учес
.

ниците на говорниот чин /. Се разбира, и двете особини се карак
теризираат со богата внатрешна хиерархиjа (таканаречената Ые
rarchy of animacy во првиот случаj, или хиерархиjата разработена
во рамките на теориjата на референциjа во вториот). Гледана од
оваа перспектива, граматикализациjата на односите мегу преди
катскиот и аргументските изрази (во речениците коишто се кон
ституирани од предикатите од "првиот ред") зависи

(1)

од тоа дали

референтите на соодветните аргументски изрази се луге (односно
живи организми) или неодушевени материjални предмети како и
(2) од тоа дали соодветните луfе/предмети се еднозначно иденти
фикувани за говорителите. Во светлината на такната интерпрета
циjа, nominativus примарно е 'падеж на првиот 1:IObek-учесник на ре
лациjата изразена со предикатот' ,dativus е 'падеж на вториот чо
век според комуникативната хиерархиjа на реченицата' , accusativus
-

'падеж на првиот неодушевен предмет' ,instrumentalis

'падеж на

вториот таков предмет'. За локативот оваа опозициjа е ирелеван
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тна, неутрализирана од страна на доминантната просторна семан
тика. Генитивот во OBoj calculus не се поjавува, бидеjки TOj - по мое
разбиран.е - изразува синтаксички однос мегу две именеки синтаг
ми, Т.е. еден однос KOj во реченичната хиерархиjа се наога на втор
план, Претставуваjки ja оваа шематска карактеристика се послу
жив со оградата "примарно". Таа ги носи како синхрониеките така
и диjахрониските импликации. На диjахрониски план таа ja изра
зува MojaTa увереност

базирана врз богат фактографски матери

jал од историjата на словенските и на балканските jазици - дека
особината /+/- човекl била и е активна во процесот на формиран.ето
на падежните системи; на синхрониски план - исто толку богато
документираната увереност дека секаква друга маркираност на со
одветните именеки синтагми секогаш може позитивно да се
обjасни - или како функциjа на семантиката на предикатот или како
резултат на (семантичката) и синтаксичката деривациjа, Не го спо
менав тука вокативот, бидеjки TOj не е елемент на множеството на
падежните односи сфатени како типови на граматичка (морфосин
таксичка) зависност на именската синтагма од HeKoja друга, вер
бална или номинална конструкциjа во границите на истиот исказ.
Примерите што ке ги приведувам подолу доаГаат од раз
лични извори, од пишуваниот и од говорениот jазик. Ке ги локали
зирам само во случаj ако тие претставуваат уникатни модели, "ав
торска своина". Сигнализирам, исто така, кога примерот е обоен
колоквиjално или ако доага од диjалектниот jазик.
Критериум, според коjшто ги редам моделите на реченич
ните конструкции со акузатив, е чисто механички. Тоа е броjот на
аргументи што ги импликува дадениот предикат и референциjална
карактеристика на тие аргументи во категории: 'човек' - 'не-чо
век' 'евентуално 'живо' - 'не-живо'. Се разбира, во позадина на
таквата класификациjа се крие лексичката семантика на предика
тот, врз Koja повеке пати ке се задржуваме.
1. Реченични конструкции без а рrументски израз
во номинативен однос

1.1. Арrументски израз во акузативен однос како единствен
aprYMeHT импликуван од страна на предикатот

Конструкциите од OBOj тип, Т.е. конструкциите во кои аку
зативот се поjавува без номинатив, и во двата jазика се реткост.
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Тука спагаат примерите како

(1) пол. Mdlimnie

мак Ме 2УШU, и сл.

Тие именуваат состоjби, во кои на прв план се наога физио
лошки процес-'предикат', чиj пасивен обjект е човек-референт на
аргументскиот израз, или поточно: телото/организмот на човекот
референт на аргументскиот израз. Отсуството на номинативот
како активен субjект е семантички мотивирана, додека човекот
референт на синтагмата во акузативен однос е сфатен И претста
вен како "обjект на деjство". Во конструкциите од таков тип един
ствениот аргумент по дефинициjа е маркиран како /+ huml, евен
туално /+ animl.
Тука спагаат и полските конструкции од типот Ogluszylo go,
Zalalo ich, и сл., каде што агенсот се сили на природата независни
од човековата волjа. Овие конструкции немаат македонска пара
лела.
1.2. Аргументски израз во акузативен однос и аргументски израз
во локативен однос како единствени два аргументи
импликувани од страна на предикатот
Тука спагаат конструкции со надграден предикат на негаци
ja, Т.е. типот:

(2)

Пол. Janka dzisiaj nie та (w Ыиrze)

-

Мак. Иван денеска 20 нема

(во канцеларujаша)

каде што идентификуваниот референт на аргументскиот израз е
во акузатив, или со генерички референт:

(3)

Пол. (W йаdпym sklepic) nic та cиkru / jajek . - Мак. (Во ниедна
. .

йродавница) нема шекер / jаjца...

при што локативниот аргумент често останува неоформен на по
вршината на текстот и треба да го "прочитаме" од конситуациjата
како 'тука', Т.е. во местото каде што се наога говорителот. Сп. ис
то така:

(з') Пол.

Cиkru /jajek .. Ьгж
.

Во македонскиот jазик во случаj на генеричката референ
циjа возможна е и позитивна егзистенциjално-локативна констата
циjа како:
(4) Мак. (Kaj нас / шука) u.мa шекер / jаjца .
. .

или, со изменета функционална перспектива:
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(4') Мак. Шекер I jаjца ...

има.

Покраj тоа во македонскиот jазик постоjат и конструкции
со деиктичко-локализирачки предикативи еше, еве, ене, КОИIIIто ja
"апсорбираат" локализирачката информациjа, сп.
(5) Мак. Еве 20, Еве ja кни2аШа...
што во полскиот превод би гласело на пр.
(5') Пол. Ot6.i i ол

,

То jest .. / Tujest .. /Oto... ta ksiEJЙkа,

или, поколоквиjално и поприродно: Masz tu... / Ти masz... ty ksiEJЙkу.
Со други зборови: во полскиот нема полна паралела на
македонската конструкциjа.

1.2.2. Секундарно транзитивните конструкцни
Има уште еден тип македонски конструкции со аргумент
ски израз во акузативен однос и без аргументски израз во номина
тивен однос. Тоа се конструкциите од типот:
(6) Мак. Не смрачи во i""iланина, Го раздени во селоша, и сл.
По можност адекватен полски превод би гласел:
(6') Пол. Zmrok zasta! лаs... / ... zaskoczy! лаs w g6rach, Dzien zasta! лаs

ла wsi,
или:
(6") Пол. Zmrok zapad/ / Zmierzchlo siy, kiedy byJismy w g6rach, Dzien

лаsta/ / Rоzwidлilо SOy, kiedy bylismy /zлаJеilismу siy ла wsi, и сл.
Македонските конструкции, секундарни во однос на пра
словенското наследство, се поjавиле под влиjание на соседните
несловенски балкански jазици и претставуваат еден од типичните
примери на експанзиjа на акузативот во тие jазици. На прв план
имаме метеоролошки процес, Koj претставува точка на темпорал
на референциjа за опишуваната ситуациjа. Површинското маке
донско решение mutatis mutandis претставува паралела на горепрет
ставениот "словенски" тип 1.1.

-

процесот, KOj е наjвисоко поставе

ната компонента во комуникативната хиерархиjа на реченицата, е
изразен со глагол. Во полскиот тип (6') се поjавува персонифику
вачка метафора (во основната диjатеза НЕКО] затекнува НЕ
КОГО НЕКАДЕ), а во (6")

перифрастичен предикатски израз

Koj не допушта дополнуван,е во акузативот.
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1.3. Реченични конструкции конституирани
од предикатски изрази во форма verbum finitum 3sg

+

*s

Конструкциите од OBoj тип се карактеристични за полскиот
jазик, додека на македонскиот му се туfи.
Во полскиот таквите конструкции регуларно се деривираат
од сите глаголи, што сугерира можност тие да се толкуваат како
членови на основната глаголска парадигма а кои ги неутрализи
раат категориите лице и броj (сп.
можеме нив да ги дефинираме со

Topolinska 1967).

ПОМОШ

Поради тоа не

на броjот и карактерот на

аргументските изрази - со исклучок на блокираната номинативна
позициjа тие во процесот на деривациjата ja наследуваат реакци
jaTa на конститутивниот глагол, сп.

(7)

Пол. Popoludniu сllОЩ; si

па

spacey
r ,

ksifj.iki, .. jest si juz zmtpczonym, итн.
Во оваа еитуациjа, ИСа во дадената конструкциjа може да
биде единствен аргументски израз или пак еден од неколку такви
изрази, еп.

(8) Пол. Wieczorami odwiedza sitp przyjaci61, T legllmin je Sl lyzkq,
Kawtp serwuje sitp w dzezwach, Paleczktp sztafёty przekazuje si najblizsze
ти slJsiadowi, итн.
Конструкциите од OBoj тип имаат низа заеднички прагма
тички и семантички особини. Двете нивни основни функции ее: (а)
инетрукциjа за однесувюье во соодветна ситуаЦИ.iа, или (б) инфор
мациjа за однесувюьето на оние што ее нашле во дадена ситуациjа.
Поради тоа тие (в) импликуваат неопределен, но секогаш персона
лен агене, и (г) имаат неактуелен, често хабитуален, секогаш ите
ративен карактер, така што (д) референтот на ИСа е секогаш
некое множество. Претставениот збир на особини нема целосна
македонска паралела. Гледам два возможни еквиваленти:
струкциjа конституирана исто така од verbum finitum

+

(8')

кон

*s , но Koja

отвора место за ИСн а не за ИСа и во врека со тоа изнудува кон
груенциjа по броj, или

(8")

конструкциjа конституирана од verbum

finitum 2 sg, што некогаш во истата функциjа им била позната на
сите словенски jазици, а од гледна точка на современиот полски ja
зик прететавува архаизам, еп.
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(8') Мак. Навечер се йосешувааш йрujашелu(ше), Oeoj десерш се
jаде со лажuца, Кафешо се служu во гезвU1Ьа, Шшафешношо сшай
че .му се врачува на наjблuскuош сосед...
(8") Мак. Навечер (2и) йосешуваш ЙрujаШелu(Ше)... , Кафешо 20
служuш во гезвU1Ьа, Шшафешношо сшаЙче.му 20 врачуваш на Haj
блuскuош сосед...
Конструкциите од типот

(8')

се

поуниверзални и без сомне

ние поблиски до полскиот модел, но редовно се разликуваат од него
по диjатезата. Мегутоа, прагматички, при конкретна употреба,
оваа разлика се брише, бидеjки според правилата на топикали
зациjата и полската ИСа и македонската ИСн - при отсуството на
темпоралните и/или локативните трансформи - се лоцираат во
инициjална позициjа.
1.4. Аргументски израз во акузативен однос н аргументски израз
во инструментален и/или локативен израз како единствени два
аргументи импликувани од страна на предикатот
Под OBOj наслов се крие карактеристична полска конструк
циjа од типот

Zawialo go sniеgiещ Znioslo go z drog],

и сл. Таа нема

македонска паралела.
2. Реченични конструкции со аргументски изрази
во акузативен и во номинативен однос
Ова е основен блок на конструкции во кои се поjавува ИСа,
а истовремено и наjтипичен и статистички наjфреквентен модел
на реченици конституирани од предикати од првиот ред. Тоа е раз
бирливо (семантички мотивирано), ако се потсетиме на поjдовната
"поделба на улоги" според антропоцентричната теориjа: ИСн го
именува човекот (евентуално HeKoj друг жив организам, автомат,
и сл.) како вршител и/или инициjатор на деjството, додека ИСа го
именува обjектот (материjален предмет) кон коjшто е насочено
деjството.
Покраj двата наведени, основни аргументи, предикатот може
да бара присуство и на други аргументи-учесници во деjството.
MojOT преглед го започнувам со претставуваFЬе на типични конс
трукции со само два аргумента, соодветно во номинативен и во
акузативен однос. Се разбира, не сум во состоjба да ja претставам
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сета присутна семантичка вариjациjа, но тоа и не е MojaTa цел. Се
концентрирам врз моделите што ги разликуваат двата опишувани
jазични системи.

2.1. Реченични конструкции во кои единствените два аргументски
изрази

i

cTo. aT

соодветно во номинативен и во акузативен однос

Под горниот наслов се подра::lбираат конструкциите кои не
отвораат позиции за други аргументски изрази, а не такви коишто
факултативно ги пополнуваат само номинативната и акузативната
ПО::lициjа. Тие не припагаат кон некое определено семантичко по
ле; нив

ГИ

конституираат предикати од разни полшьа, (а) такви чие

значен,е не допушта трет аргумент или (б) употребени така што
позициjата на третиот аргумент ос-'Танува непополнета. Ке се огра
ничам на неколку карактеристични примери.
Моделите во кои субjектот (агенсот) ja насочува CBojaTa
активност на HeKoj обjект често овозможуваат во рамките на истата
конструкциjа да се именува и инструментот со коjшто се служи
агенсот. Од гледна точка на површинската реализациjа таквите
модели отвораат позициjа за трет аргумент во инструментален
однос. Не пуштаjки се во дискусиjа дали и кога OBoj трет аргумент
е импликуван од с-'Трана на предикатот сакам тука да посочам
некои конструкции што автоматски ja блокираат позициjата на
инструменталот. Се работи за конструкции во кои обjектот е дел
на телото на "номинативниот" агенс. Сп.

(9)

Пол. Janek z!ama! nog , Hania rozbi!a kolano

-

Мак. Иван скршu

нога, Ана иlUЧaluи рака, и сл.
Понекогаш е тетко да се спроведе остра граница мегу конструк
циите од OBOj тип

И

семантички паралелните модели со "празен"

датив кореферентен со номинатив, тип:
(10) Пол. Basia zrаш/а sobie раlес

-

Мак. Маре си го рани йрсшош,

и сл.
Интересно е дека во вториов тип во македонскиот jазик обврзува
своевидна конгруенциjа "по определеност", Т.е. со поjавуван,ето на
кореферентната заменка во датив ИСа автоматски добива експо
нент на еднозначна референциjа. Можеби, наjедноставно решение
би било да се допушти регуларна возможност во OBoj тип конс
трукции да се воведува кореферентен датив. Не сум се одлучила за
таквото решение бидеjки тешко би можела да прифатам полски
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конструкции како Janek z!ama! soble nog(: во ситуации кога се рабо
ти за несрекен случаj а не за свесна активност на агенсот.
Друг карактеристичен пример се конструкциите што ги
конституираат креативните и/или деструктивните предикати, а
предмет на предикациjа е самиот процес на креациjа и/или дес
трукциjа, а не формата на неговата реализациjа и/или локализа
циjа на обjектот. Сп.

(11) Пол.

Jan buduje dom

-

Мак. Иван 2ради кука,

или:

(12) Пол. Hania st!uk!a szklank(:

-

Мак. Ана скрши чаша, и сл.

Сп. ги и ноторно двоаргументските конструкции како:

(13) Пол.

Marysia urodzi!a c6reczk(:

-

Мак. Маре роди девоjче..

Сп. ги исто така конструкциите со предикатот 'губи', како:

(14) Пол.

Jurek zgubi! klucz

-

Мак.

tOKO

20 заzина/заzуби клучоЩ и

сл.
Во македонскиот пример сме соочени со секундарна транзитивиза
циjа на глаголот заiине. Хомоиимни парови од типот: транзити
вен-интранзитивен глагол не му се туfи ни на полскиот jазик, сп.

(15)

Пол. HeJena usypia dziecko

vs

Helena usypia !atwo I HeJena w!asnie

usypia, и сл.
сепак, во полскиот систем се работи за изолирани примери, а
освен тоа - како што произлегува од понудените контексти, хомо
нимните предикатски изрази имаат различна категориjална карак
теристика. Usypia во интранзитивен контекст има обично хабитуа
лен карактер и - ако е употребено актуелно - бара до себе посебни
показатели на таквата употреба, во нашиот пример: w!asnie. Во
македонскиот jазик секундарната транзитивизациjа е честа

nojaBa,

а во извесни семантички ПОЛИfьа сериска. Обично се издвоjуваат два
типа на македонските секундарно транзитивни глаголи. Првиот,
пофреквентен се каузативи, т.е. структури слични на нашиот пол
(12), сп.

ски пример

(16) Мак. Ана

20 шеii1а кучеii10 I деШеШ0,

што во полски бара превод со перифрастичен предикат:

(16') Пол.

Аnnа wyprowadza psa I dziecko па spacer,

при што глаголот шеillа има интранзитивна паралела, сп.

(16") Мак. Ана
и натаму:

шеii1а

-

Пол. Аnnа spacemje;
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(17) Мак. Ана

ja

раейлака / ja наемеа Маре

во превод
(17') Пол. Алпа doprowadzi/a Mari{: do p/aczи / do smiechu
покраj
(17") Мак. Ана ее раейлака / се наемеа

-

Пол. Аппа si{: rozp/aka/a /ro 

zesmia/a)
значи: транзитивизациjата станува можна со елиминациjа на "пов
ратното" ее коешто ja блокира позициjата на акузатив.
Еве други примери на транзитивни деривати од истата се
РИ.1а, но од други семантички ПОЛИFЬа:
(18) Мак. Ана го загина клучош

-

Пол. Aпna zgubl/a klucz,

покраj
(18') Мак. Клучош загина

-

Пол. Klucz zgiШI!'

или - со силна емотивна маркираност:
(19) Мак. Ке iПе умрам!

-

Пол. Zabljy ci{:!

покраj
(19') Мак. Вчера умре MajKa му

-

Пол. Wczoraj umаг/а jego matkaJ

или:
(20) Мак. HeMoj, ке ме разболши!
во превод:
(20') Пол. Р1Zеstшi, wpydzisz mnie w сЬоroЬу!
покраj
(20") Мак. Пешре ее разболи

-

Пол. Piotr Sl"y rozchorowa!,

итн., примерите можат уште долго да се редат, при што за еднички
от семантички модел секогаш сугерира ист правец на формална
деривациjа: интранзитивот коjшто именува процес важечки за ре
ферентот на ИСн се транзитивизира, т.е. стекнува можност да го
именува истиот процес во ситуациjа, кога референтот на ИСн е
причинител а на процесот му е подложен референтот на ИСа.
Пример от (16) докажува дека моделот деjствува и во случаj на де
ривирана пасивна диjатеза (според антропоцентричната теориjа

Klucz zginlJ/ значи дека 'HeKoj го загубил/загинал клучот'). Може
при тоа да ее издвоjат два механизми на транзитивизациjа завиено
од тоа дали поjдовниот интранзитивен глагол во cBOjoT состав има
морфема на старата медиjална диjатеза.
Бториот модел на македонската секундарна транзитивиза
циjа ее однееува на динамични перлативни конструкции. Со други
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зборови: "рутата", или просторот во коjшто се врши движеlЬето се
реинтерпретира како "обjект на движеlЬето", сп.
(21) Мак.

Шеiiiа.м низ лuвада(iiiа), Ja шеiiiа.м ливадаiiiа

-

Пол. Spa

сеrий ро /qЩ

или:

(22) Мак.

Се качува,М йО скалиiiiе, Ги качува,М скалиiiiе

-

Пол.

Wchodzy ро schodach,
каде што на македонската страна елиминациjата на "повратното"

се отвора пат кон транзитивизациjа.
Историски гледано и двете серии на секундарно транзитив
ните глаголи се резултат на позаjмуваlЬе на соодветните балкан
ски, конкретно (а)романски модели. Тие се израз на тенденциjата
карактеристична за балканските jазици моделот ИСн - ПИ ИСа
да се генерализира во сите ситуации кога покраj аргументски
израз во номинативен однос предикатот импликува формализациjа
на уште еден аргументски израз, под услов Toj да не е маркиран
како /+ перс/. За оваа тенденциjа ке стане уште збор подолу.
2.1.1. Конструкции со

персонален референт
на аргументски израз во акузативен однос

Таквите конструкции и во двата jазика заслужуваат внима
ние како пример на високиот реjтинг на карактеристиката /+ pers/
во словенските системи. Погоре веке беше речено дека акузатив
ниот однос сам по себе е немаркиран од гледна точка на опозици
jaTa /+/- pers/. Со други зборови: обjектот на деjството е сфатен
"предметно", независно од тоа дали се работи за човек или за нео
душевен материjален предмет. MetyToa, како што знаеме, веке во
прасловенскиот jазик персоналната прашална (и релативна) за
менка *kъtо има синкретична форма Асс
Gen, за разлика од соод
ветната предметна заменка во чиjа парадигма Асс
Nom. А покраj
=

=

тоа, како што пишува Л. МОШИlЬски, "bardzo wczesnie, zapewne jesz
cze w еросе prsl., w biemiku rzeczownik6w myskich zywotnych

а

zwlasz

cza osobowych pojawita siy konc6wka przeniesiona z dopetniacza", што 
според интерпретациjата на МОШИlЬски - значи paГalЬe на грама
тичката категориjа одушевеност, Т.е. граматикализациjа на приз
накот /+ pers/, или, пошироко, /+ animl во контекстот /+ masc/. Це
лиот TOj процес прететавува идеална илустрациjа на универзална
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та "hierarchy of anirnacy" утврдена од Силверштаjн (Silverstein 1976).
Во современиот полски jазик, како што знаеме, синкретизмот Асс
:::: Gen им е cBojcTBeH во еднина на именките од машки род кои оз
начуваат нешто живо, а во множина на именките од машки род
кои означуваат лица. Исто и во македонскиот jазик признакот 1+
persl има во акузативен однос пасебни показатели, пред се - иако
не исклучиво - Kaj именките од машки род. Се работи за морфо
лошки и/или морфосинтаксички показатели. Имено, (а) машките
лични ИМИIьа, називи на роднинските односи, а исто така и некои
(пред се, наследените) пошiпа agentis и nomina profesionalia во акуза
тивниот однос j a земаат наставката -а, сп. Сшоjан : Сшоjан-а, браш
: браiu-а, учишел : учишел-а, и сл., покраj тоа (б) именските син
тагми со еднозначно идентификувани референти добиваат редовна
заменска реплика, а статистички наjчесто j a добиваат пак синтаг
ми маркирани како 1+ pers/. Да додадеме дека во македонските диjа
лекти таква реплика придружува пред се, понекогаш исклучиво,
синтагми чии референти се идентификувани машки лица (тип: Го
видов Сшоjана, и сл. ) . Наjпосле, да го додадеме уште и тоа дека (в)
во некои диjалекти, каде што репликата е генерализирана на сите
синтагми со идентификувани референти, синтагмите што имену
ваат лица од машки пол добиваат допалнителен показател во
форма на предлагат на (тип: Го видов на СШоjан).
Тука не го воведувам поимот casus generalis, со коjшто приврзани
ците на морфолошката теориjа на падежот ги определуваат формите со
наставката

-а,

со оглед на фактот дека тие се поjавуваат во сите падежни

односи со исклучок на номинативот. Според моето сфаКaIье овие форми
се показатели исклучиво на акузатив и тоа, главно, само за синтагми со
неидентификуван референт, каде што наjчесто отсуствува заменската
реплика. Во сите други падежни односи формата со наставката -а ja при
дружува соодветен предлог

и токму TOj

е основен показател на дадениот

однос.

ИСа маркирани како 1+ animl И/ИЛИ 1+ pers/ во полскиат j a 
зик, или пак како 1+ persl во македонскиат се поjавуваат како до
предикатите коишто своите аргументи ги селектираат без ограни
чуван.а од целато множество на материjалните предмети така и до
оние коишто допуштаат исклучиво референти маркирани како /+
animl или 1+ pers/. Еве неколку типични примери:

(23) Пол. Аnnа pierwsza dostrzeg/a Piotra / Stojana - Мак. Ана йрва
има забележано Пешре(ша) / Сшоjан(а),

20

23
во опозициjа со:
(23') Пол. Аnnа pierwsza dostrezegla ten most / rzekt; -Мак.

20

Ана йрва

има забележано мосШоzИ / . ja има забележано рекаШа,
.

.

или без опозициjа:
(24) Пол. Piotr zblI Pawla

-

Мак.

Пейlре 20 uсzUеiш Павле(zUа),

или
(25) Пол. Anna kocha Janka

-

Мак.

Ана 20 сака Иван(а),

итн. За да ja дополниме сликата, ке додадеме дека корелациjата
мегу референциjалната определеност и персоналноста е во тие
конструкции многу jaKa, така што Kaj броjните говорители на
македонскиот стандард како единствен показател на акузативниот
однос се поjавува заменската реплика.

Конструкции со персонален референт на вториот
(покраj номинативот) аргументски израз алтернативно
остварен како акузатив или како датив

2.1.1.1.

Неутралноста на акузативот наспрема опозициjата /+/- pers/
во конструкциите што се конституирани од предикати со два пер
сонални аргументи автоматски отвора можност за двоjна семан
тичка интерпретациjа и, во врска со тоа, двоjно пополнуваlЬе на
позициjата на вториот аргумент. Ако во интерпретациjата на TOj
аргумент до!'.шнира неговиот пасивен карактер

се поjавува аку

зативот, ако доминира персоналност - дативот. Еве како Желазко

(Ze1azko 1975: 89-90) го претставува OДHeCYBalЬeTO на соодветните
полски глаголи:

"Ze wzgl«du па stan dzisiejszy mozna je podzielic па dwie grupy:
1 ) rz<\dz<\ce wsp6lczesnie (w okresie nowopolskim) biernikiem lub
celownikiem, а wi«c wyst((puj<\ce raz jako przechodnie gramatycznie,
innym zas razem jako gramatycznie nieprzechodnie (пр. nieprzechod
nie (пр. blogoslawic kogo/ blogoslawic komu);

2) czasowniki, kt6re maj<\ dzis wyl<\cznie (albo prawie wYf<\cznie)
rekcj« Ыеrnikоwц, а w zabutkach wystypuj!:!: r6wniez z celownikiem
(пр. rozll1niec kogo, со dawniej tez rozumiec komu, czemu), oraz
takie, kt6re dzis maj!:!: dopelnienie w celowniku, а dawniej rz<\dzily
r6wniez biemikiem (пр. sluiyc komu, czemu

cos)."

dawniej tez: sluzyc
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Во прететавената класификациjа привлекува внимание за
писот Koj сугерира дека алтернациjата до денеска е жива Kaj пре
дикатите кои бараат два персонални референти (salutowac, tykac. .),
.

додека Kaj предикатите кои во позициjа на вториот аргумент до
пуштаат синтагми маркирани како /- pers/ со време победила и се
генерализирала една од двете можности. Несрекен е примерот Ыо

gos/awic, каде што би очекувале дополнувюье komu, czemu; kogo, со,
а не само komu, kogo. Да додадеме што е од основно значен,е тука,
а што Желазко, се чини, не го забележува - дека аргументите /
pers/ коишто навлегуваат во акузативната и/или во дативнатадози

циjа редовно претставуваат продукти на секундарна семантичка
деривациjа, Т.е. различни номинализафiи. Сп. на пр.

(26)

Пол. Blogoslawi/{J ci - ci/{J / Blogos/awi/{J twojq sprawie

twojEJ

spraw/{J,

(27) Пол. Rozиmiem ci/{J /Rozumiem tw6j рroЫет, и сл.
Да видиме сега дали и во Koj обем соодветната алтернациjа
е присутна во македонскиот. Проблемот не е монографски обра
ботен, но високата фреквентност на некои глаголи што спагаат во
разгледаната класа дозволува по пат на една мала анкета да се Haj
де доволен броj илустративни примери. Тука спагаат мегу другите:

(28)

Мак. Ана сеК02аш .му Йо.ма2а на Иван / 20 Йо.ма2а Ивана во

йlешки cийlyaции,

сп. го полското pomagac komus, но wspomagac kogos, натаму:

(29) Мак. HeMoj да .му / 20 судиш .мн02у cйlpoio!
наспрема исклучиво во полски s4dziC kogo; сп. го и полското Наmас

komui / ok!amywac kogoi наспрема македонското лаже нек020. Во
некои случаи разликата во рекциjата е корелирана со семантичка
разлика, сп.
(ЗО) Мак. Toj верно .му служи на Госйода

-

Пол. Оп wiemie sluzy

Bogu,
наспрема
(ЗО') Мак. Келнерийlе 2и служайl iocйluйle

goici

-

Пол. Kelnerzy obs!ugujEJ

..,

. но старополско s/uzyc komus.
Оваа алтернациjа не им е туГа ни на троаргументските пре
дикати со еден пропозиционален аргумент. Согласно со наjавениот
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опфат на оваа студиjа таквите предикати посебно нема да ги раз

гледаме, па ке наведам само тука еден карактеристичен пример:
(31) Мак.

TojMe совейlува како да Йосй1аЙа.м

-

Пол. Оп mi radzi / do

radza, jak mam postEJPic,
покраj
(31') Мак. Ти

совей1ува.м да се ой1кажеzu

-

Пол. Radz

ci zrezygno-

/

wac,

Т.е. на македонска страна алтернациjа, а на полската доследно да
тивен однос.
Македонската ситуациjа мора да биде систематски проуче
на како што ja проучил полската Желазко, а српската Даринка
Гортан-Премк (1971), но и овде искористените малоброjни приме
ри дозволуваат да се формулираат низа "работни" заклучоци:

- иекои предикати со два персонални аргументи, што им
пликуваат карактеристична разлика во улогите на дваjцата рефе
ренти (едниот има активна, другиот пасивна улога), вториот, "па
сивен" аргументски израз го остваруваат алтернативно во акузати
вен или во дативен падежен однос,
- множествата на таквите предикати во полскиот и во ма
кедонскиот jазик само делумно се преклопуваат,
- тука се активни две меtусебно спротивставени тенденции:
едната, мотивирана семантички, го промовира дативот како "па
деж на вториот човек" (т.е. го признава приоритетот на персонал
ниот карактер на соодветната

ИС),

втората, мотивирана и семан

тички и формално, се темели врз пасивниот карактер на референ
тот, а истовремено одразува притисок на морфосинтаксичкиот
систем, коjшто

при отсуство на jасни контраииндикации - се

стреми да го стави во акузативен однос вториот аргумент во хие
рархиjата,
се

чини дека полскиот

се

покажува тука како поеласти

чен од зборообразувачка гледна точка и понекогаш ja елиминира
алтернациjата по пат на префиксациjа,
- suттa suттaruт,

на временската оска и во двата jазика

доминира тенденциjата дативот да

се

заменува со акузатив (сп. Ze

lazko 1975: 118); уште поизразена е соодветната тенденциjа на маке
донска почва.
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2.1.2. КОНСТРУКЦИИ со вториот (покраj номинативот)
аргументски израз реализиран алтернативно во акузатнвен
или во инструментален однос
Оваа алтернациjа не се зацртува толку чисто како онаа на
акузативот наспрема дативот. Се работи за два падежи со слична и
релативно слаба маркираност. Ни едниот ни другиот не е ограни
чен во селекциjата на референти на соодветните синтагми, а раз
ликата мегу нив - според овде прифатената интерпретациjа - се
сведува на помаргиналната поставеност на инструменталот како
"падеж на вториот предмет опфатен со деjството" и на неговата
способност да изразува извесни просторни одно си (сп. подолу

2.3.).

Ке тргнам пак од полската ситуациjа коjашто е солидно об
работена во споменатата монографиjа на Желазко и уште еднаш
за почеток ке ja искористам неговата класификациjа (Zelazko 1975:

45 и н.). Toj констатира:
"Og61nie czasowniki maj<\ce dzis dopelnienie blizsze w narz<;::d
niku, а obocznie (aktualnie lub historycznie) гz<\dz<\ce biemikiem,
mozna podzielic па cztery grupy: 1. czasowniki oznaczaj<\ce rz<\dze
nie, kierowanie (verba regendi); 2. czasowniki oznaczaj<\ce ruch prze
chodni, czyli czynnosc podmiotu, wpгаwiаj<\сц w ruch przedmiot

(verba transitiva movendi),' 3. czasowniki оzпасzаjцсе
gardzenie (verba contemmendi); 4. inne (nie паlеzцсе znaczeniowo do

zewnytrzny

wyzej wymienionych grup)."
Со оглед на основните семантички разлики мегу наведените
групи глаголи ceKoja од нив одделно ке ja конфронтираме со маке
донскиот jазичен материjал.
Предикатите од сериjата 'владее, раководи' во полскиот ja
зик денеска бараат инструментал, сп.

(32) Пол. Zakladem kiemje nasz znajomy, и сл.
Некои од тие глаголи со време формирале нови значеlЬа
кои се уште бараат или допуштаат акузатив, сп.

ZШZEJdzас

1

czyms

'раководи со нешто' и z8JZI:/:dzac 2 соsнаредува нешто', и сл. Во ма
кедонскиот алтернациjата ИСа и ИСи Kaj соодветните глаголи
обично се уште е жива, сп.

(33) Мак. Човекош владее со (20 владее) свешош, и сл.
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Сепак и тука Kaj некои секундарни значен,а се чува акузативниот
однос, на пр. во типот владее jазuк, владее йолскu - сп. го полско
то w!adac jyzykiem, и сл. Без посебни истражуван,а тешко е да се
каже Koja вариjанта е постара на македонската почва. За нас тука
е важно пред се, дали постои и каква е семантичката мотивациjа
на алтернациjата и, посегнуваjки подлабоко, каква е мотивациjата
на фактот токму инструменталот да се поjави во функциjа на вто
риот аргумент. Се чини дека тука клучно е карактеристичното
значен,е за инструменталот на целосна диспозитивност на рефе
можноста субjектот со него да располага без ограничу

рентот

ван,а). Алтернациjата, ако се поjавува, значи конкуренциjа мегу
значен,ето на полна диспозитивност на обjектот и карактеристич
ното значен,е за акузативот на насоченоета на деjството кон пред
метот. Опозициjата, како што ке видиме, многу поjасно е изразена
Kaj втората група на глаголи наведени од Желазко. Впрочем, се
чини дека некои глаголи што Toj ги сместува во првата група, на
пр. tlZqs4 оЬтаса4 mqcic (1975: 45) поскоро припаfаат кон втората,
или пак се лоцираат на пограничjе сведочеjки за отсуство на остра
граница мегу групите. Во врека со типот lZqdzi4 w!ada4 kierowac
вреди и да

се

обрне внимание врз селекциjата на референтите на

ИСи. Тоа се - при примарната, недеривирана употреба на соодвет
ните предикати

речиси без исклучок "општествени творби",

како административно-политички единици, институции, и сл.
Втората група според класификациjата на Желазко, се гла
голи од типот rusza4 kл;сi4 suwa4 lZИсас и сл. Алтернациjата: аку
зативниот наспрема инструменталниот однос и во двата jазика на
полно е жива, а семантичката мотивациjа на вариjантите полесно
се чита. Сп. на пр.
(34) Пол. Аnnа mасЬа r9kq / chusteczkq

-

Мак. Ана .мавШа ео рака I со

ша.мuвче,
но
(35) Пол. Piotr obr6ci! k1ucz ki1ka razy

-

Мак. Пешре 20 еврши клу

чош неколку йашu,
или, со истиот предикат:
(36) Пол. Тел zаwоdлik lZuca oszczepem
фрла коЙjе...

-

Мак. Oaoj найlйреварувач

Овде имаме работа со една генерализирана итеративна
низа, во Koja копjето е истовремено обjект на деjство (така е во
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македонската формализациjа) и "инструмент на специjализациjа"
на спортистот (така е во полската формализациjа).
Во наредниот пример се чувствува разликата меГу еднокра
тен актуализиран настан и TpajHocTa на деjството:
Пол. Cz!owiek zakryci! korby katarynki i roz/eg!y siy oczekiwane

(37)

diwiyk/ ..
наспрема
Пол. Cz!owiek krycil korbEj kataryпki i przytUpywa! do taktu.. ,

(37')

.

сп. и:

(38) Пол. JViatr ko!ysze drzewa / drzewami...
Суштествена разлика во примерите од OBOj тип претставува опре
деленоста на референтот на ИСа спрема генеричкиот карактер на
референтот на ИСи, што во македонскиот текст има и сегмента
лен показател во форма на членот.
ИСи често се поjавува во конструкции, во кои неjзиниот ре
ферент е дел од човековото тела, а тука има и доста идиоматизи
рани обрати, сп. wzmszyc ramionami, kiwac g!OWEj, kryCIC
Македонскиот располага со друг инвентар на слични обрати, но во
случаите на лексичко-семантички идентитет и синтаксичкото ре
шение е идентично, сп.

(39)

Пол. Piotr z rezygnacjEj pokiwa! g!OWEj

-

Мак. Пей1ре резuгнuрано

заклима со глава...
Резимираjки ги забелешките поврзани со verba transitiva то
vendi треба да кажеме дека алтернациjата на акузативот и инстру
.
металот KaJ глаголите од TOJ тип во двата Jазика е жива и дека таа
.

.

е придружена со значенската разлика: аргументскиот израз во инс
трументален однос не го посочува обjектот на деjство, туку раз
лични допалнителни акцесории; би можеле да ризикуваме конста
тациjа дека во повекето случаи сме соочени не со аргумент sensu
stricto туку со генерична именска синтагма Koja ja доуточнува содр
жината на самата релациjа. Оттука, со време, една од вариjантите
се губи, или пак тие се разидуваат значенски, сп. на пр. во денеш
ниот полски szurac krzes!em, но не и krzes!o, przesuwac krzes!o, но не и

krzes!em, и сл., додека од документациjата на Желазко произлегува
дека во старополскиот и двете можности биле реализирани, сп. ги
исто така таквите диjатетични вариjанти како trZEjSC drzewem и

trZEjSCjabIka z drzewa, porastac bJuszczem (за sидот) и porastac
бршленот), и

СЛ.

тиг

(за
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Материjалот обjавен во студиjата на Желазко ja сугерира
исто така можната генеза на една од суштествените разлики мегу
полскиот и македонскиот во обемот на функционалната зона на
конструкциите со инструментал. Мислам тука на полската синтак
са на конструкциите од семантичкото поле 'пушта мирис', Т.е. на
конструкциите конституирани од глаголите како pachniec, smier

dziec, trE/cic, zalatywac czyms - токму последните два глаголи, кои
што инаку й: припагаат на класата на транзитивните глаголи на
движеFDе, ja претставуваат BepojaTHo алката што ja поврзува оваа
класа со глаголите од полето 'пушта мирис' и токму тие биле при

(Zelazko 1975: 85), сп.
Колачош м,ирисаше на из'iо

чина за аналошката синтаксичка деривациjа

(40) Пол. Placek trE/ci! spaleniznE/
рено} и сл.

-

Мак.

Втората македонско-полска разлика, поважна од гледна
точка на нашава тема, бидеjК:и е поврзана со релациjата мегу мате
риjалните предмети, конкретно - мегу лytето, се однесува на тре
тата класа конструкции издвоени од Желазко. Се работи за конс
трукции конституирани од глаголи кои изразуваат определени
емоции: презир, потценуваlЬе и сл. Сп. на пр. денеска

(41) Пол. Gardzi!/pogardza! /pomiata! takimi ludimi
ртие шаквише лу'iе,

-

Мак.

Ги йрези

но и

(42) Пол. Lekcewa.zy! / niedocenia! takich
ше шаквише луZе...

ludzi

-

Мак.

Ги йошценува

,

наjпосле сп. и

(43)

Пол. Poniewiera! go / nim. ..

Се чини дека во OBoj случаj "криви се" глаголите pomiatac и ponie
.
,
.
WJerac} BepoJaTHo пак поради нивната врека со транзитивните гла
голи на движеlЬе. Желазко дава примери на старополската синтак
са pomiatac сов/ kogos. . .

(1975: 78).

И во двата претставени случаи иновира полскиот jазик, и
во двата случаи се работи за синтаксичка, семантички немотиви
рана, аналогиjа.
Резимираjки ке кажеме дека (а) старата семантички моти
вирана алтернаци.iа до ден-денешен е жива во двата jазика, а раз
ликите се пред се од лексички карактер, и (б) полскиот jазик пока
жува тенденциjа кон ширеFDе - по пат на синтаксичка аналогиjа 
на конструкциите со аргументски израз во инструментален однос.

зо
2.1.3. Конструкции со вториот (покраj номинативот)
аргументски израз алтернативно конституиран од морфолошката
форма на акузативот или на генитивот

Во насловот на oBoj параграф не случаjно станува збор за
алтернациjа на морфолошките форми а не на падежните односи.
Се работи за две семантички мотивирани вариjанти на истиот аку
зативен однос, за алтернациjа, коjашто во полскиот ja сигнализи
раат две различни морфолошки форми, од кои едната е идентична
со формата-показател на генитивниот однос; во македонскиот
текст - како што ке видиме - оваа алтернациjа наога други пока
затели.
ИСг по правило прететавува тука маркирана вариjанта на
алтернациjата, при што можеме да издвоиме два типа на маркира
ност, и двата во функциjа на квантификациjа на соодветниот аргу
ментски израз. Формата на генитивот или е (а) корелат на преди
катот на негациjа (коjшто е надреден во однос на конститутивниот
глаголски предикат и обично експлицитно се изразува со nie), или
(б) сигнал на партитивното (делумно) учество на аргументот во
соодветната релациjа. Македонскиот на двете ситуации реагира
различно. Ке ги разгледаме овде редум.

(44) Пол. Nigdy nie widzia!em takiego drzewa / tego cz!owieka Мак.
НИК02аш не су.м видел/не.ма.м видено шакво дрво, НИК02аш не су.м
20 видел човекош...
-

Присуството на надредениот предикат на негациjа, кое во
полскиот jазик го сигнализира нетипичната за акузативниот однос
ИСг, во македонскиот текст наога одраз само во границите на пре
дикатскиот израз, т.е. се изразува со присуството на адвербалното
не, и со селекциjа на соодветниот член на модално-темпоралната
парадигма. Тоа е или формата на имперцептивот или - поретко 
формата на резултативниот перфект со помошниот глагол има.
Да погледнеме сега како се реализираат партитивните
конструкции:

(45) Пол. Daj mi (to) mleko / (tego) mleka! Мак. Даj .ми (20) .мле
ко (шо) /од .млекО/ио!
Заградите сигнализираат разлики во реализациjа на цела
низа семантички и синтаксички вариjанти. Пол. Daj mi mleko! зна
чи избор на генеричко ниво, Tj. млеко, а не кафе, чаj итн. - маке
-
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донскиот реагира со идентична конструкциjа Да}

,ми

'млеко!; пол.

Da} mi mleka! изразува партитивност - македонскиот и тука реаги
ра со Да}

,ми

.м-леко!, Т.е. ja идентификува генеричноста со парти

тивноста, што има семантичка мотивациjа; пол.

Da} mi to mleko! из

разува молба / баРа1ье за определена (порано, на пр. во претходни
от разговор, идентификувана) порциjа млеко, македонскиот реаги
ра со Да}

,ми

20 'млекой10!; наjпосле пол.

Da} mi tego mleka! е пак

партитивна конструкциjа, молба / барюье за порциjа од определе
но (идентификувано) млеко - тука македонскиот прибегнува кон
аблативната конструкциjа (инаку присутна во македонскиот паде
жен систем во функцоналната зона на генитивот) Да} ,ми од 'млеко
й10!
2.1.4.

Реченични конструкции со вториот (покра,j номинативот)
аргументски израз оформен алтернативно
како акузатив или (квази)локатив

Конструкциите, за кои тука ке стане збор, тешко мажат да
се супсумираат под HeKoj за еднички именител. Ситуациjата во два
та jазика исто така темелно се разликува.
Во полскиот во принцип

И

нема алтернациjа мегу аргумент

ските изрази во акузатив и во локатив. Конструкциите коишто
формално сугерираат постоеlЬе на една таква алтернациjа ги опре
делив во насловот како (квази)локативни. Тие се ретки, при што
локативната формализациjа е евидентно секундарна. Сп. на пр.

nadepnqc со!/ па coi' zaslugiwac со!/ па cmf; czekac обично kogoi
czekac па cos kogo,i napadac обично kogo!, но и napadac па со!,
kogo!, uderzyc kogos но uderzyc w coi понекогаш се поjавуваат и два
различни предикати, сп. liczyc со!, kоgоs'брои, преброjува' но Hczyc
па kogo,i со! 'смета на ... ', итн. Од примерите се гледа дека призна
пол.

но

кот /+ pers/ често е во тие конструкции активен и наjчесто е коре
лиран со беспредлошка формализациjа. Не е без значеlЬе ни тоа

zaslu
giwac или napadac зад со! примарно се крие не материjален предмет

дека во некои конструкции (на пр. во оние конституирани од

туку номинализациjа; номинализациjата е, се чини, исто така при
марна во конструкциите со
Предлогот

czekac.

коjшто обично се jaBYBa како модификатор на

изразената релациjа со глаголот - во приведените конструкции е
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или семантички празен или пак ги модификува селективните огра
НИЧУВaIьа, Т.е. селекциjата на аргументите маркирани како /+ pers/.
Генезата на овие конструкции не е jacHa. Две хипотези се
чинат вероjатни. Едната, чисто формална, сугерира дека процесот
започнал од проста редупликациjа на префиксот, а поДоцна праз
ното

па

било пренесувано и до конструкции со непрефиксиран гла

гол. Втората, ако бараме семантички мотивирано обjаСНУВaIье,
дозволува барем некои од овие конструкции да се толкуваат како
деривирани кондензати на нешто што би можело соодветно да се
парафразира како nadepnE/c па сов' нагази МЕСТО, кадешто нешто
се наога', czekac п а сов 'чека ВО МЕСТО кадешто треба нешто да
се поjави', и сл.

оттука локативното

па,

кое поДоцна се шири per

analogiam.

Во македонскиот jазик во соодветните конструкции наога
ме "нормален" акузативен однос, семантичко-синтаксичката дифе
ренциjациjа е ретка, сп. 2ази нешшо, чека нешшо, заслужува неш

шо, ашакува нешiliо, но (неко;) удри неК020 наспрема (нешшо) уд
ри во Heluii10... Последниов пример има непосредна полска парале
ла и - во материjалот што го имам на располаГaIье

само Toj доз

волува да се зборува за бараната алтернациjа на акузатив и лока
тив, мотивирана со опозициjата /+/- pers /:
(46) Пол. Jurek udeгzy! Janka

-

Мак. Гоко 20 удри ]ована,

но
(46') Пол. Pocisk udeгzy! w тиг

-

Мак. Куршу.м.ош удри во sидоШ...

Не успеав да наjдам други слични примери, секако тие не
создаваат сериjа; ако како критериум за издвоjува1Ье на предика
тите ja прифатиме селекциjата на аргументите, би требало да збо
руваме за иdегzусl/удриl и иdегzуС2/удри2.
Поинаку треба да се толкува секундарно транзитивната ма
кедонска конструкциjа што веке ja споменавме во т.

21.

и

22.).

2.1.

(примери

Таа е позната во другите балкански jазици (Mirambel

1959: 229 и passim; Марковик, магистерски труд, ракопис), а неjзи

ната специфичност е во промовира1Ье на просторно маркираниот
аргумент во позициjа на обjект на деjството, сп. Го luеШа.м. йолешо,

2и качува.м. скалиii1е. .. Тешко е да се каже дали македонскиот го
има преземено самиот модел на семантичко-синтаксичка дерива
циjа, или само определени, конкретни продукти на моделот, KOj
што натаму се ширел по аналогиjа. Говорителите на македонскиот

33
jазик го познаваат OBOj модел и се служат со него во различен
обем, зависно, меГу другото, од семантиката на предикатот. Така
на пр., предикатот 'шета' не поставува огради, покраj 20 шеiilам

иолеiilо сите го прифакаат и 20 lиеili.а.м 2радоЩ ja шеiilам шумаiilа,
(22) Ги качува.м скалиiilе не сите го

итн., додека нашиот пример

акцептираат: некои воопшто го отфрлаат акузативниот однос до
предикатот 'качува', додека другите селекционираат

(ТОЛ ja
качува иланинайlа / височинаiilа / кариата да, но (ТОЛ iu качува
скалиili.е / ja качува скалаiilа
не, и сл. Покраj веке цитираните
-

примери повекето информатори акцептираат и:
(47) Мак. Пеiilре 20 (ире)скокна ендекот

-

Пол.

Piotr (prze)skoczy!

(przez) r6w,
(48) Мак. Ива ja iilрча / иреiilрчува ливадаiilа

-

Пол.

Iwa (рпе)biega

przez lflky,
(49) Мак. JaHe 20 илива езероiliо

-

Пол.

Jалеk (prze)plywajezioro /

р!улiе (przez) jezioro...
Како што се гледа од примерите, и двата jазика можат пер
лативноста да ja изразат

со

префиксациjа, но само македонски мо

же да воведе ИСа до непрефиксиран глагол. Несловенските jазици
на Балканот имаат многу поскромна мрежа на вербалните пре
фикси, што BepojaTHo влиjаело врз поjаВУВaFьето на OBOj синтак
сички модел.
Mutatis mutandis кон истиот модел припаtаат архаичните

регионални конструкции од типот:

(50) Мак. Одам Биiilола

-

Пол.

Jdy do Bito!i, и сл.

Идиоматски карактер имаат конструкциите фреквентни во
фолклорните текстови, конструкции базирани врз семантичка и
формална редупликациjа

(од типот: иат иатува.. . ) или само врз

семантичка редупликациjа (оди иаЩ 20 uзоди иатот... ).
Семантичката разлика мегу македонското 20 шеiilа иолеiilо
и шеiilа низ uолеiilо, Т.е. разлика мегу 'обjектот на движен,е' и
'просторот на движен,е' обично е незначаjна; во конструкциите со
акузативна формализациjа вреката мегу аргументот маркиран ка
ко 1+ pers/

(референтот на ИСн) и аргументот маркиран како 1+

lod (референтот на ИСа) е посилна.
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2.2. Реченнчнн конструкцни во кои покраj номинативот
и акузативот е отворена позициjа и за трет аргументски израз
нмпликуван од страна на преднкатот

Постулираното ограНИЧУВaJье на аргументи директно им
пликувани од страна на конститутивниот предикат не секогаш мо
же еднозначно да се оствари. Релативно наjчеста е ситуациjата ко
га сме соочени со два аргумента /+ pers/ и еден

pers/, т.е. кога тре

тиот аргументски израз е во дативен однос.
2.2.1. Реченичнн конструкции во кои покраj номинативот
и акузатнвот се поjавува аргументски израз во дативен однос

Повекето конструкции од oBoj тип спаfаат во неколку .iacHo
определени се:мантички ПОЛИIьа коишто импликуваат присуство на
дваjца луfе и преМИНУВaIье на обjектот на деjството од едниот до
другиот персонален протагонист. Основните модели 1>южеме со
конвенционално етикетирю:.ье да ги определиме соодветно како
'промена на сопственик' (HeKoj неко,М,у дава нешшо, HeKoj неко,М,у
одзе'м'а нешшо) и 'вербално пренесуваrье на информациjа' (HeKoj
неко,М,у кажува неUiШО). Во вториот случаj зад 'нешто' се крие

содржината на пораката Koja на површината на текстот се поjа
вува како дел-реченица или како номинализациjа. Со други збо
рови: соодветните конструкции ги надминуваат рамките што си ги
поставив:ме во оваа студиjа. Подолу ке се концентрираме врз конс
трукциите кои информираат за промена на сопственик.
Општо земено, двата jазика го применуваат истиот, насле
ден синтаксички модел сп.
(51) Пол. Janek dallpodarowallpozyczy/ ... Аn] kSl"qZkr;

-

Мак. JaHe и

даде / йодарu/ йозаj'м'U ... на Ана кни2а,

или, кога референтот на ИСа е идентификуван:
(51') Пол. Janek dallpodarowallpoiyczy/ (ф) kS1ljikr; Аn;

-

Мак. JaHe

и ja даде / йодарu/ йозаj'м'U ... KHUlaiua на Ана...

Ги приведувам двете вариjанти за да покажам - што полските гра
матики обично не го одбележуваат - дека изменетата линеариза
циjа функционира тука како показател на изменетата референци
.iална карактеристика. Во полскиот jазик тоа може да биде и
единствениот показател, додека во македонскиот Toj е секундарен,
или поточно терциjарен со оглед на присуството на членот и на за
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менската реплика. Иста е ситуациjата кога деjството е насочено
обратно, сп.

(52) Пол.

Janek odebra! / wyrwa! / ukrad!'H Ani kSl;p;k

-

Мак. JaHe и

одзеде/uсшргна/украде ... наАна (една) книга,
и

(52') Пол. Janek odebra! / wyrwa! / ukrad! ... (t

) kSl;p;k Ani

-

Мак. JaHe

и ja одзеде/исшргна / украде ... книг аша наАна...
Единствената разлика меГу

(51) и (52) е во фактот дека во (52) на

македонска страна факултативно може да се поjави неопределени
от член еден.
Во диjатетичката вариjанта Koja наjвисоко во комуникатив
ната хиерархиjа го сместува бенефициентот место дативен се поjа
вува аблативен локативен однос, сп.

(53) Пол. Janek dosta! / otrzyma! ...

(t ) ksjqzk od Ani

-

Мак. JaHe иа)

доби кнuга(ша) одАна...
Предикатот 'краде' поседува во полски, но не и во македон
ски, интересна диjатетичка вариjанта со "бенефициентот" во аку
зативен и "обjект" во аблативен однос, сп.

(54) Пол.
2.2.2.

Okradziono mnie z moich kJe;jnot6w, и сл.

Конструкции во кои покраj номинативот и акузативот
се поjавува аргументски израз во инструментал

Тука спаfаат две серии на конструкции кои наjдобро ja
илустрираат позициjата на инструменталот како падеж на "втор
материjален предмет"; тие претставуваат основна формализациjа
на ситуациите кои вклучуваат персонален агенс и примарен и се
кундарен обjект на деjството. Служеjки се со максимално шемати
зиран запис можеме двете серии соодветно да ги парафразираме
соодветно какоХ йолнu нешшо (HeKoj коншеjнер) со нешiiiо иХ
йокрuва нешшо (HeKoja йовршuна) со нешШо. И во двата jазика
овие серии се однесуваат паралелно. Ке ги претставиме peд

(55) Пол. Piotт nape!nia kocio! wodq

-

.

Мак. Пешре го йолнu казанош

(со) вода,

(56) Пол. Аnnа wypycha pow!oczk

pierzem

-

Мак. Ана ja йолнu нав

лакаша со Uepje...
итн. Кон истата сериjа, mutatis mutandis, припаfаат и конструкции
со персонален референт на ИСа, сп.

36
(57) Пол. Matka karmi dziccko kaszklJ
шо со кашичка, итн.

Мак. Маjкаша 20 храни деше

-

Во примерот (55) македонскиот показател на инструмен
некои претставници на

талниот однос со, се нашол во заграда

постарата генерациjа ja акцептираат вариjантата без со; во диjа
лектните системи оваа вариjанта е почеста, посебно при глаголите

йолни, наЙолнува. Можеби заЧУВУВaJьето на соодветните конс
трукции е потпомогнато со присуството на жива, семантички мо
тивирана алтернациjа од типот чаша вода: чаzuа со вода на ниво
на именската синтагма, сп. подолу, т. 3.2.
Конверзиjата на разгледуваните конструкции, Т.е. промена
та на меfусебната хиерархиjа на двата аргумента во функциjа на
обjект на деjство го разоткрива локативниот карактер на релаци
jaTa што ги поврзува, сп.
(55') Пол. Piotr nalewa wody do kotla

-

Мак. Пеzцре иа) шура во

да(ша) во казаноЩ
или
(56') Пол. Аnnа wpycha pierze do powloczki

-

Мак. Ана (20) uика uер

jе(шо) во навлаКalЦа...
Во (57') моделот се менува поради персоналниот карактер
на "KoHTejHepoT":
(57') Пол. Matka daje dziecku kaszky

Мак. Маjкаша на дешешо му

-

дава кашичка...
Вториот тип на ситуациjата Koja ангажира два аргумента во
функциjа на обjекти на деjството покажува слични структурни
особини:
(58) Пол. Piotr p1Zykrywa !6жо kocem

-

Мак. Пешре (20) йокрива

кревеш(ош) со кебе,
(59) Пол. Аnnа nakrywa st61 serwetq

-

Мак. Ана ja uрекрива масаша

со чаршав,
И

-

без моделот да се измени:

(60) Пол. Matka okrywa dziecko chustq

-

Мак. Маjкаша 20 uокрива

дешеzцо со шамиjа...
И овде конвертираната конструкциjа укажува на локатив
ниот карактер на релациjата:
(58') Пол. Piotr k!adzie /rozsciela koc па !6:iku
/ расйосшелува кебешо врз кревешоЩ

-

Мак. Пеzцре 20 сzцава
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(59')

Пол. Аnа k!adzie serwet па st6!- Мак. Ана 20 сшава чаршавош

на.маса,

и наjпосле

пак со посебно маркира:н,е на персоналниот рефе

рент:
(60') Пол. Matka zarzuca dziecku chust

(па ramiona) - Мак. Маjкаша

.му ja сшава на дешешо ша.миjаШа...

Двете претставени серии се, како што споменав, единстве
ни две серии конституирани од предикати кои еднозначно ги им
пликуваат обата обjекти. Наредната сериjа, во Koja се поjавува
класичен instrumentalis instrumenti, е предмет на многу дискусии и
поставува многу отворени праша:н,а. Се работи за конструкции ка
ко:
(61) Пол. Аnnа kroi сhlеЬ specjalnym ostrym nойеm

-

Мак. Ана сече леб

со йосебен осшар нож,

(62) Пол. Piotr przyszywa guzik bia!q nitk'l- Мак. Пешре 20 зашива
кой чешо со бел конец,

и сл. Во овие конструкции ИСи се наога во рематска позициjа и со
држи додатна информациjа за карактерот на употребениот инс
трумент/средство на реализациjа на деjството. Во оваа шема jacHo
се гледа дека ИСи претставува дополнителна (не импликувана) ин
формациjа, информациjа поради коjашто е изграден исказот, Haj
после: трансформа базирана врз конвенционално неостварениот
предикат на површината на текстот од типот 'и употребува за таа
цел.. ', 'и за таа цел се служи со ..

',

И сл., сп.

(62') Пол. Аnnа kroi сhlеЬ j uiywa do tego specjaJnego ostrego nойа

-

Мак. Ана сече леб и уйошребува за шаа цел йосебен осшар нож,
(63') Пол. Piotr przyszywa guzik i pos!uguje si

pIZy tym bia!q nitkq

-

Мак. Пешре 20 зашива койчешо и се служи йри шоа со бел конец,
и сл. Не е без значе:н,е и фактот дека тие конструкции немаат кон
верзии кои би ja менувале соодветно хиерархиjата на ИСа и ИСи.
Се наложува заклучокот дека конструкциите од типот (61) или (62)
имаат секундарен карактер и како такви нема тука да се задржу
ваме.
Секундарниот карактер на конструкциите со instrumentalis
socii или со instrumentalis modi не мора посебно да се докажува.
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Коиструкции во кои покра.i иомииативот и акузативот
се поjавува и аргумеитски израз во локативеи одиос

2.2.3.

Како што веке реков, показател на локативниот однос е за
мене ceKoja ИС зависна од предлог-модификатор на една простор
на релациjа независно од морфолошката форма на самата ИС
Под оваа претпоставка секаква информациjа за локациjата или
премеСТУВaJьето на обjектите во просторот се реализира примарно
како локативен однос. Разликите мегу jазиците се мали и зависат
пред се од инвентарот и од зоната на употреба на одделните пред
лози, додека разлики во начинот на толкуван.е на обjектот на ло
кациjа или транслокациjа нема. Еве неколку типични примери:

(63) Пол. Апnа kladzie kS14:ik па stole / па st61- Мак. Ана ja сшава
книг аша на .маса,
(64) Пол. Аnnа kladzie kS14Zk do torby- Мак. Ана ja сшава книгаша
во шорба,
(65) Пол. Апnа blerze kS1"q:iky z p6lki - Мак. Ана ja зема книгаша од
йолица,
(66) Пол. Matka odprowadza dziecko do szkoly- Мак. Маjкаша 20 во
ди дешешо на училишше,
итн.
Да се потсетиме дека тука спагаат и споменатите во т. 2.2.2.
конверзи на конструкции кои примарно реализираат инструмента
лен однос, Т.е. примерите (55'-57') и

(58'-60').

*

Овде завршува

j

OBO

краток преглед на основните модели на

реченичните конструкции кои содржат аргументски израз во аку
зативен однос. Уште еднаш нагласувам дека ги разгледавме само
моделите во кои референти на аргументските изрази се материjал
ните предмети, мегу другите лугето и животните.
Општо земено, прегледот покажа дека двата jазика рела
тивно малку се оддалечиле од наследената состоjба. Сепак, разли
ките постоjат и

ги

документираат различните развоjни патишта на

анализираните jазици. Пред да се обидам да направам една синтеза
на "кариерата на акузативот" во тие jазици, сакам уште да се задр
жам врз присутните сугестии во предметната литература, сугестии
дека во македонскиот jазик ИСа, односно именската синтагма во
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т.н. casus generalis, е способна да се поjави не само на ниво на рече
ницата туку и како зависна од друга именска синтагма.
3. Може ли акузативниот однос да се реализира
IIa

ниво на именската синтагма?

Во светлината на овде прифатените принципи на анализа и
на опис одговорот на поставеното праШaIье во насловат е едноста
вен и негативен. Ние го дефиниравме акузативот како еднонасо
чен однос на граматичка зависност мегу предикатскиот израз и ар
гументски израз во функциjа на обjект на деjството; значи, ИСа

ех

definitione не може да биде граматички зависна од друга именска
синтагма. Класично средство за изразуваlЬе на таков тип зависност
е генитивниот падежен однос.
Сепак, би сакала на поставеното прашаlЬе да одговорам
потемелно, Т.е. да ги претставам функционалните зони во кои сре
каваме

(1)

наогаме на реченично ниво показатели на генитивен

однос во служба на акузативен однос, и

(2)

на ниво на именска син

тагма показатели на акузативен однос во служба на генитивен
однос. Првата од двете ситуации, како што веке споменав погоре,
е карактеристична за полскиот jазик, втората

за македонскиот.

CeKoj развиен падежен систем располага со механизми на
транспозициjа на соодветните, поразгранети одно си на синтаксич
ка зависност присутни на нивото на реченицата во поограничена
мрежа односи карактеристични за имен ската синтагма. Со други
зборови: еден од основните процеси на "кондензациjа на текстот",
Т.е. процесот на BгpaДYBalЬe нови содржини во именската синтаг
ма, се остварува според утврдените граматички правила. И во два
та разгледувани jазици треба овде да се издвоjат неколку хиерар
хиски средени функционални зони, Т.е.:
а. релации чиj заеднички конвенционален експонент на
нивото на реченицата е глагол от од типот 'habere', а на ниво на
именската синтагма генитивен падежен однос; тоа се релации мегу
материjалните предмети, а во центар на соодветното функцио
нално поле се наога односот на сопственост - на слободното рас
полагаlЬе со поседуваниот предмет, тип пол. Janek

та

auto - auto

Janka, маК. ]ане u.ма кола - колай1а на ]ане, и сл. Другите релации
со

(1)

еJIИЧНИ

граматички показатели се конституираат со помош на

релациеки именки (именски синтагми), Т.е. преку номинализа
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ции со предметна референциjа, од типот пол. Jалсk та SJOSTRE -

SIOSTRA Jалkа, мак. JaHe има СЕСТРА - СЕСТРАТА на JaHe, или

(2)

со помош на именки кои импликуваат дополнуваlЬе во облик

на називот на целината чиj дел именуваат, тип пол. Jалсk та

BRODE - BRODA Jалkа, мак. JaHe има БРАДА- БРАДАТАна JaHe,
и сл.;

б. релации чиj глаголски показател непосредно се номина
лизира (т.е се трансформира во

nоmеn actionis); тука се издвоjуваат

две ситуации зависно од падежните односи, кои на речениt.IНО ниво
го врзуваа номинализираниот глагол и аргументските изрази што
Toj ги регира:

ба. дативниот, инструменталниот и локативниот однос се
пренесуваат без измени, сп. Х аа)с jcsc dziccla[ - dаwалiс jcsc dzicckll

(х му дава на aeiueiuo да jaae - дава1-Ье на деiuешо да jaae); Х kгoi
сh1сЬ лоzсm - kгоjслiс сh1сЬа лоzеm (х 20 сече лебош со нож - сече1-Ье
на лебош со нож); Х mieszka w Skopill- тiеszkалiс w Skopiu (Х живее
во CKoйje - жuвее1-Ье во CKoйje), и СЛ.
бб. номинативниот и акузативниот однос се трансформи

(Дешешо
йлаче - илач на aeiueiuo); Х czyta ksiljZky - сzytалiе ksiq.iki (Х чиша
кни2а - чиша1-Ье на кни2а), и сл.
раат во генитивен ОДнос, сп. Dziecko p/aczc - p/acz dziecka

Како што се гледа зоната на преклопуваlЬе на показатели
те на акузативниот и генитивниот однос е зоната бб. Пред да ги
претставам резултатите на тоа преклопуваlЬе, треба да спомнам
уште еден ОДIЮС на синтаксичка зависност примарно карактерис
тичен за именската синтагма. Се работи за еднонасочен однос на
зависност мегу показателите на количествената квантификциjа и
називите на квантификуваните предмети, како во полските син
тагми: piyciu / ki1ku / czysc / jеdла trzecia / garstka uсzеstлik6w zjazdu

(иеш / неколку / дел / една шрешина / една шака на/од учеснuцише
на собирош), или szklanka wody (чаша вода), worck kartofli (врека
кромйир), gmpa ludzi (груиа ЛУ2е), stado ow iec (сшадо овци), и сл.
Како што се гледа, во полскиот jазик

а тоа е прасловенско нас

ледство - oBO.1 однос се реализира со помош на показателите на ге
нитивот.
Како што реков погоре, преклопуваlЬето на зоните на
употреба на показателите на акузативниот и генитивниот однос во
полскиот jазик се jaByвa како експанзиjа на форми карактеристич
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ни за генитивот, а во македонскиот - експанзиjа на форми карак
теристични за акузативот. Со други зборови: во полскиот текст на
ниво на реченица во позиции инаку карактериетични за акузати
вот се nojaBYBaaT показателите на генитивот, додека во македон
скиот на ниво на именската синтагма се nojaBYBaaT показателите
на акузативот, што на словенска почва прететавува егзотика. На
кратко, сликата е следна:

А.

Во полскиот jазик

- по пат на семантичка атракциjа? 

односот на количествената квантификациjа, специфичен за имен
ската синтагма, ието и на ниво на реченицата се реализира со
показателите на генитивот, Т.е. една од позицските вариjанти на
акузативниот однос има показатели синкретични со показателите
на генитивот. Тука спага т.н. genetivus negationis, а исто така и gene

tivus partitivus, Т.е. конструкциите од типот Nie тam ol6wka / nойа,

Poiycz т] ol6wka / nойа, и сл.
Во македоискиот .iазик поскоро синтаксичката

или (колоквиjално?)

Б.

-

отколку

семантичката атракциjа деjствува во обратна насока и предизви
кува присуство на показателите на акузативниот однос на ниво на
именска синтагма. Ова се однесува на две различни функционални
зони.
Првата од нив е гореспоменатата зона 66.; се работи за
трансфер на акузативниот однос од реченичното на ниво на имен
СКата синтагма. Тука спагаат синтагмите од типот чuiuа1-Ье KHuza

(czytanie ksiljikl), йие1-Ье вода (picie wody), 'граде1-Ье кука (budowa do
ти), кои прететавуваат отворена, продуктивна деривациска сериjа,
а исто така и фразеологизми како иzра1-Ье шойка/ карши/ шах (gra
w pilkf!, karty, szachy), или архаични фразеологизми, како, на пр.,
йие1-Ье шушун (zaiywanie (аЬаla). Категориjална особина на оваа се
риjа е генеричен карактер на "акузативната" компонента, што ги
доближува соодветните синтагми до сложени предикатски изрази;
nojaBYBaJЬeTO на членот автоматски е корелирано со показателите
на генитивниот однос, сп. 'граде1-Ье на кукаша, и сл. Исто така и ре
ференциjалната карактеристика на самата номинализациjа е важ
на од гледна точка на начинот на адаптациjа на аргументскиот из
раз. Илиjа Чашуле (1989: 260-261), врз основа на богата докумен
тациjа, така ги оценува одделните аритметички можни комбина
ции: "... во случаите со определена ГИ [глаголска именка] и опреде
лена именка (обjект) речиси без исклучок имаме акомодациjа со
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предлогот на[ . ]. Сосема ретки се примерите на беспредложно
врзуваFЬе во овие случаи[ .. ]. Во случаите кога имаме неопреде
лена [JI[ и определена именка како o eKT исто така корпусот
jacHo потврдува дека тука нормата е стабилна, Т.е. редовно имаме
.

.

.

акомодациjа со .предлогот на[ . . ]. Во конструкциите со неопреде
лена именка како обjект, повообичаена е акомодап;иjата без пред
логот на[ . . ]. Мегутоа, значителен е броjот на примери во кои при
неопределена именка како обjект имаме акомодациjа со предлогот
на." JI[ заклу'юкот како коментар кон претставената дистрибуциjа
на двата акомодациски типови при генеричен обjект: "JacHo е дека
тука не може да стане збор за ригорозност и апсолутизаци.jа
нормата, и дека во таквите случаи навистина се работи за стилски
избор. Општа закономерност е, доколку обjектот има повеке
модификатори и разгранета структура како именска фраза, да се
претпочитува акомодираFЬето со предлогот на. Доколку се работи
само за центарот на именската фраза, а Toj е неопределен, вооби
чаено е непосредното врзуваFЬе со [JI[."
.

.

Приведувам скратуваjКи уште еден пасус од монографиjата
на Чашуле не помалку релевантен од гледна точка на трансферот
на акузативниот однос на ниво на именската синтагма (1989:

261-262):
"Посебно карактеристично за македонскиот jазик во рам
ките на словенските jазип;и, а и во контекстот на балканскиот jази
чен соjуз е можноста за препозициjа на обjектот Kaj глаголската
именка. Таа можност има стилска обоеност, го евоцира народниот
исказ, а е жива и во разговорниот регистер на литературниот ja
зик. Таа е посебно деjствена доколку одредена конструкциjа стану
ва сложенка и се jaBYBa како посебен зборообразувачки модел. На
пример: [примерите приведени од авторот тука ги пренесувам
З. Т.] ...си йома2авме во Йченки-коЙm-ье... , да
скратуваJКИ ги
"

йоседиш Kaj ByjKa ШИ до йченки бере1-Ье. Пак йо йченка бере1-Ье,

нарочно йо 2розjе бра1-Ье, ке 20 свРИLUме... , .. .йушкиШе се йравени за
йука1-Ье и за луZе-убuва1-Ье. ., Илш само една 20лема дуйха, како аа
.

вар 2асне1-Ье... , ...во живош неjзuн uмmие и леб носе1-Ье на фурна
йече1-Ье ceKoj Йонеделник..., Жена йомешнува од шешко крева1-Ье... ,
Месе1-Ье, йече1-Ье, illkae1-Ье, йреде1-Ье, кука 2леда1-Ье, сешо oci71aHa на
МиШра. .. " JI[ натаму: "Некои од овие образуваFЬа веке се лексика

лизирале како композити, на пример: СРl{ебие1-Ье, zрозjебра1-Ье, сон
l{еИ32рева1-Ье, крвойролева1-Ье, ракойлеска1-Ье, ракойодава1-Ье, итн."
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Толку од Чашуле. Вреди и да се забележи дека примерите приве
дени во последниот цитат илустрираат две различни релации:
предикат - обjект и предикат - субjект; и двете на ниво на имен
ската синтагма се реализираат како исти два зборообразувачки
модели: (а) непосредно cpacHyвafЬe кога во функциjа на обjектот
се именки од среден род со наставката -е и (б) сложенка со интер
морфот

-0-

Kaj именките од женски род. Значи, mutatis mutandis го

имаме истиот синкретизам како во полските реализации на geneti
vus obiectivus и genetivus subiectivus.
Резимираjки: 1. именската синтагма во функциjа на обjект
може факултативно да се адаптира кон nоmеn actionis на ист начин
како кон verbum .finituщ под услов да е употребена генерички, без
член, и сведена на CBOjOT конститутивен член; 2. таквата синтагма
може - исто така факултативно

да се наjде во препозициjа во од

нос на nоmеn actionis, од коешто е граматички зависна. За балкан
ските корени на двете поjави ке стане збор уште подолу.
Втората зона на експанзиjа на акузативниот однос во маке
донската именска синтагма, или попрецизно: втора поjава што би
можела така да се квалификува, се однесува на показателите на
количествена квантификациjа.
Под притисок на синтаксичка аналогиjа, при отсуство на
морфолошки генитив, броевите во македонската именска синтаг
ма остануваат во конгруентна врска со конститутивниот член на
синтагмата, Т.е. (а) наложуваат OBOj член да биде во множина, до
дека (б) самите тие се адаптираат по род, врз граматичка основа
во однос на броjот '2' или врз семантичка основа ако референт на
соодветната синтагма е група луfе со учество на мажи, сп. две же
ни - два снойа / снойови - два / дваjца мажи, деееш / десешмuна
воjнuцu / eojHuKa, и сл. Множинските форми со наставката -а се
поjавуваат факултативно во позициjа зад броjот. Потешко е да се
одреди синтаксички однос што ги поврзува конвенционалните и
неконвенционалните единици на мера формализирани како имен
ки со именската синтагма - назив на предмет што е подложен на
MepefЬeTo. Сп. мак.

ЮlЛО

шекер, лишар млеко, чаша вода, врека
пол. ki10 сukш, litr
сЫеЬа, stado owiec, grupa

комйuр, йарче леб, ейlадо овци, ipyua лу:fе

mleka, szklaпka wody, worek kaгtofli, kawa!ek

-

ludzi, итн. Втората компонента на соодветните македонски син
тагми не прифака никакви дополнителни категориjални експо
ненти, сп. Даj ми 20 йарчешо леб, ке се задоволам со врека комйuр,
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и сл. Ако мериме референциjално идентификуван обjект, соочени
сме со конструкции со генитивно-аблативното

од лебоiй

-

пол.

па} шi kawalek

TEGO

сhlеЬа,

од,

сп.

Да]" ми йарче

и сл. Две различни

решениjа се чинат прифатливи: или ке ja оцениме втората компо
нента на синтагмите од типот

чаша вода, йарче леб како

форма на

предикативот (т.е. форма на т.н. именски прирок, по дефинициjа
генерички употребена форма, сп.

Topolinska 1996),

или - по анал0-

гиjа со другите ситуации каде што наогаме кореспонденциjа: во
полскиот - генитивен, во македонскиот

акузативен однос

ке

прифатиме дека се работи за генерички акузатив.
4.Заклучоци
Поjдовна точка на моето раЗМИСЛУВa:I-ье беше констатациjа
та дека аргументскиот израз во акузатив е прв, Т.е. наjвисок аргу
ментски израз во комуникативната хиерархиjа KOj останува во ед
нонасочна непосредна врска на зависност од предикатскиот израз.
Истовремено: единствен, покраj номинативот и предикативот, паде
жен однос KOj во македонската аналитичка структура се поjавува
без предлошки показател. Семантички фон на OBOj однос претста
вува поимот 'обjект на деjство'. OBOj поим не имnликува никакви
селективни ограничуваlЬа - ceKoj материjален предмет може да
биде обjект на деjство. Да се потсетиме дека во ергативната пер
спектива 'обjект на деjство' е и поjдовниот аргумент на интранзи
тивна релациjа, Т.е. "ceKoj предмет со коjшто нешто се случува",
KOj е "подложен на некакво деjство".
И двата jазика што тука ги разгледувам, општо земено, нас
ледиле од прасловенскиот иста мрежа на функционални оптовару
BalЬa на акузативот. Измените во таа мрежа, забележливи од ди
jахрониска перспектива а кои предизвикал е броjни разлики мегу
двата система, се мотивирани формално и/или семантички.
Притисокот на формалниот систем поjасно се гледа во исто
риjата на македонскиот jазик; таа покажува експанзиjа на акузати
вот за сметка на другите падежни односи. Така, на пр., македон
скиот ja елиминира семантички мотивираната вариjациjа на акуза
тивот и на генитивот на ниво на реченицата, додека полскиот пока
жува тенденциjа таа вариjациjа да ja шири. За промоциjа на акуза
тивот во македонскиот систем сведочат и броjните примери на
секундарна транзитивизациjа - резултат на ароманските и на грч
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ките влиjаниjа. Семантичка противтежа на таа формална унифор
мизациjа прететавува систематско оБНОВУВaJье на граматичките
сигнали на две клучни особини за организациjата на односите на
синтаксичката зависност:

/+ pers/ и /+ def/.

Во полскиот jазик (според резултатите на

Zelazko

1975, Pi

sarkowa 1984 и др., Butt1er 1976), функционалните мрежи на оддел
ните падежни односи претрпеле многу измени, што водело кон
фОРМИРaJье на нови семантички дистинкции Kaj глаголите, коре
лирани често со нови модели на адаптациjа на аргументските изра
зи. Во TOj процес

accusativus sumтa sumтarum повеке губел отколку

што добивал - наjчесто губел во полза на разни предлошки изра
зи, Т.е.

согласно со овде прифатената интерпретациjа

во полза

на локативниот однос Koj, токму поради присуство на предлозите,
дозволувал посуптилно разграничуваffiе на одделни семантички
вариjанти на релациjата. Сп. на пр. старополско grac kaгty, szachy
новополско grac

w

kaгty,

w

szachy, и многу други слични кратки се

рии што ги одбележуваат наведените автори. Особината
неjзината проширена вариjанта

/+ pers/ и

/+ animl исто така била активен

фактор во еволуциjата на системот и водела кон познатите син
кретизми од типот А
додека особината

::=

G во парадигмата на именки од машки род,

/+ def/ доагала до израз главно преку модели на

линеаризациjата.
Основен поттик кон измена и во двата jазика се криел
редовно во лексичката семантика на конститутивниот глагол. Во
врска со тоа целосниот инвентар на измени, а

ipso Jacto и целос

ниот инвентар на полско-македонските разлики во глаголската
рекциjа ке ни ги открие дури полско-македонски от семантичко
синтаксички контрастивен речник на глаголи (подготвуван во
рамките на проектот "Полско-македонска граматичка конфронта
циjа"). Со таквиот речник в раце ке биде возможно и да се изгради
една подлабока и покомплетна синтеза на доминантните правци на
е:iюлуциjа во двата система. Засега предмет на конфронтациjа
може да биде само присуството и фреквенциjата на одделни син
таксички модели. И токму во TOj аспект нашиов преглед сугерира
една интересна регуларност. Имено, HajMHoгy разлики и HajMHory
нови, секундарно деривирани модели наогаме мегу моделите со
еден или два аргументски изрази, Т.е. во класата модели со бло
кирана позициjа на номинативот и во класата во коjашто покраj
номинативот се поjавува уште само една именска синтагма. И во
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двете класи иновира пред се македонскиот: Toj елиминира некои
наследени модели и - под влиjание на соседните несловенски jази
ци - воведува нови. Истовремено, токму во тие две класи, посебно
во класата на двоаргументските модели, постои можност за избор
во формализациjата на вториот аргумент зависно од семантичкото
ПОПОЛНУВaIье на позициjата (т.е. од карактерот на референтот на
соодветната ИС), а како резултат на споменатата слобода во избо
рот конститутивните глаголи ги шират своите рекциски можно
сти. Троаргументските модели се многу постабилни, а разликите
мегу разгледуваните jазици во таа категориjа се маргинални. Сли
ката што овде ja зацртавме наога потврда во резултатите на ана
лизата што ja спроведе Даринка Гортан-Премк врз српскиот ja
зичен материjал (Gortan-Premk 1971, посебно с.

39-70); општо

земе

но: во српскиот систем ги нема новите македонски "балкански"
модели, но семантичката еволуциjа и типовите на алтернации
карактеристични за одделни глаголски предикати повеке потсету
ваат на македонските отколку на полските состоjби.
Сумираjки сакам да подвлечам дека замената на морфо
лошките со синтаксички показатели на падежните односи не ги
брише семантичко-функционалните дистинкции. Елиминациjа на
опозициjата А

-

G во македонскиот во случаите кога таа не била

редундантна (т.е. кога соодветната дистинкциjа не е кодирана во
лексичкото значеIЬе на глаголот), се компензира со новата мор
фологизирана опозициjа I+I-def/. Од cBoja страна, присуството на
таа нова морфолошка опозициjа отстранува во македонскиот
текст извесни линеарни ограничуваIЬа карактеристични за jазици
те со морфолошки показатели на падежните односи.
Потемелна редистрибуциjа на показателите на падежните
односи, а Koja го оддале"ryва македонскиот од наследениот прасло
венски систем, е спроведена во рамките на именската синтагма. Од
одлучувачко значеIЬе е тука посебната, различна од "словенската"
- граматичка, "балканска" - семантичка концепциjа на генитивни
от ОД нос. Согласно со таа нова концепциjа се работи за синтаксич
ки однос што ги поврзува двете именски синтагми со предметна
референциjа. Елиминиран е механизмот на трансферот на номина
тивниот и акузативниот однос од нивото на реченицата на нивото

Ver
Verbuтfinituт + ИСа ги транспонирал во уни
секвенциjа Substantivuт Verbale + иеi. Резултатите

на именската синтагма, OHOj механизам коjшто секвенциите

buтfinituт

+ ИСн и

формираната
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на таа елиминациjа во денешниот македонски стандарден систем
се двоjни, зависно од референциjалната карактеристика на соод
ветната ис. Именските синтагми со индивидуализирани и/или

идентификувани референти адаптираjки се кон (од)глаголските
именки прифакаат експоненти на генитивен однос (т.е.

шо на кукаша

како и

кукаша на дuрекшорош,

чuсшен,е

и сл.), додека гене

рички употребените синтагми факултативно остануваат во акуза
тивен однос (т.е

mutandis

чuсшен,е кука

како и Х

чuсiiiu кука,

и сл.)

Mutatis

ова не потсетува на односите во турскиот jазик, каде што

определените ИСа имаат посебни показатели на акузативниот од
нос, додека Kaj генеРЮIКите синтагми акузативот е синкретичен со
апсолутивот. Исто така и линеаризациjата на соодветните маке
донски синтагми (сп. погоре т.

3.)

потсетува на турските

izaJet

конструкции. Турската паралела се наложува и во врска со маке
донскиот тип

чаша вода, врека зелка, кушujа цu'iарu,

и сл. Се нало

жува и заклучокот дека во современиот македонски систем, како
на ниво на реченица така и на ниво на именската синтагма не пос
тои корелациjа мегу конструкциите од семантичкото поле на ко

личествена квантификациjа и показателите на генитивниот однос.
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'ESSE', 'HABERE' И 'DARE' ВО МАКЕДОНСКАТА
И ПОЛСКАТА ГЛАГОЛСКА ПЕРИФРАСТИКА
Од насловот произлегува дека нема тука да се занимаваме
со соодветните семантички единици во нивната основна предика
тивна функциjа ниту ке се занимаваме со 'esse' во функциjата на
copula. Не интересираат единствено нивните функции како такана
речени помошни глаголи, Т.е. како носители на категориjални гра
матикализирани содржини додека H!lBHaTa лексичка соДРжина е
сведена на минимум, и/или како показатели на модални предикати
со пропозиционални аргументи.
Впрочем, чисто разграничува:н,е на двете гореспоменати
функции понекогаш не е ни возможно.
Ако прифатиме дека содржината на еден предикат може да
се замисли како сума од две компоненти: "вистинска предикативна
содржина"

+

"аргументска содржина", Т.е. импликациите во однос

на броjот, на падежниот статус и

факултативно

на соДРжината

на аргументите (т.е. таканаречени селективни ограничува:н,а), то
гаш би можеле да кажеме дека во вторичната употреба на трите
овде разгледувани глаголи во CBOjCTBO на помошни глаголи или на
показатели на деонтичка модалност

се

активира пред се втората

компонента. со други зборови: би можеле да кажеме дека преди
катите 'esse', 'habere' и 'dare' се природни кандидати за двете вто
рични служби благодарение (1) на нивната сиромашна предика
тивна содржина и (2) на карактерот на импликуваните аргументи
чиjа "задолжителна" содржина е исто така сведена на минимум,
додека нивниот синтаксички статус одговара на основните форму
ли на прости реченици: esse

-

конститутивен предикатски израз

аргументски израз во номинативен падежен однос; habere
тутивен предикатски израз

+

-

+

консти

два аргументски изрази, еден во но

минативен а друг во акузативен падежен однос; dare

конститути
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вен предикатски израз

+

три аргументски изрази соодветно во но

минативен, во акузативен и во дативен падежен однос. Доде ка
адаптациjата на 'esse' и на 'habere' кон функциjата на помошни
глаголи претставува општоприфатено jазично universale, на 'dare'
поретко му се припишува истиот статус. Неодамна, пишуваjки за
полското 'dac' како помошен глагол се трудев да докажам дека

'dare' го заслужува Toj статус, а разликите мегу него и другите два
предиката се природна последица на побогатиот инвентар на него
вите аргументи (т.е. на фактот дека Toj на површината на текстот
се остварува како т.н. дитранзитивен глагол; сп. Topoliriska 1993).
ВО словенскиот jазичен свет развитокот на глаголската
перифрастика припага, општо земено, кон времето на caMocTojHa
та еволуциjа на одделните диjасистеми. Следствено, резултатите
на таа еволуциjа претставуваат една од значаjните особини по кои
современите словенски jазици типолошки се разликуваат.
Македонскиот и полскиот jазик претставуваат во Toj пог
лед благодарни обjекти на истраЖУВaIье, бидеjки суштествено се
разликуваат по сите релевантни параметри. Македонскиот и пол
скиот модално-темпорален систем се разликуваат како по инвен
тарот и хиерархиjата на комуницирани семантички дистинкции та
ка и по инвентарот и дистрибуциjата на формалните показатели
на тие дистинкции, а во изградбата на тие разлики перифрастични
те конструкции конституирани од овде разгледуваните глаголи
одиграле капитална улога.
Во натамошниот текст ке се потрудам да ги прететавам па
ралелно македонските и полските перифрастични серии градени
врз предикатите 'esse', 'habere' и 'dare' со оглед на нивната продук
тивност, функциjа и статус во соодветниот систем. Во заклучоците
од оваа студиjа ке се обидам целосно да ги конфронтирам двата
система со оглед на начинот и на длабочината на интеграциjа на
истражуваните перифрастични серии.

1. 'ESSE'
1.1. МАКЕДОНСКА СИТУАЦИJА
Во македонскиот модално-темпорален систем (натаь,:ry: МТси
стем) функционираат неколку перифрастични серии конституира
ни од помошниот глагол су.« + л-формата (т.е. прасловенското

participium praeteriti activi secundum) и две серии конституирани од
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помошниот глагол сум + глаголска придавка (т.е. прасловенското
participium praeteriti passivi).
1.1.1. ПЕРИФРАСТИЧНИ ПАРАДИГМИ СО Л-ФОРМИТЕ
1.1.1.1. Парадигма на сегашно време од глаголот

сум + л-фор

мата, Т.е. Т.Н. перфект 1
П ерифрастичните конструкции градени според оваа фор
мула постоjат во сите словенски jазици, па можеме да претпоста
виме дека тие никнале уште во доцното прасловенско време. Тие
се посведочени во старословенскиот jазик каде што содржат, глав
но, л-форми од свршени глаголи. Нивното значен,е во она старо
доба е "класично" значен,е на перфектот, Т.е. информациjа за
актуелна, постоjна состоjба во моментот на зборуван,е, никната
како резултат на извршено деjство во минато.
Во современиот македонски стандарден jазик перфект 1,

- минашо не
оuределено време застапува две функционални парадигми, кои
Т.е. - според македонската терминолошка традициjа

еоодветно можат да се опишат како:

1.1.1.1.1.

'минато без задол

жителна конкретна локациjа на временската оска' и

1.1.1.1.2.

'минато и/или сегашно без потврда на веродостоjноста на пора
ката' (сп. Friedman

1977).

Од формална гледна точка и двете пара

дигми ги карактеризира отсуството на помошниот глагол во 3.
лице еднина и множина и зацврстен линеарен поред ок со антепо
зициjа на клитичката форма на помошниот глагол во

1. и 2. лице.

Специфична карактеристика на македонскиот перфект 1
(што Toj ja споделува со бугарскиот а не и со другите словенски
jазици) е присуството на секундарните л-форми, деривирани од
имперфектната основа. Нивната дистрибуциjа во стандардниот
jазик може да се опише само во термини на тенденции а не и на
строги правила. Имено, имперфектните л-форми, посебно оние од
несвршените глаголи, доминираат во нефактивните парадигми на
можниот начин и на неконфирмативен кондиционал (според фор

би одел / знаел / молел..., би измиел / доjдел / дадел, ке одел
знаел / молел... , ке измиел / доjдел / дадел и сл. ) , додека во пер

мулите
/

фектот 1, во голема мера, се пазат старите л-форми од аорисна
основа; сепак, Kaj помладите говорители и тука навлегуваат фор
ми од имперфектната основа без тоа да влиjае врз значен,ето на
конструкциjата. Се чини дека таквата дистрибуциjа примарно е мо
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тивирана со свеста за корелациjата мегу имперфектот и нефактив
носта никната како резултат на врзаниот карактер на имперфек
тот од свршените глаголи (сп. Topolinska

1998).

Согласно со горепредложената карактеристика парадигма
та 1.1.1.1.1. функционално стои во директна опозициjа со опреде
лените минати вреМИIьа, аористот и имперфектот (кои имплику
ваат еднозначна локациjа во време) и со перфект П (сп. подолу т.
2.1.1., KOj го има преземено типичното за перфект резултативно
значеrье). Еве неколку примери: .. .не

йоканиjа на една македонска
свадба, во кваршалош Лозенец. Некое Македонче се женело. КРИ1,
Jac лично не СУМ бил йо HeKoj начин во дойир со шоj кружок ..
КРl13/114, ...чишаjки сшари наши шексшови [ . ] jac видов дека
слични букви се уйоШребувале . КР149, Од мали фОШ02рафии [ .. ]
йравев 20леми. И учиiIiелкаша Нада ми дала слика да и увеличам
за сйомен шшо наjвероjашно и сум 20 наЙравuл.. ГИ83, . веКе знае
ше дека сйiекнала верен ЙриjаШел... ГИ145.
.

..

.

.

.

.

.

..

Хомонимната парадигмата 1.1.1.1.2., согласно горепредло
жената карактеристика, импликува различно мотивирани огради
на говорителот во однос на веродостоjноста на пораката. Ограда
та може да се однесува на извор на информациjата (трето лице,
"пошта Милева", пречки во каналот ...) а може и да потекнува од
интелектуален и/или емотивен став на самиот говорител: пораката
го изненадува (позитивно или негативно) со оглед на неговите
претходни знаеrьа и/или YBepYBarьa; оваа последна вариjанта на по
раката на балканистите им е позната како

адмираiIiив; во албанис

тиката со Toj термин се именува цел разграден систем на финитни
глаголски конструкции, чиjа семантичка ладало плуе/минус одго
вара на нашата парадигма 1.1.1.1.2. Во македонската (и бугарска
та) граматичка традициjа таа е позната како

йрекажаносiIi, термин

KOj алудира на трето лице како извор на информациjа. Впрочем, и
двата термина имаат конвенционален карактер.
Прететавената прагматичка и семантичка карактеристика
на парадигмата 1.1.1.1.2. со оглед на неjзината суспендирана фак
тивност ja воведува во опозициjа наспрема другите индикативни
парадигми а истовремено ja неутрализира опозициjата +/- минато
време, со што содржаната во неа порака може и да се однесува на
состоjба актуална во моментот на зборуваrьето. Фактот дека маке
донскиот глаголски систем има создадено и една парадигма со исти
прагматички и семантички карактеристики а чиjа порака е про
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ицирана во иднина (моделот: ке + л-формата) докажува дека сме
сооче ни со цел еден глаголски потсистем, показател на посебна
(нова на словенската почва) граматичка категориjа. Американ
ските лингвисти (Aronson 1967, а по него и Friedman 1977) ja имаат
наречено cluai7lyc. Еве неколку примери на искази конституирани
од негативно маркираната по статус конструкциjа 1.1.1.1.2.: Та/ИКО
.ми го заробиjа Гер.манциiПе. Тие ги воделе до Лерин. После избе
гале.. . КР107, Ми обjаснуваше како дmuло и до iП0а да се оi7lцейи
i7loj реон [ ... ]. Сйоред него главнаi7lа йричина бил секi7lаШКllоi7l
однос на zрадскоi7l0 раководсiПво. . КР121, . до чувСluвуван,еi7l0 на
.

.

.

iПаа гроза су.м дошол йреку раскажуван,еlUО за сiПернаШа, Ш1UО ja
градел Марко Крале . КР303, . без jac да зна.м, баре.м не се сеКава.м
.

.

..

дека су.м знаел... КР120, Тие HajBepojai7lHo нокеска врзале upuja
i7lелсi7lво, си рече во себе Пелагиjа. ГИ145, Од i7loj ден КосiПадин
не се uojaeu Ylui7le еднаш йред неа. Bepojai7lHo с.меi7lал дека HajiJo
сле сфmuuла дека не i7lреба да го очекува ... ГИ230, Koj .можел да се
надева дека ке се сврiПаiП рабоi7lиi7lе... ГИ264. Типично адмира

тивна употреба тешко се наога надвор од живи от диjалог; ги
приведувам примерите од Фридман (1977: 78): Ти си бил Ро.м! Не
су.м знаел! и: [JoeaH.} Toj йовеке од i7lебе знае за боксиран,е. [Ду
шан:] Toj йовеке знаел!

1.1.1.2. Парадигма на минато несвршено време (имперфект)
од глаголот су.м + л-формата, Т.е. плусквамперфект 1, или - во
македонската терминологиjа - предминато време
Се работи за ретко употребувана парадигма чиjа основна
карактеристика е 1+ taxisl, Т.е. израЗУВaJье настан Koj му претходи
на еден друг настан во минато; спорадично може да се употреби и
за апсолутно минато со потеНЦИРaJье дека е тоа далечно минато.
Сп. По eojHai7la йо Mojoi7l йрейис, са.мо i7loj се беше зачувал, iПаа
йесна е обjавена .. КР114, А во Прuлей се вра кав са.м, lUОЧНО на
.

шесi7lи аЙрил. Boj cKmua беше оi7lсi7lайила, власi7lиi7lе избеганu ..

.

КР107, Сп. и со една дубитативна ниjанса, од истата книга но во
текстот на Андреевски а не на Конески: Дури доjде нашаluа гене
рациjа на Вашиi7lе йредаван,а 1949 година или 1950 година, веро
jai7lHo веке ги бевluе над.мuнале luue i7lеШКOlUиu . АР176. Формите
.

.

од типот беше доuюл/чuШал. ., и сл. можат да бидат употребени и
.

како немаркирани по taxis, за "да изразат деjство претполагано,
или такво за кое отпосле стануваме свесни" (Конески 1982: 483),
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Т.е., со други зборови,

се

поjавува во неконфирмативната употре

ба; сп. го како илустрациjа и наведениот пример од К. Чашуле: Си

iypHO ,м,и беа шурuле неколку кофи на iлава да се освесШа,М,. Ната
му Конески пишува дека во живиот говор разгледаната формула
се поретко се употребува во своето првобитно значен.е и е сведена
на стилска вариjанта на су,м,- перфектот и додава: "Во ова сведува
н.е на предминато време до стилска разновидност на минато неоп
ределено време се стигнало во живиот говор дотаму што да може
во сите лица да

AojAe

од помошниот глагол формата беше со фор

мите од неопределеното време на глаголот што се менува: беше

су,м, дошол, беше си дошол..." И натаму: "Треба овде да ja забеле
жиме и таа подробност дека формата беше може да AojAe и зад л 
формата, што не е случаj со другите форми од помошниот глагол

[

.

.. ]: Toj дошол двашрийаши беше ..
.

н

(Конески 1982: 485). Врз ос

нова на овие коментари се создава впечаток дека беше станало
партикула за потенциран.е на минатиот карактер на настанот.
Инаку, Kaj помладите носители на стандардот разгледаната пара
дигма речиси не постои. Во богатиот корпус на Велковска базиран
главно врз убавата литература таа се поjавила двапати, еднаш во
текстот на Т. Арсовски и еднаш Kaj П. М. Андреевски (Велковска
1998: 116).
1.1.1.3. Тука спаfа и парадигмата на можниот начин (poten
tialis) составена од неменливата партикула би

+ л-формата. Од
историска гледна точка таа претставува стар прасловенски соn

ditionalis praeteriti каде што би континуира предсловенски оптатив
(*Ыmь, Ы, Ы... ), KOj веке на старословенска почва бил подложен на
интерференциjа од страна на парадигмата на аористот (*Ыхъ, Ьу,
Ьу .. ). Голомб (1964: 195-197) во семантичката еволуциjа на таа
.

парадигма ja гледа истата развоjна линиjа како Kaj денешниот
македонски conditionalis praeteriti со помошниот глагол

'velle',

Т.е.

еволуциjа од Juturum praeteriti кон conditionalis praeteriti. Во денеш
ниот македонски стандард би-парадигмата има типична функциjа
на potentiaUs.
1.1.2. ПЕРИФРАСТИЧНИ ПАРАДИГМИ СО Н/Т-ПРИ
ДАВКА
1.1.2.1. Парадигма на сегашно време од глаголот су,м,

+

гла

голската придавка, Т.е. секундарна вариjанта на перфект П карак
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теристична за интранзитивните, но - како што ке видиме

при

сутна и Kaj некои транзитивни глаголи.
Се работи за еден "балканизам", или - поточно - повратно
позаjмена конструкциjа како резултат на македонско-ароманската
jазична интерференциjа (сп. Golqb

1984: 135).

Ке го започнеме нашиов преглед од привеДУВaIье на некол
ку типични примери, што ке ни Дозволи поточно да го определиме
карактерот и условите за деривациjа на анализираните конструк
ции. Сп. на пр. JaHe веке е доjден, Ми рекоа дека Uloj е оi"uиден, Тие
се веке одамна UlpZHaUlu, сп. ja и зацврстената синтагма lueUlaH чо
век 'човек KOj многу патувал и се здобил со богати искуства за тоа
како се живее во другите средини'; од друга страна сп. Jac сулt веке
ручан/вечеран/jаден. Сите тие конструкции се со активна диjатеза,
што е еден од доказите дека македонската глаголска придавка е
неутрална спреЬ<1a опозициjата акй1ив/йасив, или, со други зборови,
нема вградена, инвариjантна диjатетичка карактеристика. Како
интранзитивните така и транзитивните глаголи што ja создаваат
опишуваната конструкциjа мора да бидат наброjани како список;
деривациjата е нерегуларна и не �1Оже да се опише ни во семантич
ките ни во формалните термини. Потенциjално сите интранзитив
ни глаголи на движеlЬе можат да се поjават како лексичко jадро на
конструкциjата, но во секоjдневниот узус исказите како *АвIЮНОй1
е леiliяаiu, или *Слуиmав дека Ана е ой1йай1увана не наогаат ак
цептициjа. Се чини дека во стандардниот jазик соодветните конс
трукции се внесени како готови, лексички пополнети формули, со
ограничен броj глаголски лексеми пошироко употребувани во за
падните говори.
Од типолошка гледна точка побудува интерес употребата
во анализираната конструкциjа на транзитивните глаголи од едно
и само едно тесно семантичко поле, како што се наведените jаде,
йоjадрщ руча, вечера . Сите тие во основна употреба прифакаат
..

директен обjект, сп. Вечерав йрекрасна риба!, Неколку йай1и ручав
й1ука убава скара, и сл. Мегутоа, во формулата: сум

+

ГП позициjа

та на обjектот е блокирана и мора да остане непополнета, сп. *Сум
ручан убава риба/скара. , и сл. Исказите како Ручан су.и, Веке сме
. .

jаденu, и сл. носат порака од типот 'сит сум, нема сега да jадам' и
сл.,

Т.е. информираат за "резултат на извршениот чин на консума

циjа"; она што беше обjект на таа консумациjа е апсолутно иреле
вантно. Се наложува заклучок дека нашите конструкции се граде
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ни "по ергативна логика" а нивната дефинициска особина не е ин
транзитивност туку активната диjатеза.
Нема тука пошироко да го разгледаме резултативниот ка
рактер на конструкциjата сум + ГП, бидеjки TOj само го потврдува
неjзиниот статус на маргинална вариjанта на сериjата има + ГП и,
следствено, ке биде предмет на анализа во т.

1.1.2.2.

2.

Парадигма на имперфектот од глаголот сум + ГП,

Т.е. вариjанта на плусквамперфектот II, освен што е позитивно
маркирана како 1+

taxisl,

ги повторува сите карактеристики на

а неjзината фреквенциjа е уште пониска. Се работи за

1.1.2.1.,

исказите од типот КО2а

доjдов, шоj веке беше ошuден, и сл.

1.2. ПОЛСКА

СИТУ АЦИJА

Во современиот полски стандарден jазик, речиси, не посто
jaT перифрастични парадигми со помошниот глагол ьус. Имено,
старополската парадигма градена по формула: сегашно време од
глаголот Ьус +
т.

1.2.1.)

participium peifecti activi II (т.е.

л-формата) (подолу

со време од перифрастична се претворила во вистинска

морфолошка конструкциjа со подвижни наставки, додека секун
дарната, никната на полската почва, парадигма за предминато вре
ме (плусквамперфект, подолу т.

1.2.2.)

денеска можеме да ja срет

неме само во пишуваниот и, поретко, говорениот jазик на HajcTa
рата генерациjа родени говорители

(native speakers)

на полскиот

стандард. Тука спаfа и парадигмата на полскиот кондиционал

(1.2.3.) и на conditionalis praeteriti (1.2.3.1.).
1.2.1.

Парадигма на полскиот претерит ("универзално" ми

нато време) формално го континуира наследениот, предполски
byC-перфект. На полската почва уште во средниот век со повлеку
вюье на старите синтетски минати вреМИ1Ьа, аористот и имперфек
тот, Toj прераснал во единствено минато време со видската раз
лика мегу свршените и несвршените глаголи како носител на раз
лика мегу моментниот и континуиран настанlпроцес/состоjба. Ста
рополската парадигма од глаголот pisac 'пишува' - зависно од начи
нат на линеаризациjа - можеме да ja претставиме на следниов
начин:

57

3. sgpisa/(a)je( st)[tak(o)]

[tak(o)] jesmpisa/(a)
[tak(o)] jespisa/(a)
[tak(o)] je(st) pisal(a)

1. plpisa-l-i/ -I-yjesmy [tak(o)]
2. pl pisa-l-i/ -l-yjescie [tak(o)]
3. pl pisa-l-i/ -l-y S4 [tak (o)]

[tak(o)]jesmy pisa-l-i / -/-у
[tak(o)]jesciepisa-l-i / -/-у
[tak( o)] S4 pisa-l-i I-l-y

1. pisa/(a) jesm [tak(o)]

односно

2. sgpisa/(a)jes [tak(o)]

Алтернативните форми се однесуваат соодветно на маш
киот и женскиот род.
Заменскиот прилог

tak(o) 'така, на таков начин' вклучен е

во нашите формули како репрезент на контекстот, коjшто се
покажал релевантен во нивниот натамошен развиток. Елементите

(о) во tak(o) и (st) во je( st) се ставени во загради, бидеjItи тие зависно
од контекстот, од акцентот, од регионалната вариjанта на jази
кот... можеле да се испуштат. Во текот на натамошниот развиток
на горната парадигма сите измени

ги

претрпел помошниот глагол.

По скратена постапка, можеме Toj развиток да го сведеме на след
ниве процеси:

1. упростуваlЬе на консонантската група -sm во 1. лице еднина,
2. генерализациjа на -m како наставка за 1. лице еднина по
образец на сегашното време на глаголи од а-група, на пр.

czytam,

wo/am, и сл.
3. елиминациjа на помошниот глагол во 3. лице еднина и
множина,

4. клитизациjа на помошниот глагол во останатите форми и
негово претвораlЬе во еден вид подвижна наставка Koja се зале
пува како енклитика (а) за матичниот глагол ако стои зад него или
(б) за претходниот збор ако стои пред матичниот глагол,

5. реинтерпретациjа на коренското
наставка како "подвижно"
-е-

-е-

-е-

во таа енклитична

кое алтернира со нула според шема:

по согласка, нулата по самогласка.
По спроведуваlЬето на сите тие измени парадигмата го зема

следниов облик:

1. pisal-em /pisa/a-m [tak]
2. sgpisal-es /pjsala-, '[tak]
3. sgplsa/ /pisa/a [tak]

односно

[ tak]-empisal /pisa/a
[ tak]-е;pisal /pisala
[tak]plsal/pisa/a
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1. рl рisаП-smу/pisa/y-smy [tak]

[tak] -esmy pisali/pisaly

2. рl pisali-scje /pJsa/y-sсk: [tak]

[tak] -еsCJе pJsali/pi..aly

3. plpisali/pJsa/y[tak]

[tak] pisaJJ/pJsaly

Така изгледа таа парадигма и денеска,

со

се поголема доми

нациjа на првата од двете линеарни вариjанти. Со други зборови:
секундарната подвижна наставка ja губи cBojaTa подвижност и
TpajHo се залепува за матичната л-форма. Втората, покраj линеа
ризациjата, трага на старата состоjба, местото на акцентот, според
стандардната норма во 1. и 2. лице множина се уште пага на прет
последен слог на л-формата, Т.е. на третиот од KpajoT слог на ак
центската единица; сепак, и тука се почесто може да се чуе парок
ситоничен изговор.
Значи, старополскиот Ьус-перфект со време сукцесивно се
претвора во морфолошки монолитен претерит.

1.2.2. Парадигмата на полскиот плусквамперфект, секун
дарно никната на полската почва, е составена од претеритот од
помошниот глагол Ьус

+

l-формата на матичниот глагол, според

шемата pjsalem Ьу/ / plsa/am byla, plsa]jsmy ЬуП / pisa/ysmy Ьу/у>
обично со токму таквата линеаризациjа на двете компоненти. Toj е
маркиран за 1+ taxisl, Т.е. посочува настан KOj се случил пред HeKoj
друг настан во минатото. Мегутоа, во jазичната практика на Пол
jаците Toj денеска и не се употребува. Многу ретко може да се слу
шне од устата на претставниците на HajcTapaTa генерациjа, одно
сно, релативно почесто, може да се наjде во постарите текстови
пр етежно од убавата литература.

1.2.3. Парадигмата на полскиот кондиционал е составена од
партикулата Ьу

-8,

+

претеритални подвижни наставки од сериjата

-о, -smy> -icie, -о

-m,

participium praeteriti activi JJ (т.е. л-формата),
тип: (prze)czytal Ьут, (p1Ze)czytal bys итн. За потеклото на таа
+

парадигма стана збор горе, во 1.1.1.3. Во полскиот стандарден
систем таа ja покрива функционалната зона на кондиционалот и
на потенциjалот, Т.е. функционира како conditionalis praesentis (ОДН.

Juturi) и како conditionalis praeteriti.
1.2.3.1. Факултативно се употребува и парадигмата марки
рана како conditionalis praeteriti, а составена од participium praeteriti
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activi II од Ьус + Ьу

+ претеритални

подвижни наставки

praeteriti activi II од конjугираниот глагол, тип:

participium

+

bylbym (prze)czyta!/ -а,

Ьу!Ьу; (prze)czyta! / -ау итн.

1.3. СТАТУСОТ И ФУНКЦИОЦИОНАЛНАТА МРЕЖА
НА ГЛАГОЛОТ cy.мlbycСООДВЕТНО ВО МАКЕДОНСКИОТ
И ВО ПОЛСКИОТ JАЗИК
За да стекнеме полна претстава за статусот на разгледани
те перифрастични серии потребно е да утврдиме каков е статусот
на континуантите на стариот глагол *byti во неговата основна ав
тосемантичка употреба во современите стандардни jазици, маке
донскиот и полскиот.

1.3.1. Во современиот македонски jазик глаголот су.м ре
.
.
чиси Ja нема егзистеНЦИJалната семантика; единствени траги од
таквата

употреба

што мене ми се

познати

е стилизираниот

почеток од Евангелието според JOBaHa: На йочеГйокоГй беше
СловоГйо . (Новиот завет,
..

1981: 122) и безличните конструкции од

типот бива да... , бидува да..., бидна да... во смиела 'се случува / се
случи да'. Значи: едноаргументниот карактер на 'esse' е зачуван,
но еДинствениот аргумент е со пропозиционален карактер. Инаку,
како егзистенциjални предикати се употребуваат

имд

и/или йос

Гйои. Су.и е во општа употреба со локалистичко значеIЬе, како
факултативен универзален супститут за се на02а. Сепак, наjчесто
го срекаваме во функциjа на copula во сите типови сложени пре
дикатски изрази со таканаречениот именеки прирок, Т.е.

3.

со при

давките (мегу другото и со глаголските придавки), на пр. е висок, е
разочаран, б. со именеките синтагми во основен предикативен
однос, на пр. е (добар) учиГйел, е (совесен) рабоГйник,

в.

со имен

ските синтагми вторични во предикативната позициjа, на пр. е без
йари, е во безuзлезна сиГйуациjа,

г.

со предикативи како сра.МOlиа е

да, йожелно е да... , итн. каде што единствената аргументска пози
циjа ja пополнува пропозиционалниот аргумент оформен како да
конструкциjата. Во таа ситуациjа отворено останува прашаIЬето
дали локалистичките конструкции од типот JaHe е во Охрид, Маре
е на факулГйеГй, и сл. ке ги толкуваме како конструкции со copula.
во кои локалистичката интерпретациjа се наложува поради лек
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сичката семантика на аргументските изрази, или како конструк
ции со автосемантичен двоаргументен предикат сум 'се наоГам'.
Ред е тука да се спомене дека македонскиот глагол бидува,
дериват од су.м/е, може да се поjави како показател на деонтична
модалност во конструкции ОД типот Бидува да не йочесшиш со

слашко, Бидува да ни дадеш йойусйl на билеШоШ .. , Т.е. 'ред е да...,
.

се очекува да ...'; примерите се преземени од И. Чашуле (Чашуле

1989: 111),

KOj во наведената статиjа дава сестрана анализа на так

вата употреба во рамките на целосниот систем на македонските
модални глаголи.

ното

1.3.2.
Ьус не

сл.), ТУКУ И

Во современиот полски jазик го имаме егзистенциjал

(Na pocz/jtku Ьу/о S/owo и
во исказите како: Jest B6g
или: Krasnoludki sll па swieeie

само во библискиот jазик

. ..

во рематската позициjа

(сп. го македонското Има Госйод),

oBoj cBeai), а исто така и во праШaJьата како:
Cukier jest?, Mqka jest? или посмирено: Czy jest cukier? mqka? (мак.

(мак. Има v:уv:шьа на

Има ли l.uеЙер? брашно?). Освен тоа полскиот, слично на македон
скиот, ги познава безличните конструкции со пропозиционален
аргумент од типот

Bywa .ie

. . .

, 'се случува да .. .'. Инаку, со

зистенциjалната функциjа конкурира
повисок стилски регистар од

ьус,

глаголот

istпiec,

Ьус во

ег

Koj има

а може да се поjави безразлично

и во тематската и во рематската позициjа. Во контекстите со
надградена негациjа а во комплементарна дистрибуциjа со

Ьус се

miec, сп. Czy jest cukier? Niema., и сл. Во локалистичката
Ьус (gdziei) (мак. е (некаде)) е дури пофреквентен од
неговиат конкурент znajdowac si (gdziei), Koj е покарактеристичен
за административниот и за официjалниот стил, сп. на пр., Janek jest
w Krakowie 'JaHe е во Краков' но Dokumenty znajdujll si ju.i w r kach
s dzicgo 'документите веке се наогаат во рацете на судиjата', и сл.
- Наjпосле, во функциjата на copula Ьус се употребува исто толку

поjавува

употреба

широко како и македонското сум, иако

за разлика од него - и во

таа cBoja функциjа, во дел од соодветната функционална зона, има
конкурент во заменската copula to, сп.

to т6) brat 'JaHe

1.3.3.

Janek jest moim bratem - Janek

е MojOT брат', и сл.

Како што се гледа од нашиот краток преглед, и во двата

опишувани jазика глаголот су.м/ ьус со време се здабил со каракте
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ристични секундарни функции на copula и/или на помошен глагол
(маргинално во македонскиот и на модален глагол), Т.е. функции
во коишто се искористува, главно, неговата категориjална семан
тика поврзана со неговата припадност кон морфолошка класа
'глаголи' , додека функциите што се базираат врз неговата лексич
ка семантика - барем од гледна точка на фреквенциjата на упот
ребата

се наогаат на втор план. Таквиот развоен пат бил овозмо

жен, се чини, токму од многу сиромашната, "базична" лексичка се
мантика. Со оглед на начинот како нашиот мозок го перципира
светот, констатациjата Х е во смисла 'Х постои' и:\шликува Хе не
каков и Хе некаде. Нас овде не интересира првата линиjа на дери
вациjа, каде што 'е некаков' се jaBYBa како едноме(,'Тен предикат.
Една од можните интерпретации е и 'е некаков (односно: се наога
во некаква состоjба) во резултат на (из)вршеното деjство', т.е.
примарната семантика на перфектот. Евентуалната натамошна се
мантичка еволуциjа се остварува во рамките на соодветниот МТ
систем и е наложена од мрежа опозиции што го определуваат TOj
систем. Гледан во таа перспектива, полскиот развоен пат се вкло
пува во типичната за повекето словенски диjасистеми тенденциjа
кон упростуван,е на системот на минатите времин,а, карактерис
тична пред се за диjасистемите централно поставени на словенски
от jазичен ареал, кои не биле подложени на интерференциjа од
страна на другите, несловенски jазици. Од друга страна, македон
скиот развоен пат, типичен за еден периферен диjасистем, се сос
тои во чуван,ето на наследениот "формален материjал" и во него
вото искористуван,е за пренесуван,е нови семантички дистинкции
навлезени по пат на интерференциjа со соседните несловенски сис
теми.
Ред е да одбележиме дека во сите перифрастични серии со
глаголот cy.wbyC и во двата jазика инфинитната форма на матич
ниот глагол е конгруентна по род и броj со именската синтагма во
номинативен падежен однос коjашто го посочува референтот на
поjдовниот аргумент. Ако имаме работа со пропозиционален аргу
мент оформен како да-конструкциjата, тогаш се поjавува макси
мално категориjално немаркираната инфинитна форма на среден
род еднина. Другите аргументски позиции, оние што ги отвора ма
тичниот глагол, не влиjаат врз формата на перифрастичниот пре

дикат.
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Наjпосле, ред е и да споменеме дека од денешна гледна точ
ка глаголот

cy.мJbyc е

од несвршен вид; оваа видска карактеристи

ка претставува иманентна компонента на сите конституирани од
него предикатски изрази независно од тоа дали Toj се поjавува во
нив како помошен, како сори/а, или како показател на егзистенци
.1алниот предикат. Од ова правило отскокнува само македонскиот
секундарен дериват бuдне, KOj е граден врз старата суплетивна ва
риjанта на коренот, маркирана по свршениот вид; во современиот
jазик бuдна функционира како колоквиjално обоен синоним на се
случи.
Како свршени "парници" на егзистенциjалното 'esse' или на
'esse-copula' функционира ат соодветно инхоативите, мак. никне,
сШане. .., пол.

zaistnie4 powsta4 zosta4 stac si(:...

2.HABERE
2.1. МАКЕДОНСКА СИТУАЦИJА
Во современиот македонски стандарден jазик функциони
раат две серии перифрастични конструкции со глаголот има.
Првата, основната, Koja се состои од цел систем временско-мо
дални парадигми, е градена по формулата има

+

неменливата фор

ма од среден род еднина на глаголската н/ш-придавка (т.е. на ста
рото

participium peifecti passivi) од матичниот глагол. Наjфрек

вентен претставник на таа сериjа е конструкциjата составена од се
гашното време на помошниот глагол има

+

инфинитната -Ho/-iuo

форма, Т.е. Т.Н. перфект П. Втората сериjа е градена по формулата
има

+

да-субjунктив од матичниот глагол и изразува неколку

различни ниjанси на деонтичка модалност.
2.1.1. ПЕРИФРАСТИЧНИ ПАРАДИГМИ СО -НО/-ТО
ФОРМАТА
2.1.1.1. Парадигма составена од сегашното време на глаго
лот

u,tш +

-но/-iuо-формата, Т.е. Т.Н. перфект П

Се работи за конструкциjа коjашто е, BepojaTHo, во маке
донскиот диjасистем навлезена од ароманските диjалекти а под
држана и од ситуациjата во албанските и во грчките диjалекти; во
стандардниот jазик таа е навлезена како дел од глаголскиот сис
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тем на западното наречjе (Конески

1986: 200, GO!qb 19 84 :

135). Во

сите балкански jазици кои влегуваат предвид како можен извор на
македонската конструкциjа инфинитната форма на матичниот
глагол коjашто се jaBYBa како компонента на перфектот е немен
лива, иако во грчки постои

И

друг модел со партиципот конгруен

тен по род и броj. Токму TOj модел, редок во стандардниот jазик, е
доста широко застапен во северногрчките диjалекти, оние коишто
се во контакт со jужномакедонските диjалекти

(Тhитb ..

.

). Во пос

тарите македонски текстови, оние од KpajoT на XIX век, uма-пер
фектот, односно перфектот П често се поjавува со ГП конгруентна
по род и броj со аргументската именска синтагма во акузативен
однос, по моделот: имам UЗ2радена (а не: UЗ2радено) кука,

[LМaM

куйеНll (а не: '<уйено) КНIl2и, и сл., Т.е. на синтаксички план ГП й
припага на акузативната именска синтагма

синтагма во функ

циjа на т.н. директен обjект) акомодирана непосредно од глаголот

lLиа. Блаже Конески во cBojaTa анализа на jазикот на македон
ските приказни од Солунско во збирката на Верковик пишува: "Во
глаголските конструкции со

[LМa

(нема) партиципната форма е ре

довно согласувана со соодветната именка... "; настапуваат примери
па заклучок: "Бидеjки Малецки во повекето случаи ги бележи во
текстовите од СУХО и Висока ваквите конструкции без согласу
вюье на партиципот

[

.

. .] следува да заклучиме дека во нашите при

казни е изразена постарата состоjба, при што е сепак многу веро
jaTHo дека запишувачот му се потчинувал и на соодветниот модел
од грчкиот jазик." (Конески

1982: 28).

Петар Илиевски разгледу

ваjки ja поjавата и развоjот на описниот перфект со "има" во грч
киот

И

во латинскиот jазик, а со посебен осврт кон поjавата на

вакви конструкции во македонскиот пишува за постепениот развоj
на овие конструкции и за тешкотиите во утврдувюье на хроноло
гиjата на Toj развоj. Цитирам: "Во старословенскиот не се jaBYBa,
ре'шси, ниедна наполно оформена перфектна конструкциjа со

има. " и натаму: "Вакви форми не се jaByвaaT ни во македонскиот
[ ] Оформена

превод на дамаскинот од средината на ХУ! век.

. . .

перфектна конструкциjа со има се срекава во запис на книга од
Крнински манастир (Кичевско ) од

1706

г.: кои кеШ6.числиШ да 20

оукредеш6 имаш 20 афоресан и uроклеш и завезан до сшрашен
coyill6, каде што партиципеката форма е согласувана со обjектот."
Во светлината на податоците на коишто се повикуваат дваjцата
приведени автори, релативната хронологиjа, ако не и апсолутната,
се чини еднозначно утврдена: македонски:от uма-перфект, барем
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во оние диjалекти во кои можеме тоа да го проследиме, има
поминато една фаза на категориjална усогласеност на глаголската
придавка (партиципот) со акузативната именска синтагма акомо
дирана како директен обjект кон глаголот има. Конструкциите од
таков тип, дури со тенденциjа да прераснат во регуларни пери
фрастични серии, ги познаваат и другите словенски jазици (сп. по
долу, т.

2.3.). Македонската, односно балканската специфика е во

тоа што таквите конструкции содржат неменлива инфинитна
форма на матичниот глагол и што се деривираат и од интранзи
тивните глаголи. Со тоа тие претставуваат еднозначно глаголска
(вербална) категориjа, односно - да ja претставиме по можност
нагледно тежината на споменатите две формални карактеристики
- на синт аксички план се направени два одлучувачки чекори: од
да речеме - имам

/ куйени

КНИ2И преминуваме кон имам куйено

/

книiи, имам доjдено вчера и сл.: неменливата форма на ГП од

матичниот глагол се поврзува директно со помошниот глагол, Т.е.
ja "напушта" именската синтагма во функциjа на директниот обjект,
Koja сега е акомодирана од целиот перифрастичен состав; во уште
поинаква формулациjа: состав от има

+

ГЛ како целина ja презема

рекциjата на матичниот глагол претставен со неменливата форма
на глагол ската придавка, додека аргументското место што го
отвора има се пополнува со таа неменлива инфинитна форма.
Во современиот стандарден jазик нема веке има-конструк
ции со категориjално усогласена ГП. Снежана Велковска, Koja на
има-конструкциите им ja посветила cBojaTa докторска дисертациjа,
пишува дека "се jaBYBa сепак еден мал броj примери [во фуснота:
околу 4% од сите примери] со неграматикализирани има-конс
трукции во кои ГП конгруира со обjектот на KOj се однесува... "
(Велковска

1998: 39). Мегутоа, од

6 примери што таа ги наведува, 4

по Moja оценка се конституирани од автосемантичен глагол има
(сп .

...

имам жени доjдени од далеку, шреба да им 2ледам; - ... има

МН02У народ избе2ан во йланина;

Зад анчешо имаше бавча заса

дена со ЙаЙlЛЩtaни... ; - Се сешив дека на масаша имаше осшавени
йросйекши;

ibid., 39/40), додека останатите два бараат дополнител

ни коментари (сп

.

...

вечерва имаме закажана шейачка на Чешмише

- имаме шейачка може и да се толкува како перифрастичен преди

кат; . . .ако вакви макu шрzааш сеше жени шшо раzааш, шоzщ ]ака
му душа на шие uю имааш родени йо йеш-шесш йа и деееш деца
_

_

_

_

_

.L

_

_

_

•

примерот доага од текстот на Стале Попов и содржи повеке арха
ични и диjалектни jазични особини;

ibid., 39/40).
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Моделот има + -но/-йl0 е еднозначно позитивно маркиран
по резултативност. Во хиерархиjа на граматикализираните се ман
тички категории таа е надградена над видската дистинкциjа на свр
шеност/несвршеност. Имено, има-конструкциите со несвршени
матични глаголи обично посочуваат свршени и/или повторливи
AejcTBa, сп. Ja имам чий1ано йlаа книга, Сама го имам йлеiuено й10}
1,1емйер, То} има одено й1амУ цела година, и сл. Пошироко за тоа

сп. С. Тофоска 199.

2.1.1.2. Паралелно со наjфреквентната парадигма составена
од сегашното време од помошниот глагол има и неменливата
форма од ГП функционираат и парадигмите соодветно со импер
фектот на глаголот има (имаше чийlано, доjдено...) , како и со ке
коНДиционалот на глаголот има (ке има доjдено/чиiuано, ке имаше
доjдено/чиЙlано. ), со негативно маркираните по статус не-кон
..

фирмативни парадигми од глаголот има (имал чuй1ано/доjдено... ,
ке имал чuй1ано/доjдено. . .), со бu-потенциjалот од глаголот има

-

со еден збор, потсистемот на uма-резултативот ja повторува цела
та парадигматска мрежа на автосемантичниот глагол има.
На семантички план соодветните парадигми покраj и над
основната категориjална семантика на дадената има-парадигма
има надградена /+ резултативност/. Разликите во функционира.I:Ье
то на одделните перифрастични парадигми се сведуваат главно на
фреквенциjа. Имено, во диjалектниот jазик тие се наjшироко зас
тапени на jугозапад и, следствено, наjброjни Kaj оние носители на
стандардот коишто потекнуваат од Toj регион. Во универзална
употреба се пред се сериите има / имаше / имал + -но/-й10.
Во Граматиката на Б. Конески постои и парадигма градена
по формула беше сум имал земено, влезено, носено, беzано (Коне
ски

1982: 503), мегутоа меГу примерите што ja

илустрираат употре

бата на има-конструкциите не наогам ниту еден од таков тип. Со
одветната шема не се нашла ни во корпусот на Фридман
ту Kaj Велковска

2.1.2. ИМА

(1998).

(1977) ни

КАКО ПОКАЗАТЕЛ НА МОДАЛНОСТ

Наjширока анализа на модалното има наогаме во веке при
ведуваната статиjа на И. Чашуле за македонските модални глаго
ли (Чашуле 1989). Toj издвоjува неколку формални и неколку се
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мантички вариjанти на конструкциите од типот

u.мд

да. . . (во него

вата симболика има2) делумно меfусебно корелирани. Формална
та ваРИ.iациjа се состои во разлика мегу има-глагол со редовна гла
голска флексиjа и uма-неменлива глаголска партикула. Семантич
ката вариjациjа ги опфака:
- футурскиот модалитет, при што "за разлика од конструк
циите со ке, се искажува поголем степен на сигурност во извршу
BaIЬeTo на деjството" (Чашуле 1989: 112), на пр. И.на да доjдам
у й1ре. - во OBoj тип конструкции функционира неменлив предика

тив има;
- деонтичка модалност, Т.е. обврска, внатрешна или наДВО
решна

(

=

наложена од друг субjект, некореферентен со субjектот

на да-конструкциjата), како во Има да одам уй1ре на йре2лед, или
во Има да заU2рай1е како
Чашуле,

fЮ

наjдобрuй1е времшЬа (примерот е на

ibid.,) - и тука се поjавува неменливиот предикатив;
деонтичка модалност позната како "внатрешна обврска",

Koja импликува задолжителна кореферентност на поjдовните аргу
менти на модалниот и на предикатот во субjунктивната реченица,
тип: Имаzu да раБОЙlUZU, претпоставено: 'имаш да работиш нешто'
во oBOj тип конструкции се поjавува "вистинскиот" глагол U.ма.
Прифатената и елаборирана тука интерпретациjа на Чашу
ле открива една интересна и типолошки значаjна карактеритика
на македонските има да. . . -конструкции. Имено, се чини (го прове

рив тоа преку една мала анкета мегу помладите носители на стан
дардниот jазик) дека само семантиката на внатрешната обврска
може да се изразува со флексивните форми на има и
што е поин
тересно иако тесно поврзано со претходната правилност - само
транзитивните глаголи можат да се поjавуваат во субjунктивната
конструкциjа зависна од менливите форми на има. Значи, имаме
семантички мотивирана ескалациjа во ширеIЬето на модалните

има да.. . -конструкции и, следствено, два типа такви конструкции:
- ако глаголот што ja конституира да-конструкциjата е

транзитивен, тогаш надградениот модален предикат 'има' пока
жува трага од cBojaTa примарна акузативна реакциjа (она неuuио
како претпоставениот обjект за кое зборува Чашуле, сп. погоре),
односно целата двокатна конструкциjа се реализира како транзи
тивна релациjа, а тоа ja повлекува и конгруенциjата по лице на
двете глаголски форми

( и.ма.м

да HaUuUla.м, имаиl да

HauuzuelU,

итн.); семантичка база за тавото решение е внатрешната обврска,
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Т.е. директната ангажиранст на субjектот; има како да е тука на
половина пат мегу cBojaTa автосемантична функциjа и онаа секун
дарна на синсемантичен глагол во перифразата;
- при натамошното ширеlЬе на перифрастичната формула
на интранзитивните да-конструкции се губи споменатата семанти
чка мотивациjа а со неа и неjзините категориjални показатели и
има се претвора во неменлив предикатив;
- модалното има да... прифака негациjа (т.е. се претвора во
нема да... ) само тогаш кога се поjавува како неменлив предикатив
(а не како "отворена" парадигма).

2.2. ПОЛСКА СИТУАЦИJА

Во современиот полски стандарден jазик функционираат
две серии перифрастични конструкции

со

mie4 кои соодветно прет

ставуваат пандан на горепретставените македонски серии. Сепак,
разликите во статусот на полските и македонските серии се при
лично длабоки, главно - како што ке видиме - благодарение на
"балканизациjата" на македонскиот глаголски систем. Првата од
двете полски серии се гради по формула: една од темпорално-мо
далните парадигми на глаголот miec

+

participium peifecti passivi од

матичниот транзитивен глагол како дел од именска синтагма во
акузативен однос. Втората има шема: една од темпорално-модалните
парадигми од глагол от miec + инфинитив од матичниот глагол.
2.2.1. ПЕРИФРАСТИЧНИ ПАРАДИГМИ СО PARТfCIPIUM
PERPECТI PASSIVl
2.2.1.1. Како основна во оваа сериjа ке ja претставиме конс

трукциjата конституирана од формите на сегашното време од
глаголот miec. Се работи за конструкциите од типот: Мат sprzEjt

niyte mieszkanic, mogy tcraz zajEjc spokojnie popracowac 'Станот ми е
исчистен, можам сега мирно да поработам' или Мат napisany rcfc

га!, wiyc сЬуЬа jcdnak pojady па ty konkrencjy 'Рефератот ми е готов
па BepojaTHo ке одам на таа конференциjа', и сл. Конструкциите со
стариот -н-I-iu-партицип еднозначно изразуваат резултативност,
односно именуваат една постоjна cocToj6a како резултат на ми
нато извршено деjство. -н-I-ш-партиципот во полскиот jазик е мар
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киран како пасивен како lllTO бил и во прасловенскиот jазик И
следствено се образува само од транзитивните глаголи. Ова е
прво, формално, ограН ИЧУВaJье H ii продуктивноста на разгледа
ните конструкции. Второто, исто така формално, огра НИЧУВaJье е
дека тие конструкции се градат само со учеството на пртиципот од
СВРlllените глаголи, Т.е. на пр. само Мат zат6wiОЛIJ taks6wkY7 Мат
obiecan'l uycieczky, а не и: *Мат zаmаwiаЛIJ taks6wkY7 *Мат оЫесуwаЛIJ
wycieczkY7 и сл. Впрочем, двете ограничуваJЬа се меfyсебно поврзани,

бидеjки транзитивноета често ja внесуваат истите тие префикси
кои од неСВРlllените ги деривираат СВРlllените глаголи; така, на
пр., глаголот mysJec 'мисли' е во полскиот jазик интранзитивен,
мегутоа przemysJec 'систематски подготви HelllTo размислуваjки за
него' 7 wymyslic 'измисли' се транзитивни, сп. Мат рrzеmуsJалу pJal1,
'имам подготвен план', Мат wymуsJОЛIJ f8bu/y 'имам смислена фа
була', и сл. Длабинската мотивациjа за споменативе ограничуваJЬа
е од семантичка природа и се крие во резултативниот карактер на
анализираните конструкции: во принцип, само едно деjство дирек
тно насочено на HeKoj обjект (т.е. транзитивно деjство) може да
донесе конкретен резултат и само со ИЗВРlllуваJЬето на тоа деjство
резултатот може да се оствари. Оградата "во принцип" се однесува
на случаи кога се постигнува резултат неочекуван од ИЗВРlllителот
на деjството и независен од неговата свесна волjа, меГутоа таквите
случаи а priori ги исклучуваат тiеС-конструкциите.
Да сумираме: полските тlес-конструкции со -н-I-iu-партици
пот изразуваат резултативност и, на синтаксички план, се дериви
ра ат од СВРlllените транзитивни глаголи. Тие претставуваат една
потенциjална перифрастична сериjа: се поjавуваат кога тоа го
овозможува или го бара дискурзивниот контекст; како повекето
потенциjални серии, тие имаат наjчесто колоквиjален карактер.
Сето тоа не води кон заклучок дека тие конструкции се се YlllTe
силно закотвени во лексичката семантика на глаголот miec во не
говата основна употреба, Т.е. дека претставуваат еден вид синта к
сички jазол: партиципот е двоjно поврзан со глаголот miec и со
конститутивниот член на именската синтагма со KOjlllTo го врзува
конгруенциjа по род и броj:
таш

sprzlJtniyte

mieszkallie
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Т.е. 'MOjOT стан I е исчистен односно сопственик сум I на еден исчи
стен стан'. Треба уште да се одбележи дека оваа конструкциjа не
носи информациjа Koj го има исчистено станот, или

со други збо

рови - корисникот на резултатот, бенефициентот (во нашиов слу
чаj корисникот на станот) не мора (иако може) да биде корефе
рентен со извршителот на деjството (во нашиов случаj OHOj што ГО
исчистил станот).

2.2.1.2. Перифрастичните конструкции во кои влегуваат
други парадигми на глаголот miec имаат релативно пониска фрек
венциjа, мегутоа сите mutatis mutandis ги поседуваат гореопиша
ните карактеристики на формален и на семантички план, сп. на пр.
Mielismy лаwеt рrzесwiezоле dоdяtkоwе kawalki ла bls 'сме имале дури
увежбано посебни фрагменти за (случаj да не замолат за) бис' или
Do tego czasu mialbym ларisалу caly te kst i m6glbym swоЬоdлiе wyjech ac
'до тоташ би сум имал напишано комплетен текст и мирно би
можел да заминам' или Do jutra bydy mial оралоwалу caly роtrzеЬлу
таtегiаl'до утре ке го имам совладано целиот потребен материjал',
и слично.
Во заклучокот треба експлицитно да се каже дека полските
конструкции со -н-I-ш-партиципот не се потполно граматикализи
рани. Таквиот заклучок се темели врз фактот дека можноста (а)
да се изгради една таква конструкциjа и (б) таа да добие интерпре
тациjа според Koja партиципот создава примарна целина со соод
ветната форма на глаголот miec а не со центарот на акузативната
именска синтагма зависи од лексичката семантика на матичниот
глагол и од поширокиот семантички контекст на употреба; така на
пр. практично неприфатлива би била конструкциjата ?Мату juz ku
рiолу сhlеЬ а содржината 'имаме веке купено леб' би требало да се
изрази со КuрШsту juz сhlеЬ или едноставно Мату juz сhlеЬ, додека
конструкциjата Мату juz роkrоjолу сhlеЬ 'имаме веке исечен леб'
може да се прифати; конструкциjатаМат zтiелiолу rozklad zaJyc ja
добива како единствено можна интерпретациjата 'распоредот на
часовите ми е изменет', додека конструкциjата Мат zтiелiОЛEj kол
cepcjy rereratu може да се интерпретира како 'ja имам изменето
концепциjата на рефератот' , и сл. Не е случаjно дека прифатливи
те конструкции често ja содржат партикулата juz 'веке', бидеjки
тие наjчесто се употребуваат за ПОТВРДУВaJье дека веке е направе
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но нешто за што однапред се знаело дека мора да се направи, Т.е.
за констатациjа дека е постигнат резултат на однапред планирано
то деJСТВО.
2.2.2. ПЕРИФРАСТИЧНИ ПАРАДИГМИ СО ИНФИНИТИВОТ
Перифрастичните парадигми градени според формулата:
темпорално-модална парадигма на глаголот micc + инфинитивот
на матичниот глагол на семантички план редовно содржат една
компонента Koja значи дистанцирюье на говорното лице од прене
суваната порака. Зависно од прагматичкиот карактер на пораката
тоа дистанцира:н,е се проjавува на двоен начин. Ако пораката има
заповеден карактер, конструкциjата со micc не ja носи информаци
jaTa за тоа KOj ja издава наредбата: говорителот или некое трето
лице. Ако пораката има расказен карактер, конструкциjата со micc
сигнализира дека говорното лице не ja гарантира веродостоjноста
на пораката.
2.2.2.1. Императивниот карактер на пораката, природно,
.

,

.

импликува lШСС да се ПОJави задолжително во сегашно време, сп.

Masz siedziec w domu! 'треба/има да седиш дома!', Macie natychmiast
wY/ljczycradio! 'веднаш да сте го исклучиле радиото!', и сл.
Како и другите императивни пораки, конструкциите од OBOj
тип се чувствителни на категориjалните разлики по глаголското
лице. Ако се формулирани во прво лице еднина или множина, то
гаш автоматски се и маркирани по прекажаност, Т.е. пренесуваат
нечиjа наредба упатена кон говорното лице или група лица со Koja
тоа се идентификува, сп. Мат ти {о oddac jutro! 'треба утре да му го
вратам ова!', или Мату si

zachowywac spokojnie! 'има/треба да се

однесуваме мирно', и сл.
Прекажаноста се поjавува автоматски и во случаj кога е

miec во минато време: Mia/es si zachowywac spokojnie! 'не ли ти ре
кав / рекоа да бидеш мирен!', и сл. Пораката има тогаш функциjа
на укор.
Интересно е и да се одбележи дека наредбите со micc имаат
секогаш позитивен карактер, Т.е. само матичниот глагол може да
биде негиран, сп. Masz nie wychodzic z domu/ 'да не си излегол од ку
ката!' но не и:

*

Nie masz wychodzic z domu!, и сл.
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2.2.2.2. Во неимперативните пораки можат да се поjавуваат
сите финитни форми на глаголот miec, а заедничката еемантичка
компонента е неконфирмативноет, во смисла на неопределен из
вор на информациjа за чиjа веродостоjност говорителот не дава
гаранциjа. Сп.

Jurek та / mia! / mia!by przxisc о dziesl tej 'Гоко има 

треба I требаше / би требало да доjде во десет', и сл.
Зависно од контекстот на употреба таквите пораки можат
да изразуваат и ирониjа, изненаДУВaJье, негодуваае ... , Т.е. иетите
тие емотивни ниjанси за кои стана збор погоре како карактерис
тични за балканскиот адмиратив. Сп. J ja

тат Ьус jego wsp61nikiem!
'а jac да бидам негов партнер!' - негодуваае, или Оп mia!by Ьус {ут
znanym sреcjаlisщ? 'Toj бил OHoj познат специjалист?' изненадува

ае, и сл. Пошироко за семантичката и прагматичката интерпрета
циjа на полските конструкции од oBoj ТИП сп. во Topolinska, Dys

tans

.

.

.

(во печат).

И тука важи истото што го рековме горе (т. 2.2.2.1.) за мес
Jurek mia!by nie
pгzxjSc? -nie wiегц! 'Гоко не ке дошол? - не верувам!', но не и: *Ju
rek nie mia!by przyjSC Ретките колоквиjални конструкции од типот
Jurek nie mia! pгzX/sc о dziewiqte:t tylko о dziesiqtej претставуваат се
кундарни деривати од Jurek mia! pгzX/sc nie о dziewiqtq: tylko о dzie
siqtej 'Гоко требаше да доjде не во девет, туку во десет', и сл.
тото и доменот на негациjа, Т.е. можен е само тип:

. . .

2.3. СТАТУСОТ И ФУНКЦИОНАЛНАТА МРЕЖА
НА ГЛАГОЛОТ u.,wд/ miесСООДВЕТНО
ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ПОЛСКИОТ JА3ИК
Самиот факт дека предикатот 'habere' е во cBojaTa основна
употреба двоаргументен ja прави таа употреба постабилна во од
нос на едноаргументнИ(JТ предикат 'esse'. Функционалната мрежа
на ОСНОВНО употребеното

има

во македонскиот jазик во голема ме

ра се поклопува со мрежата на

miecBo полскиот.

2.3.1. Примарно употребено, Т.е. "посесивно" 'habere' и во
двата jазика врзува по два аргумента, при што еден аргументски
израз останува во номинативен а другиот во акузативен одно с
наспрема предикатскиот израз. Селективните ограничувааа во
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изборот на аргументите зависат од карактерот на изразуваната
релациjа, а основните релации се: (а) "вистинско" власништво, Т.е.
слободно располаГaIье со материjален предмет, сп. мак. JaHe има
кола, пол. Janek та auto, и сл. - оваа релациjа на поjдовниот аргу
мент во номинативен однос наложува ограничуваlЬе 'човек' а на
вториот аргумент, OHOj во акузативен однос

ограничуваlЬе

'материjален предмет'; (б) роднинска врска, сп. мак. JaHe има две
cecilipu, пол. Janek та dwie siostry, и сл. - соодветни ограничуваlЬа и

за двата аргумента се 'човек'; (в) релациjата "целост - дел од цело
ста", сп. мак. JaHe има брада, но и: Масаша има две фиоки, и сл.,
пол. Janek та bгod

но и: St61 та dwie szиflady, и сл.

тука практи

чно нема ограничуваlЬа. Сп. ги и таквите деривирани релации како
мак. Ана има црна коса

-

Kocailia на Ана е црна, пол. Аnnа та

czame wlosy- Wlosy Аnnу s'i czame, и сл.
2.3.2. Двата jазика се разликуваат во употребата на егзис

тенциjалното / локалистичкото

'habere' ('habere'2?),

Т.е. во употре

бата на конструкции конституирани соодветно од глаголите сум I
mie4 а чиj поjдовен аргумент е местото каде што нешто се наога,

додека вториот аргумент е ех definitione референциjално/идентифи
куван. Тоа се статички, безагентивни конструкции во кои консти
тутивните глаголски форми се поjавуваат исклучиво во трето лице
еднина.
Во македонскиот jазик функционираат паралелно асертив
ните и констатацните со надградена негациjа, од типот Во йродав
ницише има шекер I нема шекер, односно, статистички дури почес
то, со поjдовниот аргумент 'тука' нереализиран на површината на
текстот: Има шекер?

Нема., и сл. Гореопишаните семантички ог

раничуваlЬа дозволуваат широка вариjациjа, така што тука спаtаат
и исказите како Kaj нас има MHoiy uриврзаници на..., и сл.
Во полскиот jазик

'habere'2 се

поjавува само под негациjа

и

бара вториот аргументски израз да стои во генитивен однос, сп. W
skJepach niema cukm, U nas niema zwolennik6w tego тсЬи, и сл., при

што алтернациjата accusativus - genetivus е автоматски предизвика
на од присуството на негациjата.
2.3.3. Во светлината на горепретставените факти еднозна

чно се наложува заклучокот дека на семантички план и двете пери
фрастични деривациски линии имаат иста поjдовна точка, Т.е.
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тргнуваат од автосемантичкото "посесивно" 'habere'. Разликата се
крие во вториот аргумент на "посесивната" релациjа, во possessum.
2.3.3.1. Сериjата со стариот пасивен -н-/-ш-партицип тргнува
од реалната посесивна релациjа M ety човекот-поседувач и поседу
ваниот материjален обjект. Полската ситуациjа, како помалку

еволуирана и само делумно граматикализирана, дозволува да се
реконструираат почетните етапи на деривацискиот процес. Имено,
гореприведуваните примери од типот Мат SРlZljtЛ1(;tе mieszkanie, и
сл. можат да се парафразираат како 'Moje mieszkanie jest I zostalo
sргzцtni tе', Т.е. 'MojOT стан е исчистен' - тежиштето е врз cocToj
бата настаната како резултат на извршеното деjство. Од друга
страна, примерите како Мат napisany гетга!, и сл. наjприродно се
парафразираат како 'Мат gotowy referat', Т.е. 'рефератот ми е го
тов' - со тежиште врз предметот, текстот на рефератот со коjшто
веке располагам. И, наjпосле, примерите од типот *Мат kupjony
сh1еЬ, и сл. во полскиот систем се неприфатливи, а содржината на
македонското Имам куuено леб не може прецизно да се изрази со
една граматичка конструкциjа; имаме на избор алтернативно или
Kupi/am сh1еЬ, Т.е. 'купив леб', со забелешка дека полскиот прете
рит - за разлика од македонски аорист

не го исклучува резулта

тивното значеlЬе, или Мат (jиZ) сh1еЬ, Т.е. 'имам (веке) леб'; значи,
располагаме со две конструкции коишто се разликуваат во поглед
на комуникативната перспектива сосредоточена врз самиот настан
или врз неговиот резултат. Да сумираме: семантичката деривациjа
се движи од шемата: possessor

possessum кон шемата бенефи

циенш - резулшazu на извршеношо деjСlUво. Горепретставената
македонска ситуациjа покажува дека натамошната деривациjа
значи генерализациjа на шемата Имам куuен леб и, наjпосле, He.i
зината трансформациjа во Имам куuено леб, каде што ГП веке
еднозначно му припаtа на предикатскиот израз а не на вториот
аргументски израз. Споменатата генерализаЦИ.iа, како и еволуци
jaTa на ГП од пасивна во диjатетички немаркирана форма, е резул
тат на балканското окружение и на македонско-ароманската и
македонско-грчката jазична интерференциjа. Вреди да се одбеле
жи дека слични резултати - на диjалектното ниво - носи кашуп
ско-германската и лужичко-германската интерференциjа, сп. ги
кашупските примери од типот ОП (О та zrobione, Оп (ат Ьiljidzom: и
сл. со "германската" дистрибуциjа на помошните глаголи 'habere' и
'esse'.

74
2.3.3.2. Сериjата во Koja вториот аргумент на глаголите u.мa
I miec претставува пропозициjа конституирана соодветно од суб
jунктивот на матичниот глагол во македонскиот jазик и/или од ин
финитивот на матичниот глагол во полскиот jазик има "позамр
сено" потекло, односно може семантички да се изведе директно од
посесивната употреба на помошниот глагол или пак преку него
вата егзистенциjална употреба.
Конструкциите од типот на мак. И.ма да ой1uда.м й1а.му (со
неменлив предикатив) или на пол. Мат {ат p6jsc можат да добиjат
двоjна интерпретациjа: (а) 'чувствувам потреба / наложена ми е
обврска да отидам таму' или (б) 'постои ситуациjа Koja наложува
да отидам таму'. Значи, без да пресудуваме Koja од двете интерпре
тации е поадекватна, пропозициjата во Koja по пат на деривациjа
се претвори possessum, а Koja е по дефинициjа нефактивна, ja опре
делува таканаречената внатрешна или надворешна обврска на ли
цето-референт на поjдовниот аргумент.
Императивната употреба на OBoj тип конструкции во двата
jазика и/или неконфирмативната употреба во полскиот jазик прет
ставуваат натамошни деривати на модалност на обврска сфатена
како апстрактна "сопственост" на TOj кого таа го "врзува".
Се чини дека оваа перифрастична сериjа (серии) претставу
ва паралелен развиток во двата jазика, закотвен во самата лексич
ка семантика на 'habere'; модалните конструкции со апстрактно
possessum и со задолжителна футурска перспектива постоjат и во
други словенски и несловенски jазици (српски, чешки... , англиски,
француски... ) а регистрирани се и во старословенските споменици,
,

каде што можеле да се поjават под грчкото влиjание. Впрочем,
треба да се одбележи и фактот дека конструкциите од типот
u.ма(.м) да.. , како и други перифрастични модални серии, имаат
.

двоjна временска перспектива: како целост тие изразуваат фак
тивна постоjна состоjба додека пропозициjата-аргумент е нефак
тивна и со футурска перспектива. Интересна е споредбата со лек
сикализираните перифрастични предикати градени според шема
та: u.мa I miec

+

глаголска именка, сп. на пр. мак. lLttaJvt йой1реба,

u.мaм обврска,

и.мам

желба да ., пол. тат
..

сьус, тат zamiar.

..

+

infini

tiv, со двоjната темпорална интерпретациjа како во разгледуваната
перифрастична сериjа, но и мак. uмд.м Йробле.tt, u.мa.м долl . , пол.
.

тат k/opot, тат zmaгtwienie.
ната состоjба.

..

.

- каде што тежиштето е врз сегаш
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3.'DARE'

Предикатот 'dare' во cBojaTa основна употреба е троаргу
ментен и означува релациjа на трансфер на сопственост (материjа
лен предмет) од еден субjект на друг. Како што базичната лексич
ка семантика на ' habere' е побогата од онаа на 'esse', така и семан
тиката на 'dare' е побогата од онаа на 'habere', а со тоа се намалува
и шансата на глаголите како мак. дава, пол.

dac да

стекнат секун

дарна функциjа на помошни глаголи. Тие обично во граматичките
описи на словенските jазици и не

се

разгледуваат како такви. Сепак,

ситуациjата во другите, несловенски системи, оние што ги поз
навам, пред се во германските (сп. анг. get, герм. kriegen, и позаjме
ното луж.

krynuc,

и сл.) ja потврдува основаноета словенските пери

фрастични серии со 'dare' да ги разгледуваме во тие категории.
Во македонскиот глаголски систем постоjат некои никулци
на перифрастични серии со дава, а во полскиот две серии конс
трукции со

dac,

иако имаат ограничена продуктивност, сепак, се

чини, на пат се кон граматикализациjа.
3.1. МАКЕДОНСКА СИТУАЦИJА

Во "Речник на македонскиот jазик со српскохрватски тол
куван,а" под заглавен збор даде издвоено е (под броj

8)

значен,ето

'допушти, дозволи'; тоа се илустрира со примерите: не му даде да
здивне и aaj ми й1и мене да йравам шйlо сакам. Во истиот речник
под броj 9 се издвоjува употребата на дава "со глаголски именки,
за изразуван,е на интензивно деjство", примери: шй10 iiiрчан,е да
де!, шй10 молен,е му дадов! . - Во "Интенциjално-синтаксички реч
..

ник на македонските глаголи" под заглавен збор дава се издвоjува
под т. VI значен,ето парафразирано како" 'дозволува, допушта, ос
тава (обично негнрано: спречува) ''', примери: Сй1ана не ми даде да
се доискажам, - Шейоiiiоiii на рекай1а не му даваше на Илиjа да се
сконценй1рира, - Дождовий1е не им дадоа на селаний1е да ja за
вршай1 сеuдбай1а, - Гордосй1а не и дава на й1аа aeeojKa да йризнае
дека JЪуби обичен роб, - Раководий1елой1 само на й1ие дваjца

им

даваше да ja найушй1аай1 рабой1ай1а Koia сакаай1,- Беiоiii не дава
да йомине никаква косачка во неiовай1а нива, - Сойсй1веникой1 на
зiрадай1а даде да се лейаiii на неjзиниiii е sидишiiiа оiласu и йла
каши, - Дождоiii не дава да ja завршиме жеiiiваiiiа навреме.
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Како што се гледа, речничката документациjа сугерира
присуство на две серии: со субjунктивот ([не] дава да.. ) и со ГИ
(даде + ГИ). Jac би jа додала уште и третата, хортативна, Т.е. конс
трукциите од типот Да} да одимеl, Да}, кажи!, и сл., во кои се поjа
вува хортативната партикула даj. Ке се потрудиме да го определи
ме статусот на тие три серии во денешниот стандарден jазик.
.

3.1.1.

ПЕРИФРАСТИЧНАТА КОНЦЕСИВНАДА-СЕРИJА

Како што рековме, 'dare' е троаргументен предикат. Него
вите три аргументи на површината на текстот се остваруваат како
аргументски изрази соодветно во номинативен, во дативен и во
акузативен падежен однос. Спецификата на сериjата за Koja ста
нува збор е во фактот дека третиот, "акузативниот" аргумент се
остварува како субjунктивна да-реченица. Имено, по пат на семан
тичка деривациjа, како предмет на трансфер место материjалниот
обjект се супституира едно не-фактивно деjство, а самата релациjа
на трансфер зема облик на ДОзвола/возможност - забрана/пречка
тоа деjство да се оствари. Додека вториот, "дативниот" аргумент
секогаш е селектиран како 'човек', првиот, "номинативниот"
може да се остварува во две вариjанти, со селективно ограничу
ван,е (а) 'човек' или пак (б) 'настан, ситуациjа...', сп. (а) Ана не м,и
даде да засйujам наспрема (б) Плачош на дешешо ... / Завивагьешо
на веШароШ . / Вешарош ... не м,и даде да засйujам" и сл. Се чини
дека во основа на двете вариjанти лежи шемата (б), иако статисти
чки почесто ja срекаваме шемата (а). Toj што дозволува или поп
речува остваруван,е на некое деjство (односно: дава или не дава
тоа да се оствари) за да ja постигне cBojaTa цел се служи со
определени потези/активности, и токму тие ги посочува првиот
аргумент на нашата конструкциjа. Се чини дури дека главната
семантичка разлика Mefy, на пр., Ана не ....tu дозволува да одам,
шам,у и Ана не м,и дава да ода.м шам,у се крие токму во фактот дека
втората конструкциjа содржи пресупозициjа оти Ана прави нешто
за да го спречи оден,ето, додека првата сугерира само дека Ана
вербално формулира забрана. Сепак, ако конструкциjа конститу
ирана од дозволува се поjави со непредметен прв аргумент, таа
разлика се брише, сп. на пр., Таа м,иела не м,и дава / дозволува
м,ирно да седам, и сл.
.

.
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Посебен проблем тесно поврзан со разгледаната функциjа
на дава како помотен глагол претставува фактот дека тоа наjчес
то се поjавува во оперативна зона на негациjа. Тука, изгледа, се за
цртува една друга суптилна разлика мегу конструкциите со дава од
една страна и оние со дозволува од друга. Имено, дава се поjавува
или под негациjа, или - мотне ретко - без никаква ограда, сп. Таа
сиШУaL{иjа. . / Toj не
.

JI-Ш

дава да се концет71рирам, но и: Toj ми дава

да йравам иu710 сакам...; се чини, не случаjно во вториот пример во

позициjа на првиот аргумент се поjавува 'човек'. Во конструкции
те организирани околу дозволува - како што веке спомнавме 
позачестен е 'човек' како референт на првиот аргумент, што овоз
можува доволата да се квантификува, сп. Toj чесшо / решко / само
uонекоzаш / йО исклучок ми дозволува да излезам, и сл. Дава

иако не е исклучено

во таквите контексти се поjавува многу

ретко и носи ниjанса на колоквиjалност.
Завршуваjки ги размислувюьата за субjунктивната дава-се
риjа треба да констатираме дека таа се поjавува во сите видски,
темпорални и модални вариjанти карактеристични за македонски
от глаголски систем. Императивната вариjанта што и припага на
оваа сериjа, Т.е. конструкциите од типот Даj да си 20 найравам l710a
jac како UlШО сакам, и сл. не треба да се мешаат со хортативната

сериjа за Koja ке стане збор подолу, во т. 3.1.2.

3.1.2. ХОРТАТИВНАТАДАJ-СЕРИJА
Се работи за колоквиjалните, доста фреквентни конструк
ции во кои се поjавува хортативната партикула даj. Даj

слично

како и аь аjде - се надградува над исказите со веке вградените
показатели на хортативната модалност како што се морфолош
киот императив и/или субjунктивните да-конструкции, сп. Даj, ка
.! или Даj да одиме!, и сл., при што двете вариjанти стриктно се
корелирани со соодветните 'иенови на семантичката (и граматич
жи .

.

ка) категориjа броj (т.е. не се рагистрирани конструкциите како
*Даj да кажеш! ниту *Даj, кажеше!). Од друга страна, иако ретки,

се поjавуваат и конструкциите од типот ДаjL71е да одиме!, Т.е. хор
тативното даj може да биде парадигматско по броj.
Се поставува праШа1ье за евентуална семантичка разлика
мегу конструкциите со аjде и оние со даj. Заедничката значенска
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база на двете е желбата и повикот да се оствари некое деjство, ме
гутоа се чини дека хортативното даj задржува и некои елементи од
поjдовната лексичка семантика на дава; имено, во конструкциите
како Даj да оди.ме!, Даj кажи! и сл. има и потенцирани елементи на
молба, Т.е. говорното лице се претставува како бенефициент на
деjството што треба да се оствари, mutatis mutandis слично како на
пр. во Даj ми ja юшzаша!, и сл. Со други зборови: посакуваното
деjство е во семантичка позициjа на possessum, како што беше слу
чаj и во гореразгледуваната субjунктивна сериjа со дава. Значи, од
трите аргументи на поjдовното дава: првиот, морфолошки коди
ран во императивната лична форма, е лицето (лицата) кон кое е
упатен апелот, вториот не е остварен на површината на текстот,
но неговиот референт семантички (и прагматички) е присутен во
ликот на говорителот, додека во функциjа на третиот е посакува
ното деjство. И во двете формални вариjанти (со и без да) даj е
надградено над исказот во императивот KOj се jaBYBa како подре
ден аргументски израз.
3.1.3. ПЕРИФРАС ТИЧНАТА СЕРИJА:
СКАИМЕНКА
Под горниов наслов се криjат конструкциите приведени
погоре според тротомниот речник: Шшо шрчаfbе даде!,

Шшо

молеfbе му дадов!, и сл. Во современиот стандарден jазик тие се
сигурно маргинална, силно експресивна поjава. Мегутоа, спроведе
ната мала анкета мегу носителите на стандардот покажува дека 
барем за еден дел од говорителите од постарата генерациjа - тие
влегуваат во пасивниот, а не ретко и во активниот фонд на синтак
сички модели.
Поголем дел од испитуваните поскоро во соодветните конс
трукции би ги употребиле помошните глаголи удри или сшори, ме
гутоа дел од нив ja акцептираат и вариjантата со даде.
Конструкциjата без сомнение претставува балканизам. Таа
.

.

е нашироко позната во ароманските ДИJалекти и веро]атно од таму
навлезена и во македонските. Поради неjзината типолошка атрак
тивност таа, иако маргинална, заслужува да биде овде анализирана.
Како што веке споменав, таа е силно експресивно маркира
на. Таа претставува една зацврстена синтаксичка формула, клише,
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со задолжителна извична интонациjа и задолжително присуство во
инициjална позициjа на извичната вариjанта на заменката шШо. Во
конструкциите од ваков тип шiilо се jaBYBa како квантификатор за
израЗУВ3lье на необичната големина и/или броjност на материjал
ните обjекти или пак на необичниот интензитет на деjството, сп.
Шiilо луzе на илошшадош!, Шiilо брzу шрчи дешешо!, и сл. Тие се
типично колоквиjални, но не и супстандардни конструкции.
Во нашата конструкциjа додатно ограНИЧУВaIье прететаву
ва категориjалното ограничува:rье на помошниот предикат 'dare':
TOj е задолжително во свршен вид во темпорална форма на аорист.
Аргументската структура е, исто така задолжително, редуцирана:
првиот аргумент е 'човек - вршител на деjството', во позициjа на
третиот (акузативниот) аргумент се наога генерички употребена
(од)глаголска именка како дел од предикатскиот израз, додека
вториот (дативниот) аргумент се поjавува само како импликуван
од матичниот глагол, сп. Шшо моле1Ье му дадов но Шшо шрча1Ье
даде) Шiuо шроиа1Ье дадов, и сл. Мошне е интересно дека клитич
кото .wy може да се ПОJави и како комуникативно испразнет еле
мент за потсилува:rье на експресиjата,

СП.

A.wa шйl0 сиие1Ье му да

дов!, Шшо рабо/uа му дадов!, и сл.; таквото му би можело да се
квалификува како вариjанта на таканаречениот етички датив
(Шшо си ми иораснал!) и сл.).
Сумираjки: и во оваа сериjа конструкции possessum, Т.е. аку
зативниот аргумент на даде има непредметен карактер, но

за

разлика од првите две перифрастични серии - со него се посочува
едно фактивно деjство: идентификувачката референциjа е осигу
рена со темпоралната карактеристика на аористот.

aдe така

употребено ни се претставува како директен семантички дериват
од познатите и во другите словенски jазици конструкции како

a

дов се од себе!, и сл.
3.2. ПОЛСКА СИТУ АЦИJА

Во современиот полски стандарден jазик функционира ат
три перифрастични серии со глаголот

da

од кои една (функцио

нално и формално) се поклопува со македонската субjунктивна се
риjа, додека ,Рругите две немаат паралела во македонскиот глагол
ски систем. Ке ги разгледаме овде редум.
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3.2.1.

ФОРМА НА ГЛАГОЛОТ

dawaC!dac

+

ИНФИНИТИВ

со парафраза од типот 'не дозволува, спречува да.. .', Т.е. КОНЦЕ
СИВНА СЕРИJА
За оваа полска конструкциjа
што го рековме горе (т.

3.1.1.)

mutatis mutandis важи

сето она

за македонската субjунктивна се

ри,i а, па можеме да претпоставиме дека и двете се самоникнати на
локална словенска почва. Спецификата на двете серии е 'транс
фер на апстрактни вредности', а не на материjални предмети како
при основната употреба на глаголите дава/даде

-

dacldawa6.

Еве неколку полски примери: Jan лiе daje Аллiе ezytac gazety,
Dzieci 1Zadko dajl/ mi spokojm'e posiedziec, сп. и: Та swiadomosc лiе daje
mi zаSЛl/с, Та лоwа sytuacja лiе daje ти si skupi6 ла sobie, и сл.
Опишуваjки ja при друга прилика полската сериjа (сп.

Topolinska 1993)

како алтернатива за инфинитивот на матичниот

(лiс) dacldawac, ЙеЬу.,.
йе ГО
воведува реченичниот аргументски израз (clause), додека Ьу сигна

глагол ja спомнав и сynстандардната формула
+

l-формата, Т.е. формула на "полскиот субjунктив" каде што

лизира нефактивен карактер на TOj израз, на пр. nOKpaj стандард

Jал лiе dajc Аллiс zajmowac siy dziecmi супстандардното Jал лiс
dajc, йсЬу Алла zajmowala siy dziecmi, и сл. Како што реков, ова е

ното

супстандардна формула, мегутоа самиот факт дека таа можела да
се поjави ja потенцира паралелата мегу полската и македонската
ситуациjа.

3.2.2.

ФОРМА НА ГЛАГОЛОТ

dawacldac

+

ИНФИНИТИВ

со парафраза од типот 'прави/направи, издеjствува /нарача да ... .',
Т.е. КАУЗАТИВНА (ТЕЛИЧНА?) СЕРИJА
Претставувюьето на оваа специфично полска сериjа ке го
започнеме со примери. Сп. конструкции како:

Matka dala Аллiе uszyc лоwу kostium 'MajKa й: на Ана нарача да й: се
сошие нов костим'
или

Dalam sobie powr6zyc 'Уговорив (HeKoj) да ми претскаже иднина'
или

Алла dala przedc wszystldm роsрщtас calc тiеszkалiе 'Ана пред се на
рача да се исчисти целиот стан', и сл.
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Во сите примери во позициjа на првиот аргумент на преди
катот 'dare' се поjавува 'човек-инспиратор на деjството '; присус
твото на соодветниот аргументски израз (макар во форма на соод
ветна глаголска наставка) е задолжително. Вториот аргумент,
бенефициентот на деjството, е исто така 'човек', но присуството
на соодветниот аргументски израз не е задолжително за граматич
ката коректност на исказот; во нашиот прв пример TOj е присутен
во форма на ИС Annie 'на/за Ана', Т.е. посочува втор човек-прота
гонист на ситуациjата; во вториот пример Toj се крие во повратна
заменка sobie '(за) себеси', Т.е. е кореферентен со првиот аргу
ментски израз; во третиот пример Toj е отсутен на површината на
текстот, а во поширок контекст или во конситуациjата мора да се
крие информациjа за чиj стан се работи. Третиот, "акузативниот"
аргумент, oHoj што во составот со dawac/dac ja создава перифрас
тичната формула, е една нефактивна пропозициjа Koja на форма
лен план се остварува како инфинитив на матичниот глагол. Поj
довниот аргумент во таа пропозициjа, Т.е. информациjа за изврши
телот на деjството за кое станува збор, се брише и од семантич
ката и од формалната структура. Соодветната информациjа мо
жеби се крие некаде во контекстот, но таа е ирелевантна од гледна
точка на семантичката коректност на конструкциите. Се налжува
аналогиjа со полските резултативни конструкции од типот Л1шn

5prz/:jtniytc micszkanic (сп. погоре т.

2.2.1.)

каде што исто така извр

шителот на деjството останувал ирелевантен и анонимен. Состави
те како: Da!am 5prz/:jtn/:jc micszkanic (телична конструкциjа) и Мат
sprz/:jtпiytc micszkanie (резултативна конструкциjа) претставуваат sui
generis парадигми со изместена диjатеза: референтот на поjдовниот

по комуникативната хиерарх

а аргумент е не извршителот на

деjството туку неговиот инспиратор (неговиот "нарачувач"). Една
генерализирана парафраза на разгледуваните конструкции со da

wac/dac би можеле да ja формулираме како: 'Х (му) нарача (на
да

(У)

У)

направи р за/во корист на Z' каде што Х, Z и р претставуваат

аргументи на dawac/daG, додека У е аргумент на предикатот што ja
конституира пропозициjата р и како внатрешен аргумент на про
позициjата Koja сама како целина е во функциjа на аргумент на
доминантниот предикат ('dare') не мора да биде референциjално
доопределен. Сепак, конструкциjата не ja блокира можноста У да
се оствари формално, сп. на пр. Dа!шn sobie uszyc plaszcz w [е) nowcj
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finnie

па

Marsza/kowskiej 'Нарачав да ми се сошие мантил во оваа

нова фирма на улица Маршалковека' , и сл.
Како што произлегува од предложената парафраза, про
дуктивноста на ваков тип телично-каузативни конструкции е од
семантички причини ограничена: конститутивниот матичен глагол
мора да означува деjство-услуга кое може да биде нарачано Kaj со
одветен специjалист, наjчесто занаетчиjа, слуга, и сл.
Слични конструкции со предикатот 'dare' наогаме и во чеш
киот jазик, што сугерира можна германска интерференциjа.

3.2.3.

МОДАЛНА СЕРИJА СО ГЕНЕРАЛИЗИРАН АГЕНС
+ ИНФИНИТИВ со парафраза од типот 'може се ... ,

daje si / da SJf
возможно е ...

'

Се работи за една формула со генери1.IКИ агенс, од типот То

si (niе) da поЫс 'ова (не) може да се направи' Koja по дефинициjа
содржи анафора и спага во колоквиjален стилски регистар. При
суството на повратната заменка S1f ja блокира можноста како прв
аргументски израз да се поjави

ИС Koja посочува човек-вршител

на деjството; место таквата синтагма во оваа диjатетички марки
рана конструкциjа во позициjа на првиот аргументски израз се
поjавува анафорска заменка Koja носи информациjа дека порано
во текстот (во текот на дискурсот) било именувано деjството кое е
предмет на оцена. Позициите на вториот (дативен) и третиот (аку
зативен) аргумент на dawaCldac воопшто не се отвораат; конструк
циjата е дводелна, неjзиниот втор (конститутивен) дел прететавува
амалгамиран предикат (nie)da si9 zrobic, каде што место лексички
наjсиромашниот кандидат zrobic можат да се поjават речиси без
ограНИЧУВaIьа други, содржински по богати инфинитиви од разли
чни семантички ПОЛИlЬа, со единствена ограда дека се работи
исклучиво за свршени глаголи; тие сите именуваат деjство/реак
циjа на она што е скриено зад анафорското to. Сп. на пр.

А: Х nie сЬсе w tym uczestniczy 'Х не сака да учествува во тоа'
Б: То si9 da zrozшпiес 'тоа може да се разбере'
или:

А: W tym cclu potJZcbna jcst роmос zcwnEjtrz 'за ова потребна е помош
од надвор'

Б: То slf da zorganizowac 'тоа може да се осигури'
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или:

А: Akcja powinna siy udас би требало акциjата да е успешна'
'

Б: То siy nie da p1Zewidziec 'тоа не може да се предвиди' , итн.
Оваа полска конструкциjа наога семантичка паралела во
пре фиксираните глаголи, сп. мак. му се здаде, или пол. lldalo l1Ю siy
'му успеа' или, со друга диjатеза, '(TOj) успеа', и двете со генерички
агенс, Т.е. ограничени до 3. лице еднина.

3.3. СТАТУСОТ И ФУНКЦИОНАЛНАТА МРЕЖА
СООДВЕТНО НА ГЛАГОЛОТ дава / даде, dawac / dac
ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ПОЛСКИОТ JАЗИК
Се работи за триаргументски предикати од прв ред, Т.е. такви
кои во основна употреба прифакаат само аргументи

чии

референти

се материjалните предмети. Во таквата основна употреба разгле
дуваните предикати информираат за трансфер на неко] материjа
лен предмет од еден човек на друг. Оваа анализа ги открива вре
ките мегу 'dare' од една и 'esse' и 'habere' од друга страна. Имено,
даде / dac функционираат како резултативи во однос на има / miec
кои ни во македонскиот ниту во полскиот jазик немаат парник од
свршен вид. Впрочем, во словенскиот jазичен свет таков инхоатив
наогаме едниствено во лужичкиот: zme4 што сигурно не е без
врека со перифрастичните функции на германските
сп. герм.

es gibt

-

го и англиското
герм.

geben и kriegen;

пандан на македонското егзистенциjално има, сп.

(to) get со диjатетичка карактеристика како Kaj

kriegen.
Предикатите од сериjата 'dare' се поjавуваат во перифрас

тични серии кога изразуваната од нив релаЦИJа по пат на семан
тичка деривациjа од 'трансфер на материjални предмети' премину
ва во 'трансфер на нематериjални (апстрактни) предмети'. Се чини
дека прв чекор на ТО] пат претставуваат лексикализирани периф
растични предикати од типот дава совеш, дава йоддРШКG, и сл.,
присутни, речиси, во сите jазици. Семантичката преобразба е веке
остварена: во позициjа на акузативниот аргумент се поjавила но
минализациjа. Наредниот чекор се одигрува на формален план и
значи BHecYBalЬe во таа позициjа субjунктивна реченична структу
ра и/или (како во полскиот случаj) инфинитив.
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Во OBOj текст под глаголска перифрастика поразбирам
предвидливи серии, регуларни во граници на определено семан
тичко поле. Таквата дефинициjа не ги исклучува автоматски сери
ите градени според формулата: синсемантички глагол

+

(од)гла

голска именка. Некои серии од ваков тип се карактеризираат со
висока регуларност, сп. ги на пр. броjните инхоативни серии (Мир
куловска 1996). Мегутоа, во двата овде разгледувани jазици не
наогам регуларни серии од таков вид градени врз база на 'habere'.
додека 'esse' е исклучено per se. Ja спомнав овде македонската
сериjа со даде (сп. т. 3.1.3.) поради специфичниот статус на маке
донската ГИ (сп. Чашуле 1989) близок до статусот на инфинити
вот во други jазици: таков статус во повекето конструкции, мегу
другите и во она а со даде, има само глаголската (а не и одглагол
ската) именка што ja потенцира неjзината врска со соодветната
глаголска лексема. Другите конструкции· од типот дава/даде или

dawac/dac

+

номинализациjа како и сите такви конструкции од ти

пот има или

miec +

номинализациjа имаат карактер на изолирани

лексикализации.
Во сите погоре разгледувани серии со дава/даде и/или

wac/dac

da

посебно внимание заслужува вицската карактеристика на

помошниот глагол.

3.3.1. Концесивната сериjа е присутна во двата jазика, речиси
без други ограНИЧУВaJьа освен она централното, Т.е. присуството
на надградената негациjа или на други квантификатори од типот
'само', 'ретко' , 'со исклучок' , И сл. Се чини дека самиот трансфер
на апстрактно благо носи во себе семантички елементи на конце
сиjа со што би можело да се обjасни никнуван.е на паралелни конс
трукции во повеке jазични системи. Таа е единствена сериjа карак
теристична како за македонскиот така и за полскиот jазик.

3.3.2. Елементи на концесиjа има во себе и македонската
даj-сериjа. Таа е модално маркирана, присутна е, тutatis тutandis, и
во српскиот И во хрватскиот колоквиjален стандард и насекаде
допушта единствено свршена вариjанта на помошниот глагол. Се
чини дека е самоникната на jужнословенско тло.

3.3.3. Се чини дека и полскиот тип

(nie) daje / da siy zrobic е

деривиран врз основа на концесивното значен.е, во смисла '(ситу
ациjа) (не)допушта нешто да се оствари'.
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3.3.4. Полската телично-каузативна сериjа се темели врз
посесивното значен,е кое автоматски придружува трансфер на
(материjалното или апстрактно) благо. Таа не допушта актуелно
темпорално значен,е на глаголот dawac/dac, Т.е. - со други зборови 
несвршената вариjанта, dawa4 се поjавува само во вторичната ите
ративна употреба, сп. нп. Dalam soble uszyc nowlf: sp6dniczky. Zawsze
dajy sobie szyc spoonice u tego samcgo kгawca 'нарачав да

ми

се сошие

нова сукн,а; секогаш нарачувам сукн,и Kaj истиот кроjач', и сл.
Како што веке спомнав, чешката паралела како и присус
твото на слични конструкции, во германските jазици (сп. анг. 1 got

it done, и сл., дозволува претпоставка дека се работи за западно
словенско-германска интерференциjа.

3.3.5. Што се однесува до македонскиот тип Шшо .молегье .му
дадов!, и сл., како предмет на трансфер, на 'даван,е' може тука да
се сфати напорот вложен во реализациjа на деjството, што исто
така (како и во т.

3.3.4.) сугерира врска со посесивната компонента

во поjдовното значен,е на 'даде'. Конструкциjата ja допушта само
свршената вариjанта на надградениот предикат, даде, и BepojaTHo
претставува романизам (балканизам?) од влашко потекло.
Општо земено, а согласно со претпоставките формулирани
во уводот кон оваа студиjа, семантички деривираните конструкции
што ги конституира предикатот 'dare' претставуваат троаргумент
ски структури во кои процесот на деривациjа го зафака вториот,
"акузативен" аргумент и му доделува апстрактен место конкретен,
материjален референт. Тука се гледа очигледна паралела со дери
вираните конструкции конституирани од 'habere'. Интересна е суд
бината на вториот, "дативен" аргумент Koj посочува втор во кому
никативната хиерархиjа човек-протагонист на дадената ситуациjа
а Koj во дел од деривираните структури е маргинализиран. Се ра
боти, чинам, за различната поставеност на TOj аргумент во двете
основни диjатези карактеристични за соодветните конструкции.
Сп. Х .му дава нешшо на у, но У добива / зе.ма неzишо од Х

-

OHOj ко

му му даваме нешто е поцентрално сместен во ситуациjата од oHoj
од кого нешто земаме и полесно може да се испушти во процесот
на формализациjа на пораката, односно: импликациjата Mety пре
дикатот и бенефициентот е посилна од онаа Mety предикатот и вр
шителот на услугата.
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4. ЗАВРШНИ ЗАБЕЛЕШКИ

Заклучоците од спроведениот преглед се редат по неколку
линии.
Очигледна е причината зашто токму предикатите 'esse',
'habere' и 'dare' лесно стануваат компоненти на други, посложени
предикати и зашто глаголите-експоненти на 'esse', 'habere' и 'dare'
се први кандидати за влеГУВaJье во перифрастични предикатски
изрази. Таа причина, како што веке спомнав на почетокот на oBOj
текст, се крие во семантичката сиромаштиjа на разгледуваните
предикати; следствено и импликациите во однос на нивните аргу
менти се сведуваат на минимум што дозволува натамошна разли
чно насочена семантичка и формална деривациjа на соодветните
семантички и морфосинтаксички структури.
- Семантичките категории кои во различни и различно хи
ерархизирани комбинации упорно се повторуваат како поjдовно
jадро на семантичката деривациjа се: егзистенциjа (со посилно или
послабо изразена локативна компонента), посесиjа и трансфер на
поседуваното; овие лексикализирани содржини често ги надгра
дува негациjа, а во различни комбинации со нив влегуваат члено
вите на граматикализираните категории вид (вклучно со резулта
тивност), статус, модус, темпус, лице и броj.
Егзистенциjалната семантичка компонента врзува ех defi
nitione само еден аргумент и во перифрастичните структури се до
полнува со предикати-атрибути на референтот на то.! аргумент;
оттука експонентите на 'esse' се поврзуваат со различни партици
пиjални форми. Истата таа деривациска линиjа води и кон функ
циjата на copula.
- Посесивната семантичка компонента врзува два или - во
ситуациjа на трансфер - три аргументи од кои еден при основната
употреба на соодветните предикати е селектиран како 'не-човек';
тоа овозможува натамошна деривациjа во правец 'не-материjален
предмет', со што се отвора патот за пропозиционални аргументи
формализирани како реченици или, по исклучок, како номинализации.
- Дел од претставените перифрастични конструкции, врз
база на горепретставените семантички механизми, се самоникнати
на словенската, во нашиот случаj соодветно на македонската и
полската, или пак уште на прасловенската почва; другиот дел се
развиле потпомогнати со меfуjазичната (меfyдиjалектна) интер
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ференциjа со несловенските jазици, а тоа за македонскиот значи
влашки, албански, грчки, а за полскиот

германски. Вреди тука да

се потсетиме дека македонскиот претставува jугозападната а
полскиот северозападната словенска перифериjа, што

ги

квалифи

кува и двата како посебно интересни средини за проучуваlЬе на
патиштата на интерференциjа.
Добро е познато дека патот на граматикализациjата, или
- можеби поточно - патот кон изработката на нови граматички
средства води од автосемантички иако семантички сиромашни
глаголи кон синсемантичките финитни компоненти на перифрас
тичните предикатски изрази, кон таканаречените помошни гла
голи и, наjпосле, кон партикули од глаголско потекло - носители
на категориjални, наjчесто модални, значеlЬа. Чиста е само грани
цата мегу примарно употребените автосемантички глаголи на
една страна и нивните деривати - формални конституенти на
перифрастичните модели од другата. Речиси сите други граници
можат да бидат, и често стануваат, предмет на дискусиjа.
- Во oBoj текст се трудев да се сосредоточам врз помош
ните глаголи, Т.е. финитни форми на глаголи-експоненти соодветно
на 'esse', 'habere' и 'dare', кои конституираат не поединечни, лекси
кализирани прерифрастични предикатски изрази, туку продуктивни
серии, парадигми состав ени од таквите изрази. Сепак, не успеав да
не ja пречекорам границата мегу нив и некои глаголски партикули

in statu nascendi; тука спаfаат, по мое мислеlЬе, македонските u.мa2
и даj, а на полска страна (те) da siy. Тешко е да се формулираат как
ви било заклучоци кога оперираме со минимални броеви, сепак ке
кажам дека поголем броj нови кандидати за партикули на македон
ска страна

(2 наспрема 1) е во корелациjа со она што го викаме обич

но балканска граматичка структура, а што

de Jacto значи порегулар

на корелациjа мегу семантиката и граматичката форма на изразот.
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ИМА ЛИ СУБJУНКТИВ ВО МАКЕДОНСКИ ОТ
И/ИЛИ ВО ПОЛСКИОТ ГЛАГОЛСКИ СИСТЕМ?
Во OBOj текст ке стане збор за таканаречените македонски
да-конструкции и за нивните полски преводни еквиваленти. Ке
бараме одговор на прашюъа: (1) дали може соодветните конструк
ции во еден, евентуално и во двата разгледувани jазици да се ква
лификуваат како посебен modus, Т.е. посебен глаголски начин 
modus subiunctivus и (2) дали таквото ТОЛКУВaJье може да придонесе

кон адекватноста и прегледноста на граматичкиот опис на тие
jазици. ПрашаIЬето - во ОДНОС на македонските состоjби - не е
ново, со него опширно се занимавал Голомб

(GоlцЪ

1954, 1964 а и

б), а со соодветната терминологиjа се служат и Крамер (1986) и
Фридман (1987 и др.). Новоста е во пристапот - во принцип
синхрониски, ограничен на стандардниот jазик, со значенската
страна како тежиште, и во систематска конфронтациjа со пол
ските состоjби.
Пред претставуваIЬето на теоретските и методолошките
аргументи ке го претставам соодветниот jазичен материjал од два
та jазика. Поаfам од македонскиот jазик каде што таквиот прег
лед, при сета разнообразност на опфатените функции, има jacHa и
еднозначна формална поjдовна точка

да-конструкциите, додека

на полска страна сме соочени со комплементарна дистрибуциjа на
неколку формални модели.
За да ги отстраниме сите недоумици треба да се потсетиме
дека македонскиот диjасистем познава три да : да1

партикула за

потврдуваIЬе, да2 - сврзнички предикат за изразуваIЬе конjункци
ja, присутен во некои jужномакедонски диjалектни системи и отта
му потенциjално присутен и на маргина на стандардниот систем, и
наjпосле даЗ Т.е. "наше" да - приглаголска (модална) партикула.
Според Голомб (1964б: 29-30) трите да имаат двоjно потекло:
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првото И второто "continue ап adverbialized old instrurnental singular of
the Indoeuropean dernonstrativ pronoun

*do- I *di-" (ibld. ЗО),

доде ка

третото "seerns to Ье ап abbreviated continuation of the Protoslavic 2 and 3
sing. irnperative

*dadj6 [. . } of the
.

verb

dati ... " (ibld. 29).

Во натамошни

от текст ке го споменуваме едноставно како да.
Пристапуваjки кон распоредуваIЬето на jазичниот матери
jал принудена сум да прифатам некои работни претпоставки. Име
но, за да го утврдам редоследот на описот и на анализата морам да
прифатам HeKoja, по можност образложена, хиерархиjа на функ
циите на македонските да-конструкции. Тие се поjавуваат како
предикатски изрази кои конституираат а. дел-реченици во функ
циjа на аргументи на надредените глаголски предикати, на пр.

Мора да си адам, Почнав да йщиувам, Сакам да 20 видиш, и сл.; б.
дел-реченици во рамките на сложената реченица, во функциjа на
аргументи на надредените неменливи предикати, на пр. Доjдов за

да 20 видам, Пред да aojae, ми се H ajaau, И да знам, не би дошла, И
да е шука, не би 20 нашле, и сл.; в. дел-реченици во рамките на ус
ловниот период и г. самостоjни, граматички независни, модално
маркирани реченици, евентуално во состав со надреден неменлив
предикат, на пр. Да е жив и здрав!, Да му се не види!, Само да не за

врне!, и сл. Во рамките на ceKoja од четирите групи се изделуваат
повеке подгрупи како по функционален така и по чисто формален
критериум.

1.ДА-КОИСТРУКЦИИ ГРАМАТИЧКИ ЗАВИСИИ
ОД ГЛАГОЛСКИ ПРЕДИКАТИ
Глаголските предикати кои ги прифакаат како аргументи
да-конструкциите по дефинициjа претставуваат таканаречени пре
дикати од втор ред: во конституираните од нив пропозиции поjдов
ниот аргумент обично е 'човек', додека вториот аргумент за рефе
рент има не материjален предмет, туку цела една подредена пропо
зициjа. Да-конструкциите од oBoj тип сите се градени по ист модел:

да + форма на презент од матичниот конститутивен глагол.
Според бараIЬата кои двата предиката: надредениот и OHOj
што ja конституира да-конструкциjата им ги поставуваат на своите
аргументи мегу да-конструкциите зависни од глаголски предикати
се зацртуваат две принципиелно различни групи. Во една од тие
групи поjдовниот аргумент на надградениот и поjдовниот аргумент
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на подредени от предикат се задолжително кореферентни, во дру
гата група таквата кореферентност е можна, но не и задолжителна.
1.1. ДА-КОНСТРУКЦИИ СО ПОJДОВНИОТ АРГУМЕНТ
ЗАДОЛЖИТЕЛНО КОРЕФЕРЕНТЕН СО ПОJДОВНИОТ
АРГУМЕНТ НА НАДРЕДЕНИОТ ГЛАГОЛСКИ ПРЕДИКАТ
Во исказите од оваа група надредениот и подредениот пре
дикат создаваат една хиерархиски средена семантичка структура.
Зависно од семантиката на надредениот предикат разликуваме два
типа такви структури. Имено, надредениот предикат може да содр
жи темпорална или модална карактеристика на подредениот пре
дикат. Следствено, разликуваме фазни и/или модални предикати
задолжително дополнувани од да-конструкциите.
1.1.1. да-конструкции зависни од темпорални фазни предикати
Фазните предикати, поради cBojaTa специфична семантика,
во синтаксичкото однеСУВа:Еье по многу нешта се разликуваат од
другите предикати способни да прифак:аат аргументи чии показа
тели се да-конструкциите.
Нивната семантика е многу сиромашна, се сведува често на
определува}Ье на фазата на деjството: почеток, средина или Kpaj.
Следствено, има мегу нив инхоативи, терминативи и "континуати
ви". Нивните показатели можат да бидат од лексички или од мор
фолошки карактер, сп. Ана зайеа 1 йочна да йее, Ана го дойро
чийlа йиcм,oйlo / .. заврши да го чийlа йиcм,oйlo, и сл. Фазната се
..

.

мантика носи со себе ограничува}Ьа во однос на категориjата вид:
основната видска форма на инхоативи и терминативи е свршената,
додека зависниот од ннв глаголски предикат задолжително е со
несвршен вид (сп. Каролак

1998, Миркуловека 1996).

Нивниот пqjдовен аргумент не мора задолжително да има
човек како референт; тоа може и да биде настан (ситуациjа, про
цес итн.), сп. Рабойlаiйа йочна да се ко.мЙЛuкува, Kaйpuцuйle на
Ана йочнаа да м,е Hepвиpaaйl, Наjйосле ейидем,иjаiuа йpecйlaHa да
се шири, и сл. Како резултат на деривациjа на просторната од вре

менската релациjа тоа може да биде и "неодушевен материjален
предмет", фрагмент од просторот, сп. CepйlyeajKlJ кон peKaйla ули
цaйla йочнува да се cйlecHyвa, и сл.
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Во фазните предикатски изрази задолжителна е конгруен
циjа по лице и броj мегу фазниот и глаголот што го конституира
пропозиционалниот аргумент, сп. Почнувам да Йuшува.м ... , йочну

ваи! да Йuшуваul..., йочнуваай1 да Йuшуваай1... , ий1н.
Вториот, пропозиционален аргумент не мора да е оформен
како да-конструкциjата, сп. Ана зайочна со йее1-Ьешо, Маре завршu

со чuсй1е1-Ье, Перо ja йродолжu рабой1аша, и сл.
Наjпосле, кога станува збор за метеоролошки поjави, а по
пат на семантичка деривациjа и за некои други настани, фазните
предикати можат на површината на текстот да се поjават како ед
ноаргументни, со единствениот, пропозиционален аргумент офор
мен како да-конструкциjата или, почесто, како номинализациjа,
сп. Почна да врне, Почна да се разденува, Падна мрак, Осамна нов

ден, Избувна йожар, Почна караница, И сл., со местото за кое ста
нува збор во поширокиот контекст како единствена точка на ре
ференциjа или

со референциjално идентификуван пропозицио

нален аргумент: Нокй1а се сйушй1U одненадеж, Дождовuй1е завр

шujа, или Седнuz.(ай1а йочна, Букна воjнай1а, И сл.

ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Еквивалент на да-конструкциjата зависна од фазниот пре
дикат во полски текст е наjчесто инфинитивот, сп. Аnnа zacz !a

spiewac, Marysia sk01iczy!a pisac, Kaprysy Piotra zaczy!y mnie dcnerwo
wac, и сл. Другите можни конструкции обично имаат побогата
семантика и во македонскиот текст исто така наогаат други екви
валенти покраj да-конструкциjата, на пр. исказот /геnа sk01iczy!a z

pisaniem, буквално: 'Ирена заврши со ПИШУВaIьето' може да има
актуелно значеIЬе, но надвор од контекстот поскоро се подразбира
'Ирена нема повеке да пишува, ...да се занимава со пишуваIЬето', и
сл.; сп. исто така на пр. /гсnа zacz !a k!6tni z Jackiem, возможно само
со интерпретациjа 'Ирена е таа што ja почна караницата' покраj
актуалното /геnа zacz !a si k!6ciC z Jackiem, и сл.
Единствен полски еквивалент за македонското йродолжu /

йродолжува е позаjмениот немаркиран во ОДНОС на видот глагол

kontynuowac Koj му припага на научниот и/или административниот
стил и е неспособен да прифати аргумент во форма на инфинитив,
или - во секидневното комуницираIЬе - перифрастични конструк
ции СО прилогот nadal 'натаму', или, наjпосле, показатели на неги
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раниот предикат 'не престана / не престанува', сп. на пр. мак. Айа

рашош йродолжu да е.мuШува звуцu

-

пол. Aparat kоntynzюwаl emito

wanie diwiyk6w, но мак. Ана Йродол.жu да йuшува

-

пол. Аnnа pisala

nada], Аnnа nie przestala I nie przestawala pisac, и сл.
Во конструкциите со блокирана позициjа на првиот аргу
ментски израз полскиот jазик располга со конструкции од типот

Zaczyto zbierac рiеniqдzе па ten се], Niedawno SkOliczono opracowywac i
ten tema

и

СЛ.,

каде што се подразбира персонален агенс иако Toj

останува неопределен.

Ако референт на вториот

аргумент е

метеоролошка п iава, Toj може да се оствари како инфинитив или,
почесто, како номинализациjа, сп. Zaczylo padac, Zaczylo siy zmieгz

сl18с, и сл. Ако пропозиционалниот аргумент е остварен како но
минализациjа, основните полски показатели на фазните преди
кати, глаголите zaczEjc и

skoziczyc бараат

задолжително присуство

на морфемата siy, сп. Вшzа zaczy!a siy о p6lnocy, Wojna skoziczyla siy

па wiosny, но другите, семантички побогати предикати чии показа
тели имаат поограничена колокациjа не поставуваат такви бара
аа, сп. Deszcz lUnEjI zaraz ро p6lnocy, Wojna wybucllla zaгaz ро zniwасД
и сл. Формалната, синтаксичка (во смисла: не семантичка) мотива
циjа на ова правило ja докажуваат редундантните, тавтолошки
конструкции како Deszcz zaczEjI padac zaraz ро p6lnocy, наспрема

Zaczylo padac zaraz ро р61nосу наспрема Dcszcz zaczql siy zaraz ро
p61nocy, и сл.

ЗАКЛУЧОЦИ
и значеаето и мотивираното од тоа значеае синтаксичко
однесуваае на фазните глаголи во двата jазика докажуваат дека
сме соочени со перифрастични предикативни конструкции. Фаз
ните предикати по самата нивна природа се неавтономни, синсе
манти'-IКИ, нивната употреба без да се определи процесот (деj
ството, операциjата ... ) чиjа фаза тие ja именуваат е семантички
некоректна. Ifавидум така е употребен инхоативот во полскиот
исказ од типот J zaczy!o siy!, мегутоа таквите искази се експресивно
(а следствено и интонациски) маркирани и имаат еднозначно ката
форска функциjа - по нив следи наброjуваае на настани предизви
кани од HeKoj настан-причина познат од претходниот текст. Впро
чем, словенските глаголски системи имаат и вграден доказ на
HecaMocTojHocTa на инхоативи и/или терминативи - таков доказ е
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фактот дека соодветните предикати можат да се оформат и како
глаголски префикси, па тогаш не се ни отвора прашаlЬето дали
имаме работа со еден сложен или со два независни предикатски
изрази.
Значи: можеме да констатираме дека да-конструкциите до
фазните глаголи се поjавуваат во функциjа на специфичен подре
ден начин - семантички претставуваат задолжително Дополнува
lЬe на надредениот глаголски предикат, додека формално зависат
од него. Mutatis mutandis СЛИ IНа функциjа вршат и инфинитните
глаголски форми коишто се поjавуваат во фазните перифрази:
глаголската именка и/или полскиот инфинитив Koj исто така по
потекло е глаголска именка.
1.1.2. да-конструкции зависни од модални предикати
Се работи за многу фреквентните во ceKoj jазичен текст
конструкции од типот .мора да ..., .може да .. . с.мее да . е сйособен
}

..

}

да ..., е во сосшоjба да ..., и.ма да ..., шреба да ..., и.ма обврска да ..., има
можносш да . ., и сл.

полниот инвентар како и семантичката и

.

морфосинтаксичката карактеристика на македонските модални
глаголи ги дава И. Чашуле (1989).
Слично на фазните глаголи и модалните претставуваат
формализациjа на двоаргументни предикати; селективните огра
ничуваlЬа наложени на нивните аргументи се исто така слични: пр
виот аргумент во основа за референт има човек и само по пат на
.
.
семантичка дериваЦИJа може во таа ПОЗИЦИJа да се ПОJави не-пред
.

метен пропозиционален аргумент, додека вториот аргумент задол
жително е пропозиционален, сп. Ана .мора да 20 сфаши (Поа, Перо
не с.мее ша.му да влезе, Децаша шреба скоро да доjдаШ ..., но и,
секундарно: Оваа караница .мора да заврlUИ, Седницаша .може да
йочне, Такваша однесува1Ье не .може да се шалерира, и сл. Како
што се гледа од примерите, пропозиционалниот аргумент на еден
модален предикат може да е оформен како фазна да-конетрукци
ja, но не и обратно. Блокадата е од формален карактер, што го до
кажуваат исказите како Не20вZU71е .можносШи да ни се заканува за
вРlUувааЩ Тука йочнува обврскаша да. ., и
.

сл.

Суштеетвена разлика во однос на фазните предикатски из
рази се поjавува во врека со категориjалната карактеристика на
модалниот предикатски израз по лице и по броj. Сп. на пр. Мора
да .му 20 каже.ме шоа, Може да .му 20 йросшиме шоа) и сл. покраj
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Мораме да му 20 кажеме шоа, Можеме да му 20 ЙросШu.ме шоа, и

сл. Како што се гледа, некои (не сите! - за детали сп. Чашуле

1989) модални глаголи можат да се сведат на неменлива, категори
jално немаркирана форма на 3. лице еднина, нешто како глаголска
модална партикула. Знаеме дека токму таков пат поминале парти
кулите ке и би! Мегутоа тие во македонскиот стандарден jазик де
неска се веке наполно петрифицирани, додека формите како мо
же, мора, шреба, има ги имаат покраj себе и соодветните темпо

рални и статусни форми како можеше, можело; шребazие, iTipe
бало, итн. Глаголот lша поседува дури две семантички деривирани

модални вариjанти: поретката менлива по лице и броj (имам да

одам..., u.маш да довриLUШ... ) за израЗУВaFье на таканаречената

внатрешна обврска и неменливата (u.мa да одам... , lша да до

вршUlИ... ) .

Наредна суштествена карактеристика на модалните да-кон
струкции е нивната способност да создаваат деривирани диjатетич
ки вариjанти во кои "внатрешниот" аргумент на подредениот пре
дикат авансира на позициjа на поjдовниот аргумент, сп. на пр.
Мора да ja срушuме оваа З2рада - Оваа З2рада мора да ее еРУlии,
Можеме да ja найравиме оваа грешка - Оваа 2решка може да се
найрави, и сл. Формален показател на извршената трансформаци

ja е морфемата се во функциjа на блокада на позициjата на дирек
тниот обjект (т.е. на акузативната позициjа).
На семантички план модалните предикати во нивната ос
новна употреба изразуваат деонтичка модалност, но имаат и броj
ни деривати за изразуваIЬе епистемичка модалност, сп. ги на пр.
исказите како Тоа може да е ]ане, Тоа мора да е неjзинаша керка, и
сл. Оваа семантика е одговор на прашаIЬе зашто при примарната
употреба на модалните конструкции поjдовен аргумент секогаш
мора да биде човек, а не и некои природни сили, како што беше
случаj со фазните предикати. Сп. - со деонтичка интерпретациjа
]ане мора да 20 измени своешо однесувm-ье, но не и *Бураша мора
да сшивне, додека со епистемичката интерпретациjа можно е Бу
раша мора еднаш да ешивне, Т.е. 'претпоставувам. . / од искуство
.

знам дека...', и сл.
ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Како и во случаjот со фазните предикати, и тука главниот
еквивалент на да-конструкциjата е инфинитивот, сп. Musisz taт
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p6jsc, Mozecie to zгoЫc, Wladze nie po wl1my Slf wahac, Janek ш'е smie о
tym wiedziec, Ala та obowi<jzek zaw18domic nas о tегтlлiе, и сл.
Разликата, пак како и во случаjот
што не

се

со

фазните предикати, е во тоа

поставува проблемот на категориjална конгруенциjа

мегу показателите на надредениот и подредениот предикат.
Инвентарот на полските модални глаголи,

се

разбира, се

разликува од OHoj на македонските, како на семантички така и на
формален план. OBoj проблем нема тука да го елаборираме.
Експоненти на модалните предикати коишто ja блокираат
позициjата на поjдовниот аргументски израз се

da, nalezy

. . .

trzeba, ПlОiпа, wypa

Фактот дека ни инфинитивот како експонент на подре

дениот предикат не допушта таа позициjа да

се

пополни Kaj некои

предикативи од TOj тип може да се заобиколи благодарение на
двоjна можна формализациjа на конституираните од нив искази,
а. ТггеЬа tam p6jsc, ТггеЬа to гоЬасгус, Wypada zаРГШiJС j Janka, Na
leiy jak паJjщ:dzej wydac odpowiednie zarz<jdzenia Т.е. искази со неи
менуван персонален агенс, или б. ТггеЬа, йеЬу Jas tam poszedl, ТггеЬа,
йеЬу BaSJ8 zobaczyla to па wlasne осгу, Wypada, йеЬу Piotr zaprosfl i Jan
ka Т.е. искази доминирани од нефактивната партикула Ьу, кои

сп.

-

претставуваат стандардно полско решение за случаите кога отсус
твува кореференциjа мегу првиот аргумент на надредениот и на
подредениот предикат. Некои секундарни предикативи, како на
пр.

тоZnа или nalezy не

го допуштаат второто решение, Т.е. имаме

само искази со инфинитив, како

rosic,

Мойпа to гоЬасгус, Naleiy go рггер

и сл. кои подразбираат неопределен персонален аг енс, Т.е.

потсетуваат на гореспоменатите искази како

сгопо dyskиtowac nad wnioskiem Jana, и

Wlasnie zaczfto / skon

сл.

елично како македонските полските модални предикати
покраj 'човек' прифакаат и 'настан, ситуациjа' како референт на
поjдовниот аргумент, мегутоа, пак слично како и во македонскиот,
соодветните конструкции претставуваат секундарни семантички
деривати, никнати како резултат на два основни деривациски ме
ханизми, сп. на пр.

Та Ьапсга musi jaknajszybclcj znikn<jc,

мак. Оваа

бариера ,м,ора шшо йобрzу да ja сне,м,а, Т.е. 'HeKoj мора што побргу
да ja отстрани оваа бариера', диjатетичка деривациjа со зачувана
деонтичка интерпретациjа на модалниот предикат, или

musiala powstac w wynikи sсiегаШ8 SJf г6йпусЬ opCJ1,

Та bariera

мак. Мора оваа

бариера да никнала како резулшаш на борба на различни ойцuи,

97
Т.е. 'претпоставувам дека оваа бариера...', каде што деонтичката е
заменета со епистемичката модалност.

ЗАКЛУЧОЦИ
Претставената слика покажува дека пропозиционалниот
pГYMeHT, во македонскиот текст оформен како да-конструкци
.1ата, претставува задолжително ДОПОЛНУВaIье на еден модален пре
дик ат. Со други зборови: модалниот предикат, како и фазниот, по
самата cBoja природа е семантички несамостоен и заедно со CBOjoT
"втор", пропозиционален аргумент создава сложен предикат. Една
од формалните потврди за таквиот статус на модалните предикати
е фактот дека тие со време често се претвораа во неменливи пар
тикули и како такви со експонентот на нивниот подреден предикат
создаваат еден глагол ски израз, сп. ги македонските глаголски
партикули како ке, би, нека и др. Mutatis mutandis, се наложува па
ралела со глаголските префикси како показатели на фазните пре
дикати.
Основната и суштествената разлика во одно с на фазните
конструкции е фактот дека поjдовниот аргумент во примарно упо
требените модални конструкции како референт задолжително мо
ра да има 'човек'. Инаку, и тука забележуваме деривациjа по лини
ja: деонтичка, епистемичка модалност.
Од гледна точка на денешниот статус на да-конструкциите
во македонскиот глаголски систем важно е да се одбележи дека
да-конструкциите зависни од модални предикати по дефинициjа се
не-фактивни, прожектирани во иднина, Т.е. нивната содржина не
може да биде оценувана од гледна точка на неjзината вистинитост
и/или веродостоjност.
1.1.3. Да-конструкции во форма на зависни пра ШaIьа
Се работи за не многу броjни и делумно идиоматизирани
конструкции од типот Х има шiйо да каже, Х знае шiйо да найрави,
и сл. ВО гореприведената форма тие изразуваат траjни диспозиции
на референтот на поjдовниот аргумент и како такви се неактуали
зирани, омнитемпорални. Таквата карактеристика тие ja задржу
ваат и кога се поврзани со поодредена ситуациjа, сп. Х има шt710 да
каже йо iйaa z71е)yfД 1 . во врека ео iйoa, и сл. Сепак, и во таков кон
..

текст тие се нефактивни - изразуваат генерализирана оцена на го
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ворното лице во однос на HeKoja реална, мината или идна, прет ос
тавена случка. Сп. го подолу параграфот 4.3.2. за независни суБJYН
ктивни комплементарни прашан,а.

ПОЛСКИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ mutatis mutandis имаат ист, делумно
идиоматски карактер и се темелат врз инфинитни глаголски фор
ми, инфинитивот или глаголската именка, сп. Х zawsze / w

tej spra
vie / tutaj та со:! do powiedzenia, Х zmvsze wie со лоЫс, Х (zawsze) wie
jak wyЬпщс z tПIdпеj sytиac} и сл.

СО

оглед на идиоматскиот, лексикализиран карактер на

разгледаните конструкции тешко тие да не водат кон друг заклу
чок освен констатациjата дека и во OBoj случаj да-конструкциите
го задржуваат cBojoT основен неактуализиран, нефактивен карак
тер.

1.2. ДА-КОНСТРУКЦИИ

ЗАВИСИИ ОД ГЛАГОЛСКИ
ПРЕДИКАТИ КОИ НЕ БАРААТ КОРЕФЕРЕНЦИJА
НА ПОJДОВНИТЕ АРГУМЕНТИ НА НАДРЕДЕНИОТ
И ПОДРЕДЕНИОТ ПРЕДИКАТ
1.2.1. да-конструкции зависни од волиционални предикати
Се работи за надредени предикати кои ja содржат компо
нентата 'сака', сп. Сакам / Имам желба / Прижелкувам / Се шру
дам... да се ЙрuлаZода.и кон шаа средина // . .Х да се йрилаzоди кон
.

шаа средина. ., или Планирам / Имам намера / Се ciupeMaM / Се
.

обuдувам ... да го ociuBapaм luoa ., или Барам / наредувам / совешу
. .

вам / сугерирам / забранувам .. Х шаму да се йреселu, и сл. Како
.

што се гледа, гореприведените примери ги поделив во три групи:
во првата група се наогаат предикатите кои ниту бараат корефе
ренциjа ниту ja блокираат, во втората група - оние кои ja бараат,
во третата - оние коишто не ja допуштаат. Мегу нив може да се
спроведе доста остра граница, иако блокадата карактеристична за
третата група може во некои секундарно деривирани конструкции
да се надмине, сп. Си наредувам да бuдам мирна, Барам од себеси
секогаш да бидам доiIiерана, и сл.

во секундарните конструкции

од ваков тип задолжително се поjавуваат морфолошки сигнали за
надминуван,е на блокадата, Т.е. соодветните форми на таканарече
ната повратна лична заменка.
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Волиционалните предикати по дефинициjа се двоаргумен
тни со 'човек' како референт на поjдовниот аргумент и 'настан
(процес, операциjа... ) како референт на вториот аргумент.
'

Во соодветниот контекст, наjчесто во слободен дискурс,
глаголите од првата и од третата група можат да се поjават со вто
риот, пропозиционален аргумент остварен не како да-конструк
циjа туку како номинализациjа или дури како именска синтагма со
предметен, материjален референт. Сп. Сакам мир, Сакам слобо
да... , Сакам барем еден нов фУСй1ан...; Барам дисцийлина, Барам
йрuсй10jно однесуваfbе..., Барам еднокревейlна соба... Сите овие и

други слични конструкции се од секундарен карактер, кондензации
од 'сакам да имам мир, слобода.. .', Т.е. ', .. да бидам мирна, слобод
на.. .', и сл. или 'сакам Х да биде дисциплиниран, ... да се однесува
пристоjно' во примерите со номинализации или пак 'сакам да
имам. ., /

..

, да купам.. /. . да ми се даде.. .' и сл. во примерите во кои
.

.

"внатрешниот" аргумент на подредениот предикат (со материjален
предмет како референт) авансира на позициjа на аргумент на над
редениот предикат. За глаголите од втората група единствена
можна формализациjа на вториот аргумент е да-конструкциjата.
Во конструкциите со надреден волиционален предикат со
очени сме со хиерархиjа на два автосемантични предиката при што
волиционалната семантичка компонента во надредениот преди кат
прави сите подредени пропозиции да имаат идна темпорална пер
спектива - се однесуваат на настани (операции, процеси итн.) кои
ШТО би требало да се остварат (или да се одбегнат) во иднина. Се

пак, втората група волиционални предикати, оние кои задолжи
телно бараат кореференциjа на двата поjдовни аргументи, стои
наjблиску до претходно разгледаните модални конструкции во
смисла дека семантичката импликациjа што ги поврзува надреде
ниот и подредениот предикат е во таа група наjсилна.
ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Како пандан за македонските да-конструкции во оваа група
искази функционираат два веке споменати модела во строга ком
плементарна дистрибуциjа: инфинитив во случаj на кореферентни
поjдовни аргументи (сп. Chc(] (о zobaczyc, Pragn(] cj powjnszowac, Мат
zamiaг tam pojechac, и сл.) и йеЬу+ l-форма при отсуство на корефе

100
ренциjа (сп. СЬСу, йеЬу Jan (о zobaczyl, WoJy, йеЬу Basia sama zdecydo

wala, Wymagam, йеЬу Jurek mnie przeprosjl, и сл.).
Слично како во македонскиот случаj место комплетно
оформена пропозициjа во позициjа на вториот аргумент на надре
дениот предикат Kaj поголемиот дел волиционални предикати мо
же да се поjави номинализациjа или авансираниот аргумент на
подредениот предикат, сп. Ро prostu CllCy wiykszej swobody, Basia сЬсе

takCj sam'l Jalky, jak'l dostala Ania, Staram siy о przeniesienie do innqj inst
tucji, РJаnцjу wyjazd па са/е wakacje, и сл.
Посебен интерес побудуваат група глаголи кои на македон
ска страна врзуваат да-конструкциjа, додека на полската избираат
номинализации. Тоа се глаголски формализации на предикати кои
изразуваат подготовка за некое деjство, сп. мак. JaHe се 20й1вu да
скокне, Ана се iIiOKMU да замине (но и: .. . се шокми за uaiIi . . . , ... аа на
йаш ) , пол.

Janek рrzуgоtоwцjе siy do skоlщ Аnnа przygotowuje siy do
wxiazdu. Во конструкциите од OBoj тип доста е потенцирана зна

чен ската компонента 'цел'; сепак, ги разгледувам во групата од во
лиционални предикати бидеjки предикатите како мак. се шокми, се
йод'iошвува, пол.

przygotowywac siy, и сл. задолжително бараат

присуство на пропозиционален аргумент.
Посебно треба да се споменат и полските конструкции од
типот Мусц siy, йеЬу to zrobic dobrze, Stajy па glowie, йеЬу tu czegos nie

zepsu6, мак. Се мачам да 20 найравам добро, Се шрудам од йешни
жили да не расийам неиllUО, и сл. Интересното тука е дека се

работи за кореферентни конструкции, а сепак на полска страна се
поjавува моделот йеЬу + J-формата. Се чини дека тука сме на са
мото пограничjе со финалните (целни) конструкции и во TOj факт
би можеле да бараме обjаСНУВaIье за полската формализациjа.
Предикатот 'се мачи' овде е во секундарна служба и на македон
ска страна допушта вметнувю:ье на едно за: се мачам ЗА да. . ., и сл.
Сепак, и оваа група конструкции, по мое мислен>е, припаtа кон
оние конституирани од волиционални предикати поради фактот
дека и тука задолжително се бара присуството на нефактивен про
позициоинален аргумент.

ЗАКЛУЧОЦИ
Како што се гледа од примерите, групата предикати со
вградена компонента 'сака' многу е богата и разновидна. Оттука и
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извеени разлики во површинското решаВaJье на соодветните кон
струкции на полската и на македонската страна. Разликите се
однесуваат како на инвентарот на лексикализираните (претста
вени со конкретни глаголи) предикатски содржини, така и на
начинот како се адаптира граматички нивниот пропозиционален
аргумент. Заедничкото за целата група е задолжителното присус
тво на таков аргумент. Наjсуштествената разлика мегу двата ja
зика се состои во фактот дека на полска страна редовен формален
одраз наога отсуството на кореференциjа мегу вршителите на над
реденото (изразено со волиционален предикат) и подреденото (на
македонска страна редовно изразено со да-конструкциjата) деj
ство. Полскиот модел йе + Ьу + J-формата претставува финитна
конструкциjа и со тоа е поблизок до македонската да-конструк
циjа од моделот што го вклучува инфинитивот. Се наложува зак
лучокот дека да-конструкциjата, примарна Kaj некореферентните
конструкции, ех post, по загубата на инфинитивот, се проширила и
на кореферентните (сп. ja грчката развоjна паралела како што ja
претставува Joseph

1.2.2.

1983).

да-конструкции зависни од неактуализирани

(

=

употребени

без референциjа) предикати на сетилна перцепциjа и од некои
други неактуализирани предикати
Да-конструкциите се способни да се поjават во македонски
от текст и како зависни од некои предикати на сетилна перцепци
ja. Е. Бу-жаровска

(1997,

докторски труд, ракопис,

83-84)

приве

дува неколку примери на таквите конструкции, сп. Не 20 видов да
си оди, Ошиuшл да рабоши во HeKoja йечашница - чесшо су.м слу
шала да зборува за Шоа... , Одвре.ме-навре.ме од улица ке чуеjа луiе
да зборувааш или неко} со налани йо калдр.маШа ке заШроЙаше. . .
Не е случаjно дека сите тие искази се неактуализирани

(

=

изразу

ваат деjства без одредена темпорална референциjа) - во првиот
имаме надградена негациjа, а во другите два се работи за повтор
ливо деjство. Бужаровска (ibid.) приведува и грчка паралела за
првиот, негиран исказ и додава дека истиот без негациjа би бил
неприфатлив. И во бугарскиот текст состоjбите се слични како во
македонскиот и во грчкиот (ТОПОЛИlьска

1996: 90-91).

Се нало

жува претпоставка дека е ова балканизам со грчко потекло, мегу
тоа полската паралела (сп. подолу) носи сугестиjа дека се работи
за поуниверзална тенденциjа.
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Паралелно со предикатите на сетилна прецепциjа се одне
суваат и некои неактуализирани предикати на интелектуална пер
цепциjа. Примерите од MojOT корпус сите се надградени со негаци
ja, сп. Не очекувам aloj да ми се йовери, Не се надевам BojHai'iia да
завРluи БР2У, Не верувам шоj да 20 осшвари веiuувmveшо, и сл. До

дека пр вите два предикати имаат вградена идна временска пер
спектива, третиот може да ja одбере перспективата; следствено
имаме и: Не верувам дека шоj 20 найравил iuoa. Без негациjа соод
ветните глаголи акомодираат пропозиционални аргументи во фор
ма на дека-речениците.

ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Полската паралела на гореприведените македонски кон
струкции претставуваат искази како Nie widzia/am, йеЬу Jurek t dy
przechodzil; Nie s/ysza/a111, йеЬу Jurek tak si zachowywal; одно сно Czy
widzia!as, йеЬу Jurek фdу p1Zechodzi!?, Czy slysza!as, йеЬу Juгek tak si
zachowywa!?, и сл. Во однос на втората македонска сериjа полски
нуди различни решениjа: Nie осzеkuй, йеЬу оп tu p1Zyszed!, НО и: Nie
осzеkuй, йе оп tu przyjdzie, Ме mаm nadziei, йеЬу оп tu przyszed! и Nie
mаm nadzir:y: йе оп tu plzyjdzle, и исклучиво: Czy oczekujesz, йе оп tu
przy'jzie?, Czy masz nаdZJей, йе оп tu p1Zyjdzie?, и сл. Kaj предикатите
со еднозначно футурска перспектива, но М'е wie1Zr;, йе оп to zгobi
со футурска перспектива наспрема М'е wierz , йеЬу оп to zгobi! со
имперцептивен поттекст. Значи, решението што не интересира
тука се поjавува или во негирани искази или во праШaJьа кои се од
несуваат на прекажана (непотврдена) информациjа; и двете серии
искази cTojaT во опозициjа со еднозначно референциjално закот
вени констатации како Widzia!am, jak / йе Jurek tt;dy przechodzil; S!y

szа!ащ йе Jurek tak si zachowa! / zachowywal; Wzerzr;, йе Jurek to zгobi,
и сл. Пошироко за полската ситуациjа сп. ТОПОЛИIЬска 1998.

ЗАКЛУЧОЦИ
Предикатите на сетилна и/или интелектуална перцепциjа
примарно служат за пренесуваIЬе на засведочена, референциjално
еднозначна информаццjа. Употребени без референциjа (во неги
рани, прашални или повторливи искази) тие се посебно формално
маркирани. Во македонскиот случаj како маркер служи токму да
место типичните за конфирмативен модус како или дека; во пол
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скиот текст истата таа функциjа врши йсЬу во опозициjа со йе или
jak Се работи за семантички мотивирана, суштествена опозициjа,
Koja доага до израз и во другите jазици.
1.2.3. Да-конструкции зависни од обопштени оценувачки (евалуа

тивни) предикати
Во оваа група искази спаfаат деривирани синтаксички
модели во функциjа на оцена на однесуван,ето на луtето во раз
лични ситуации, базирана врз стекнато искуство а истовремено
често наменета како инструкциjа на однесуван,е за потенциjалните
адресати на исказот. Сп. Срамойlа е да се убие ласiuовичка, Убаво
е човек да нема дОЛ20ви, Ойасно е да се бориш со йосилниош од
йlебе, Прейорачлuво е да не uалег.уваш беа лuчнar71а Kapйla, Тешко
е да се биде секог.ти йрисебен, и сл. Овие констатации се темелат

врз искуства на неопределен персонален агенс и се адресирани кон
неопределен персонален агенс коjшто се крие зад обопштената се
конструкциjа, зад формата на 2. лице еднина, зад универзалната
"заменка" човек, и сл. На TOj начин граматички е блокирана пози
циjата на првиот аргументски израз со персонален референт KOj во
досега разгледуваните модели бил редовно импликуван од страна
на предикатските изрази кои како втор аргумент прифакале про
позициjа оформена како да-конструкциjа. Со други зборови:
првиот аргумент е скриен во самата да-конструкциjа Koja претста
вува единствен аргументски израз директно врзан за надградените
предикати на оцена.
Поради CBOjOT обопштувачки карактер исказите од OBoj тип
често се лишени од секаква временска референциjа. Сепак, таква
та, исто обопштена референциjа, може и да се поjави, сп. на пр. Во
она време cpaмol71a беU,f,е женаша да се щеl71а беа чорайи, и сл.
Не е исклучена и идентификувачка временска референциjа,
сп. на пр. Не е лесно да се снаjдеlU во оваа сийlуациjа, и сл.
Обопштеноста на агенсот (а обично и на временската ре
ференциjа) импликува повторливост и отсуство на актуализациjа.
со што оваа група да-конструкции се надоврзува на претходно раз
гледаните модели.
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ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Лесно е да

се

предвиди дека во полскиот текст, поради гене

рализираниот карактер на евалуативната формула, како еквива
лент на да-конструкциjата ке се поjави инфинитивот, сп. Dobrzejest

Ьус m!odym, Njespos6b zawsze wszystko wjedziec, То wstyd tak sjy zacllO
wywac wobec starszych, Tmdno cz!owjeka skazac za njezшуоmоsс prawa,
Latwo ci sjedzjec w fotelll j doradzac, со шату zrobic, Latwo ci m6wi6. .,
W tym wypadkll naprawdy tnldno jest wskazac winnego, и сл. Како што
.

произлегува од примерите, во полскиот како и во македонскиот
текст референциjалната врска на оцената со конкретна ситуациjа
во Koja ja изговараме може и да биде вградена во самиот оценувач
ки исказ.

ЗАКЛУЧОЦИТЕ веке сум ги скицирала погоре: се работи за
секундарно деривирани, по дефинициjа неактуални, обопштени ис
кази, во кои говорителот ja комуницира cBojaTa оцена на дадената
ситуациjа. Во самата формула на оценатата можат но не мораат да
бидат вградени сигнали кои ja поврзуваат со таа конкретна ситуа
циjа. Обопштениот карактер на исказот се темели пред се врз
фактот што авторот на оцената не се посочува на површината на
текстот; говорителот ja пренесува како општоприфатена и/или
вистина што сама по себе се наложува во дадената ситуациjа. Упо
требата на да-конструкциите е резултат на општоевалуативниот
карактер на надредениот предикат.
*

OBOj краток преглед на да-конструкциите директно завис
ни од глаголски предикати води кон заклучокот дека основната,
насекаде присутна карактеристика на една да-конструкциjа е Hej
зината неспособност за конкретна, актуализирана временска ре
ференциjа. Со други зборови: во поглед на неjзината темпорална
карактеристика таа се однесува како инфинитна глаголска форма,
Т.е. по самата cBoja суштина е нефактивна и може да се здобие со
конкретна временска референциjа само преку надредениот гла
голски предикат. Зависно од лексичката семантика на Toj преди
кат да-конструкциjата се поjавува во текстот со идна, со омнитем
порална или со итеративна темпорална карактеристика.
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2. ДА-КОНСТРУКЦИИ

ЗАВИСНИ ОД НЕ-ГЛАГОЛСКИ
ПРЕДИКАТИ

Согласно со теориjата во рамките на коjашто ja вршиме на
шата анализа, предикатот како семантичка големина на површи
ната на текстот може да биде остварен во наjразлични морФолош
ки и/или морфосинтаксички форми. Со оглед на неговата основна
функциjа на конститутивен член на една реченица предикатот Haj
често се реализира како глагол и токму глаголот е носител на
основните граматикализирани предикативни категории како ТЕМ
PUS, MODUS, STATUS, PERSONA, и др. Мегутоа, во определени се
мантички и граматички контексти предикативната функциjа поус
пешно ja вршат други, невербални jазични единици, на пр. номи
налните компоненти на т.н. именски прирок, и др. Една голема
група од неглаголски показатели на предикативните релации ни се
jaBYBaaT како конституенти на т.н. сложени реченици, Т.е. на конс
трукции во кои сите аргументски изрази имаат пропозиционален
карактер, а целата конструкциjа изразува релации мегу настани
(ситуации, состоjби, процеси, операции... ) а не мегу материjалните
предмети.
Неглаголските показатели на релации мегу настаните Haj
често се неменливи, лишени од категориjални парадигми, а во гра
матичките описи се квалификуваат како конектори од различен
тип: предлози, сврзници, партикули, а понекогаш само категори
jални морфолошки показатели и/или линеаризациjата. Во маке
донскиот jазик голем дел од нив како еден од своите пропозицио
нални аргументи ja прифак:аат да-конструкциjата.
Нашиот преглед ке го започнеме од предлошките предика
ти способни да ja врзуваат да-конструкциjата.
2.1.

ДА-КОНСТРУКЦИИ ЗАВИСНИ ОД ПРЕДЛОШКИ
ПРЕДИКАТИ

Конструкциите за коишто ке стане збор во OBOj параграф
имаат балканско, поконкретно, се чини, романско потекло

(Торо

linska 1992) и не им се познати на словенските jазици надвор од
Балканот. Во македонскиот стандарден jазик се присутни за да
конструкции, йред да-конструкции и без да-конструкции. Ке ги
разгледаме овде редум.
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2.1.1. (за) да-конструкции
Под OBOj криптоним се криjат македонските финални (цел
ни) дел-реченици. На семантички план патот од пропозициjа-аргу
мент на еден волиционален предикат до пропозици]а коза именува
цел на планирано деjство е краток. Веке во претходниот праграф
(сп. погоре) бевме на пограничjе мегу двата типа конструкции.
Впрочем, тенденциjата тие два типа семантички структури да се
служат со исти или скоро исти изразни средства има универзален
карактер и е позната во броjни jазици.
Предлогот за стои во заграда, бидеjки целната дел-речени
ца може да се оствари и без негово присуство. Од друга страна,
токму можноста TOj да се вметне претставува наjсигурен тест за
проверка дали имаме работа со целната или со комплементарната
интензионална конструкциjа. Сп. Доjдов (за) да iПи донеса.м КНИ2а,

Му 20 реков й10а (за) да се оiIiрезни, и сл., но *Сака.м (за) да iПи до
неса.м Ю-1ll2а, *Пожелува.м iIioj (за) да се оiIiрезнu, и сл.
Предлогот за во cBojaTa примарна "предлошка" употреба
подразбира деjство насочено на одредена цел и врзува именска
синтагма

Koja именува материjален предмет како дестинациjа,

"просторна точка" кон Koja деjството е насочено; предлошките за
синтагми од синтагмите со "вистински" просторни предлози се раз
ликуваат токму поради присуството на компонентата 'цел' и прет
ставуваат обично конвенционални кондензации на целните рече
ници: .та донесов кни2аiПа за iIiебе Т.е. 'за да ти ja дадам', Бара.м

сiuолици за й1рйезарujaz71а Т.е. 'за да се наjдат, за да изгледат добро
во трпезариjата', Ни iIiреба корйа за оiПйадоци Т.е. 'за да фрламе
отпадоци во неа', СuiПе йари се на.менеiПu за кни2и Т.е. 'за да купи
ме / за да се купат книги', и сл. Ако именската синтагма претставу
ва номинализациjа, семантичката структура е уште поексплицит
на: Се борu.ме за слобода Т.е. 'за да стекнеме слобода, за да бидеме
слободни', Собира.м йари за од.мороЩ Т.е. 'за да ги покриjам тро
шоците за одморот, за да си осигурам одмор, за да се одморам', Се

ЙодгоiПвува.м за исйuа1, Т.е. 'за да го положам добро испитот', и сл.
Во максимално експлицитните финални конструкции од ти
пот Се собрав.ме за да го раз'iледа.ме Йробле_41.0iIi, и сл. за врши
функциjа на предикат со значеlЬе 'цел' а KOj врзува два пропозици
онални аргументи, првиот, поjдовен, независен (т.е. Т.Н. главна ре
ченица), во нашиот случаj Се собрав.ме, и вториот во комуникатив
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ната хиерархиjа, изразен со да- конструкциjата, во нашиот случаj

да 20 раз2леда.ме Йробле.моiЙ. Можноста на ниво на сложената ре
ченица да се испушти за е доказ дека во определен контекст да
конструкциjата со cBojaTa нефактивна идна временска перспекти
ва може да ja сигнализира целната врска мегу деjството изразено
во граматички независната реченица и деjството што го именува
самата таа.
ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Типичната полска финална конструкциjа гласи Przyszed!em
(ieby I аЬу) роm6с с] przenjesc (е kskliki, Napisa!em (о, ieby I аЬу mkt
nje mia! w/ltpliwosci, jaka jest prawda, и сл. Сврзничкиот состав ie-by е
пофреквентен и понеутрален, составот а-Ьу звучи книшки и малку
архаично. Во кореферентни конструкции, како што се гледа во
приведениот пример, зад ie-by, а-Ьу следи инфинитив, додека при
отсуство на кореференциjа имаме секвенци ie-by, а-Ьу

+

l.формата

конгруентна по род и броj со номинативната ИС во финалната
дел-реченица. Заградата сигнализира дека во кореферентните
конструкции составите ie-by, а-Ьу можат и да отсуствуваат, на пр.
во конструкции со основниот глагол на адлативно движеrье przY./sc,
коjшто

се чини - во соодветен контекст подразбира "свесно" до

aгarьe, Т.е. дoaгarьe со определена цел, сп. го пример от погоре, сп.
и: Przys!am (ieby) posiedzicc z tob/l, PrzY./"dy (icby) ci pomoc w sprz/ltaniu,
и

СЛ.

Факултативното отсуство на iе-Ьу-конструкциjата може да се

протолкува како паралела на македонското испуштаrье на сврз
ничкотоза.
Инаку, основниот полски предлог за изразуваrье 'цел' е ро

+

Асс, сп. /dy ро сhlеЬ ' ... за да купам / донесам леб', Przysz/am ро На 

niy' .. .за да ja одведам Arьa', и СЛ. слично како и во случаj на ма
кедонско за се работи за секундарни, кондензирани конструкции.
Финална ниjанса може да носи и предлогот о
сЫе, ... о wolnosc,

+

Асс, сп. WaJczy о ci

... о rowne prawa dla wszystkich, и

сл.

Вреди да се

подвлече дека во сите досега приведени примери се поjавуваат
глаголи кои подразбираат свесна активност, насочена на опреде
лена цел.
Корелативниот состав ро (о, ie-by... може да се поjави во се
Koja финална конструкциjа, сп. Przysz/am (ро (о, icby) с]ротос , Napi

sa/cm (о (ро to), icby mkt nic mial w/ltpliwoSCl: jaka jcst prawda , и сл.
..

108
Предлошката синтагма ро t o е комуникативно редундантна, со
присуството на ро 'цел' таа го прави поексплицитен карактерот на
мегуреченичната врска, внесува лексички показател на релациjата
'цел', Koja инаку се "чита" од лексичко-синтаксичкиот контекст.
Присуството на заменскиот катафорски корелат iUо во соодветна
падежна форма ja експлицира граматичката зависност на вториот
(финалниот) аргументски израз. Поради различен механизам на
израЗУВaJье на падежните односи во полскиот

И

во македонскиот

текст OBOj специфичен сигнал на граматичка зависност не наога
паралела на македонска страна.

ЗАКЛУЧОЦИ
Наjинтересниот Kaj финалните конструкции и во двата
jазика се чини фактот дека сегменталниот лексички показател на
конститутивната релациjа 'цел', Т.е. македонското за, полското ро
to, се поjавува факултативно. Со други зборови: предикатот на
првиот пропозиционален аргумент
донска страна, односно

+

+

да- конструкциjата на маке

zе-Ьу-конструкциjата на полска страна

(каде што йе е "влез" за дел-реченицата, сп. Topolinska 1998, а Ьу
показател на нефактивна модалност) се одговорни за поjавува
IЬeTo на надградената релациjа 'цел' во семантичката структура на
соодветните конструкции. Значи, во OBOj контекст македонско да
како да ги кумулира функциите на полските йе + Ьу. На полска
страна додатен сигнал прететавува изразитото поместуваIЬе на
границата меГу инфинитивот и .ie+by-конструкциjата. Во досега
разгледаните контексти йеЬу претставуваше еднозначен сигнал на
некореферентност на вршителите на двете деjства конститутивни
за дел-речениците; во финалните конструкции инфинитивот се
поjавува на маргина, BepojaTHo секундарно навлезен по пат на
атракциjа, додека zeby-конструкциjата ги покрива и кореферент
ните и некореферентни структури.
На Kpaj да одбележиме, а на тоа ке се вратиме подолу, дека
површинската структура на македонските (за) да-конструкции има
балкански корени.
2.1.2. йред-да-конструкции
Постои една универзална тенденциjа според Koja во систе
мите на сврзнички предикати кои изразуваат темпорални релации
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мегу настаниите оние со значеfЬето 'пред' cTojaT на маргина, доде
ка оние со значеfЬето 'по' заземаат централно место и лексикали
зираат многу ниjанси на соодветен тип последователност. Однос
но, СО други зборови, текстот наjчесто одразува природен редослед
на настаните.
Во светлината на горекажаното нема да не чуди дека маке
донските йред-да-конструкции во текстовите од XIX век се поjаву
ваат доцна, спорадично, под директно ГРЧКО влиjание, а и во совре
мените стандардни текстови не се многу фреквентни. Сепак, ако
ги оставиме на страна разните кондензирани трансформи со йред
во неговата примарна предлошка функциjа, тие се единствен син
таксички модел во рамките на коjшто во темпоралната врска мегу
два настана поранешниот избива на прв план во комуникативната
хиерархиjа.
aKeДOHCKOTO йред припага кон групата на основни Дво
аргументски предлошки предикати со просторни функции и како
таков врзува два аргументски изрази со материjални предмети
како референти; првиот поjдовен аргументски израз, го посочува
локализираниот предмет, вториот - локализаторот, сп. Колаiuа

C1UOU йред кукаШа, ДецаШа се собраа йред цркваШа, и сл. Во сво
jaTa секундарна временска функциjа предикатот 'пред', природно,
врзува два настана, од кои првиот, поранешниот, на површината
на текстот е остварен како реченица, додека вториот, поДоцнеж
ниот, е конституиран или од да-конструкциjата или од номинали
зациjа, сп. Ке 20 найравам Шоа йред ручек, СШуденШuШе се нер

вознu йред uсuщuu, Се видов.«е йред не20воШо замuнувm-ье / . .
.

йред йl0} да замине, Бевме скоро 'iоШовu йред Шоj да

Юl

}а расийе

раБOlUatuа, и сл. Поголемата синтаксичка разгранетост на вториот
аргум:ентски израз ja зголемува Bepojayнocтa дека TOj ке се оствари
како да-конструкциjата.
Како дел од еден темпорален период со "неприроден" редо
след на настаните uред да-конструкциjата е многу чувствителна на
-

секакви категориjални вариjации. Ако целиот период има иднин
ска перспектива, таа често е оформена како инструкциjа/мол
ба/совет упатен кон второ лице, сп. Пред да заминеш, свраШи ка}

Маре, или Размисли уиuие, йред да донесеи! конечна одлука, и сл.,
но сп. и Морам ова да 20 расчисШа.м йред да йочне седнuцаШа, То}

СИ2УРНО ке ни се jaBll йред да замине, и сл. Ако периодот има
"минато-идна" перспектива, Т.е. во искази како То} МН02У йаШu се
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совеil1уваще со нас йред да донесе одлука, JaHe u.маще обuчаj да м,и
донесе ракойuс на чuil1а1-Ье йред да 20 йредаде да се йечаil1u, и сл.
Тука само фактивниот карактер на поранешниот настан е дирек
тно констатиран, додека фактивноста, виетинитоета на настанот
изразен со да-конструкциjата се базира врз пресупозициjа. Ова

1.1.1.) опишуваната ситуациjа Kaj фаз
йочнува да йuщува, и сл.), каде што е дирек

потсетува на порано (сп. т.
ните глаголи (типот:

тно констатиран почетокот на деjството, а тоа повлекува пресупо
зициjа дека деjството е веке во тек. Со други зборови: и во случаj
на

йред -да

-

конструкциjата

проjицирана во минато фактивноста на

настанот изразен со да-конструкциjата зависи од контекстот (

:::

со

одветната информациjа не е содржана во самата да-конструкциjа,
Koja останува атемпорална и неконфирмативна).

ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Временеката релациjа 'пред' во полски от текст се изразува
на два различни начина зависно од тоа дали вториот пропозицио
нален аргумент (OHOj што го изразува поДоцнежниот настан) е
оформен како именска синтагма (номинализациjа) или како дел
реченица. Во првиот случаj имаме полна паралела со македон
ската ситуациjа, Т.е показател на временеката релациjа 'пред' е
примарно просторниот предлог przcd, сп. Przcd wyjscicm nic zapom11jj

zgasic swiatlo, Przed wyjazdem Marysia wsщрJ1а do 1185 па chwi1f:, Demo11
stranci rozeszH sif: przcd przyjazdem poHej}: и сл. Мегутоа, ако втор
аргументски израз има форма на дел-реченицата, се поjавува посе
бен показател на темпоралното 'пред', Т.е. сврзнички предикат

(za)nim. Сп. Zanim wyjdziesz pozamykaj wszystkic оknа, Nie mат zami
ат nakrywac do stolu, zanim przyjdIJ goscic, Chmиry rozeszly sif:, zanim
dotarHsmy do domll, и сл. Различното површинско решение не ja
менува семантичката интерпретациjа предложена погоре во врека
со македонските примери.

ЗАКЛУЧОЦИ
Се работи за една ретка конструкциjа Koja доста доцна се
здобива со посебни експоненти. Во македонски от моделот со
употреба на предлогот, Т.е.

йред да
-

-

конструкциjата претставува

калка на соодветната конструкциjа позната во други, не словенски,
романски и/или балкански jазици. Во полскиот таквите модели се

111
непознати па воведен е посебен сврзнички предикат. Значи: нема
еха на прасловенското наследство, а паралелата постои само во
употребата на предлозите, соодветно йред и przed, во номинализи
раните темпорални трансформи, кои, впрочем, се во текстовите
многу пофреквентни од речеНИ"tIНите формализации, соодветно со
йред-да и (za)njl11. Таквата фреквенциjа е сосем разбирлива со

оглед на фактот дека во разгледуваните темпорални периоди
поДоцнежниот настан претставува само точка на референциjа за
поранешниот настан Koj е основен предмет на предикациjата. Во
сето тоа за функционалната зона на македонската да-конструк
циjа е, чинам, наjважно дека таа и во OBoj контекст се поjавува
како темпорално неопределена, примарно нефактивна, наjчесто со
идната, поретко со идно-мината перспектива.
2.1.3. без-да конструкции
-

Без-да-конструкциите претставуваат негациjа надградена
над да-конструкциjата. Наjуниверзалната парафраза на секвенца
та без-да... гласи 'а да не.. .', сп. JaHe замина без да се йоздравu со
нас Т.е. ' ... а да не се поздрави .. ', Морав веднаш да 20 Йредада.ФI
.

iIieKciIioiii без да 20 йрочий1{LФI йред й10а, Т.е. '... а да не го прочитам

пред тоа', и

сл.

Релациjата што ги поврзува двата настана потсету

ва на концесивната и на адверсативната врска. Концесивната рела
циjа носи информациjа дека се случи нешто што во дадената ситу
ациjа не се очекувало (сп. Доjдов иако дей1ешо ми е болно, Toj не
дmuол иако .ФlУ йрайlив йари за Kapzua, и сл.). Релациjата изразена

со без-да-конструкциjата носи информациjа дека не се случило
нешто што во дадената ситуациjа би можело да се очекува. Значи:
"без-да "-релациjата претставува вид концесивна релациjа со нега

циjата поставена повисоко во комуникативната хиерархиjа. Двата
настана и во двата случаjа ги поврзува адверсативна конjункциjа,
што доага до израз во предложената парафраза.
Предлогот без во типичната предлошка функциjа, Т.е. по
врзан со именската синтагма, е секундарен; без

+

ИС е трансформа

на една "негирана" реченична конструкциjа, наjчесто конституира
на од предикатот 'нема', сп. ч овек без рака 'човек Koj нема една
рака', чеUlма без вода 'чешма во Koja нема вода', доjде без йайка
'доjде и не Оа) донесе папка(та), ... и Оа) немаше папка(та) со се
бе', сеК02аш е без йарu 'никогаш нема пари', и сл. Сп. и со номина
лизации: Доjде без колебаНэе, Т.е., со изменета комуникативна хие
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рархиjа: 'не се колебаше доаtаjки', Влезе без йрашшье, Т.е. 'влезе а
да не праша дали може да влезе', Рабошев'м'е без йрекин, Т.е. 'рабо
тевме и не ja прекин(ув)авме работата', и сл. Сепак, треба да се одбе
лежи дека синтагмите од типот без + НО'м'инализациjа наjчесто
орми употребувани
претставуваат зацврстени реченични тран
"прилошки", додека без-да-конструкциите се продукти на отво
рена деривациjа. Покраj тоа, и тука важи правилото што го фор
мулиравме погоре, во врска со йред да-конструкциите: (семанти
чки и) синтаксички поразгранети структури се оформуваат како
да-конструкции (а не како ИС конституирани од номинализации).
Без-да-конструкциите имаат една одлика Koja ги става во
опозициjа наспрема сите досега разгледувани вариjанти на да-кон
струкциите. Имено, да надградено со без може да врзува не само
презентска туку и глаголските форми на минати времин.а, сп. И
без да и се jaBeB, ке доjдеше, И без да и UOMOlHeB / uoMalaB, ке йоло
жеше / йоложуваше, И без да ошидеше на йаш, се разболувmuе, и
сл. Лесно може да се забележи дека во сите горе приведени приме
ри соочени сме, заправо, не со без-да- туку со и-без-да-конструк
ции, nota Ьеnе контекстуално врзани, Т.е. употребени како први дел
реченици (први по линеарен редослед пропозиционални аргумент
ски изрази) во концесивни периоди. Сп. И да доjдеше, не ,М,и се
jавуваше наспрема И без да доjдеше, ке,М,и се jавеше со чесшишка,
и сл. Со ова нагледно се потврдува она што го рековме горе за врс
ката меГу примарните концесивни и без-да-конструкциите, но исто
времено и завлегуваме веке во една друга функционална зона на
да-конструкциите за Koja ке стане збор понашироко во т. 2.2. и 2.3.
Пошироко за македонската без-да-конструкциjа сп. Topolin

ska 1992.
ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Полскиот предлог bez во именеките синтагми се однесува
како и македонско без, Т.е. се поврзува и со синтагми чии рефе
ренти се материjалните предмети и со номинализации и соодветно
сигнализира отсуство на HeKoj предмет и/или настан, сп. cz/owiek

bez Tykl: drzewo bez 1isci, kwiat bez zapachu, P1Zyszed/ bez wahania, Bez
namys/u podpisa/aт ten аре4 и сл. МеГутоа, во функциjа на дел
реченица во една сложена синтаксичка структура во соодветна
функциjа се поjавуваат други типови конструкции, сп. на пр. Dyrek-
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tor nic ujawnil пат swoich zarzut6w,

а plan

odrzuci!, Т.е. 'Директорот го

отфрли планот без да ни ги претстави своите замерки', или СЫо

piec nie pos/ucha/ naszq rady i stanEJ/ do konkuгsu, Т.е. 'Момчето без да
го

прифати нашиот совет се jави на конкурсот', или пак: Nie skarzEJc

siy przcjEJ/ i ten obowiEJZek, Т.е. 'без да се пожали ja презеде и таа
обврска' или Nic zadajqc dodatkowych pytan dyrektor przY.jEJ! nasz plan,
Т.е. 'без да поставува додатни праШaIьа, директорот го прифати
нашиот план', и сл. Значи: се поjавува или конjункциjа, често
адверзативна конjункциjа, или реченична трансформа конститу
иpaHa од глаголски прилог; ова второ решение, како и македон
ската без-да-конструкциjа, воспоставува jacHa комуникативна хие
рархиjа мегу главниот и споредниот настан. Сепак, наjфреквентен
и семантички H aдeKBaTeH полски еквивалент на македонската
без-да-конструкциjа е bcz

+

но.мшюлuзациjа.

ЗАКЛУЧОЦИ
Рековме дека македонската да-конструкциjа е доминирана
од негациjа; негациjата за "потврдува" информациjата дека се
работи за една неактуализирана конструкциjа. По потекло синтак
сичкиот модел на таа конструкциjа е од балкански, романски
карактер и не наога паралела на полска страна. Во полските
преводни еквиваленти наогаме експлицитна приглаголска нега
циjа nie. Паралелата постои мегу фреквентните и продуктивни во
двата jазика реченични трансформи од типот без / bez

+

но.мина

лизациjа. И во двата jазика наогаме потврди на претпоставката

дека се работи за една диjатетичка вариjанта на концесивната
релациjа со изменета хиерархиjа на двата присутни предиката
'концесиjа' и 'негациjа'.
2.1.4. освен-да- конструкции

Се работи за доста ретки конструкции во кои, исто така,
негациjата игра клучна улога. Освен како секундарен, не-просто
рен, предлог врзува именска синтагма со материjален и/или апс
трактен референт и именува предмет и/или настан ко] во дадена
ситуациjа претставува единствен можен избор (т.е. 'не нешто дру
го туку ... ) сп. Малайlа не сака нишйlо освен (да и куЙи.ме, да и йо
'

,

дариш.. . ) кукла, Не ни ocйlaHyвa дру'iо освен йрефрлуваfbе йреку
граница, и сл. Како што произлегува од предложениот запис, при
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марно секогаш се работи за настан и за моделот освен + ИС како
реченична трансформа. 'Освен' може да врзува и два пропозицио
нални аргументи, од кои првиот констатира ограНИЧУВaJье на из
борот, додека вториот, во форма на да-конструкциjата, именува
единствен можен избор. Зависно од временската перспектива на
првиот, поjдовен аргумент, вториот може да биде или (а) експли
цитно нефактивен или (б) со суспендирана фактивност, сп. (а) Не
ми осшанува дрУlО освен да ошидам шаму, (б) Не ми осшануваше
дрУlО освен да ошидам шаму ... што може да продолжи или на пр.
(ба) ... и нависшина ушреденzuа оШидов.. , или (бб) ... меZУШО{l, се
.

uак не морав да одам., бидеjКи..., и сл.
Покраj освен да..., како /+ фактивен! парник постои и конс
трукциj а освен шшо...

ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Во основна предлошка функциjа, т.е. во моделот со имен
ската синтагма на македонско освен му одговара полско opr6cz, сп.

Przewidzia!em wszystko ... opr6cz ich wxjazdu / ... opr6cz tego, :ге oni
wxjadq, Przynios!em wszystko ... opr6cz kагtоЛi / ... tylko kагtоЛi nie przy
nios!em, и сл. Решението opr6cz tego, :ге.

..

потсетува на погоре опи

шаното ро to, :геЬу .. (сп. погоре, т. 2.1.1.). Покраj моделот со замен
ска катафорска блокада: opr6cz tego, :ге... полски еквивалент за
освен-да-конструкциjата може да гласи tylko

+

in:finitiv,

сп. Nie pozo

sta!o mi nic innego, tylko р6Рс tam i sprawdzic samemu, М·е та dnzgiego
wyjscia, tylko przerobic са!Е! konstrukc}l;, и сл.

ЗАКЛУЧОЦИ
Можеме сега да ги сумираме заклучоците во однос на цела
та серИJа македонски конструкции надградувани од предлози во
функциjа на сврзнички предикати. Таа претставува jacHa сериjа
само формално и само на македонска страна што се должи на
ниска фреквенциjа и Доцно позаjМУВaJье на соодветниот модел, по
потекло романски, од другите балкански jазици (сп. Topoliri.ska
1992, Gegovski, во печат). Семантичката врска мегу четирите конс
трукции (за-да-, uред-да-, без-да-, освен-да-) ja претставува нив
ниот неактуализиран карактер, нефактивност или суспендирана
фактивност на одразуваните настани (за-да-, без-да- освен-да-) или
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"индиректна" фактивност базирана врз пресупозициjа (Йред-да-).
Мегутоа, како што произлегува од досега анализираните контек
сти на употреба, таквиот карактер го носи во себе самата да-кон
струкциjа. Значи, не случаjно токму таа е конститутивна за сите
четири разгледани модели. На полска страна соодветните четири
семантички структури формално се неповрзани и само една од
нив, финалната дел-реченица, покажува формална паралела со
македонското решение.
2.2. ДА-КОНСТРУКЦИИ ЗАВИСНИ ОД ДРУГИ ТИПОВИ
НЕГЛАГОЛСКИ ПРЕДИКАТИ
Ja издвоивме "предлошката" сериjа на да-конструкциите
поради неjзината формална специфичност и типично балкански
карактер KOj ja открива способноета на да-конструкциите да зазе
маат една таква ноторно "номинална" синтаксичка позициjа каква
што е позициjата до предлог, а со тоа ja открива еднаш веке тука
споменатата хибридна природа на да-конструкциите во однос на
опозициjата: финитно-инфинитно. Другите неглаголски предика
ти што ги врзуваат да-конструкциите не создаваат такви серии.
Следствено, ке ги распоредиме овде според нивната семантичко
функционална вредност, Т.е. според нивната способност да влегу
ваат како дел-реченици во сложените реченични структури кон
ституирани соодветно од чисто асоциjативните, темпоралните
и/или каузални релации. (За семантичко-функционалната поделба
на сврзничките предикати сп. Тополшьска

1995, 1997, 1998.)

2.2.1. Асоциjативна според бена како-да-конструкциjа
Ако

ги

оставиме на страна веке споменатите врски мегу

концесивната (каузална) и адверсативната (асоциjативна) релаци
ja, споредбената како-да-конструкциjа прететавува единствена да
конструкциjа Koja влегува во сложена реченица со чисто асоциjа
тивна мотивациjа. Таа спага мегу неколкуте контекстуални вари
jанти на да-конструкциите кои влегуваат во директна опозициjа по
фактивност со соодветните шшо-конструкции и се наогаат на не
фактивната страна на таа опозициjа.
Предикатот какос (каде што

"с"

стои за "според бено" во

опозициjа со прашалното и релативно/комплементарното како)
врзува два пропозиционални аргументи од кои првиот го одразува
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настанат за коjшто станува збор на основната фабуларна линиjа
на текстот, додека вториот одразува настан што говорителот го
асоцира со првиот и преку KOj, по пат на споредба, се труди oHoj
првиот да го доопредели. Зависно од фактвниот или нефактивен
карактер на вториот на(,'Тан
конструкциjата.
Еве неколку примери на типични како - да- конструкции : Се
чувсшвував како да су.м навле'iол во еден дру'i, неuознаш свеЩ Ев
Ши.м ... нешйl0 како да се со.мнева дека шаjно се йодг оШвува.м за
uешши клас,

Toj Ке.ми кажува дека шреба йоарно да се храна.и, ка

ко да не зна.м како из'iледа.м... , Ушiйе, како да не храбраш, дека ку
каша ке оди нагоре Yluiue за еден каш... , Пожарене ош го uрифака
uредизвикош, изнесеношо како да е ар'iу.менШ за не'iовиойl ешав. .. ,
и

сл.

Како што се гледа од примерите, како-да- конструкциjата го

претставува настанат како нефактивен според перцепциjата на
говорителот, но во некои контексти не ja исклучува неговата
обjективна фактивност.
ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Одгавар на македонската како-да-конструкциjа е полската

jаk-(i;rdу-)Ьу -конструкциjа; сп. Czujf: si , jаk(i;rdу)Ьуш si znalaz! w
zupe!nie nоwуш шiеsсiе, Dош zatrzE/s! si w posadach, jak(gdy)by ktos
usi!owa! go podniesc i sроwrоtеш postawi! па ziешi, Ziша d!uzy!a sif:,
jak(i;rdy)by wiosna zupe!nie о nas zарошniа!а, Basia jak(gdy)by шiа!а
wE/tpliwoSC1: czy waгto шi Tvierzyc, Jurek zachowuje si tak, jak(gdy)by za
chwilf: swiat шiа! sif: sk01iczyc, и сл. Разликата мегу составите jak-by
и jak-gdy-by е главно од стилски карактер: jakgdyby е покнишко и
во некои контексти делува неприродно архаично. Инаку, функцио
налната зона на двата состава прецизно одговара на онаа каракте
ристична за македонското како да.
Сепак, подеталната анализа дозволува да се видат разлики
те во на"(IИНОТ како двата jазика изразуваат споредба.
Предикациjата Koja се приведува во функциjа на споредба
по самата cBoja природа никогаш нема директно асертивен карак
тер. Сепак, таквата предикациjа може да се повикува на проверени
факти или да изнесува претпоставка основана врз таквите факти,
а може и да содржи чисто мисловна спекулациjа на говорителот.
Сп. на пр. (а) Ана реагира како (шшо реагира) Маре наспрема (б)
Ана реагира како (би реагирала) Маре наспрема (в) Ана реагира
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како да има нож йод iрло; мегу нашите примери (а) и (б) од една
страна и примерот (в) ОД друга разликата е поголеh-fa одошто мегу
(а) од една и (б) од друга страна. Односно, со други зборови, сек
венцата како-да- се поjавува како показател на чисто хипотетичен
карактер на споредбата. Во полскиот jазик распределбата на фор
малните показатели е поинаква, но истите семантички разлики се
запазени, сп. (а) Аnnа zareagowala (tak)jak (zareagowala) Marysia

-

(б)

Аnnа zareagowala takjak Ьу zareagowala Marysia / ... takjak zareagowa
'аЬу Marysia -(в) Аnnа zareagowala takjak(gdy)by miala n6z па gard/e.

Слободниот состав jak ... Ьу не е синонимен ниту изофункциона
лен со сраснатиот состав jakby со вариjанта jakgdyby. Покраj тоа,
како што се гледа од распределбата на заградите, други се елемен
тите што можат да се елидираат соодветно во македонскиот и во
полскиот текст. Мегу разликите од таа сериjа наjкарактеристично
е задолжителното присуство на корелативно tak во полскиот при
мер (б).

ЗАКЛУЧОЦИ
Заклучоците се сведуваат на констатациjа дека гореприве
дените примери под (в) и во двата jазика илустрираат посебен тип
хипотетичиа споредба и ТОКМУ таа и само таа во македонскиот се
изразува со учество на да-конструкциjата.
2.2.2. Да-конструкции зависни од темпорални сврзнички предикати

Во таа категориjа спаfаат

дури-да-, додека-да- и коzа-да

конструкции.
2.2.2.1. Темпорална

дур(и) -да-конструкциjа

Се работи за доста ретка конструкциjа со две основни се
мантички вариjанти. Сп. (а)

Ке

20

чекаме дур(и) да доjде, Т.е. 'ке
дури поврзува две после

чекаме до моментот кога ке доjде TOj'

-

дователни деjства во контакт: првото (континуативно) трае додека
не се случи второто (моментно); (б) Дур(и)

да доjде iuoj,

ке
дури

вОЗОlU

ни йобеzне, Т.е. 'пред да доjде TOj, возот ке ни побегне'

-

поврзува тука две моментни деjства чиj претпоставен контакт во
време се негира. И двете вариjанти се насочени кон иднина, Т.е.
соодветните деjства имаат нефактивен карактер. При друга вре
менска перспектива

дури може и да поврзува фактивни деjства (сп.
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на пр. Дури 20 чекаше [цаа раЗ20вараше со дРУ2и uриjашели ... за
•

време кога ...', и сл.). Значи, нефактивноета ja внееуваат токму ке
и да-конструкциите.
Интересно е дека во првата од двете прететавени вариjанти
(вариjантата а.) место да-конструкциjата може да се роjави неги
рана презентска форма од свршен глагол. сп. (а') Ке 20 чекаме

дур(и) не дОjде, и сл. со иета парафраза; носител на не-фактивноет
е во таков елучаj негациjата.
Структурната особина што ги разликува двете претставени
вариjанти е категориjална карактеристика по вид на предикатите
што го конституираат првиот, поjдовен пропозиционален аргу
мент: додека во првиот случаj Toj е континуативен, во вториот е
моментен.

ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Распределбата на полските еквиваленти ja потврдува двоj
ната функциjа на дури-да-конструкциjата. Во случаj на вариjан

a-i и/или
dop6kJ:' OBOj вториот задолжително бара глаголскиот предикат во
аргументекиот израз да е надграден со негациjа, сп. Bydziemy ла
лiеgо czekac a-i przyjdzie 1 . .. dop6ki лiе przyjdzie. Во елучаj на вариjан
тата (а) можните еквиваленти се еврзничките предикати

тата (б) основен преводен еквивалент е еврзничкиот предикат

(zа)лiт, сп. (Zа)лiт ол przyjdzie, uсiеkлiе лат pociEjg, и сл. Се гледа
дека вториот тип на употреба на дури-да- е синонимен со претета
вениот погоре во т.

2.2.2.2.

2.1.2. модел мак. йред-да- - пол. (zа)лim.

Темпорална додека- да-конетрукциjа
За темпоралната додека-да- конструкциjа можеме, mutatis

mutandis, да го кажеме истото што и за првата (а) вариjанта на

дури-да-конструкциjата. Ието е еемантичкото толкува.FЬе, иета е
можноста место да-конетрукциjата да се воведе негирана глагол
ека форма, иети се полските еквиваленти, сп. мак. Ке 20 чекаме

додека да доjде I .. . додека не доjде
1 . ..

-

пол.

Bydziemy czekac ла лiеgо a-i

dop6ki лiе przyjdzie.

2.2.2.3. Темпорална К02а-(и) -да-конструкциjа
Блаже Конески во cBojaTa ГpaMaйlиKa

(1982: 538)

пишува:

"При свршените глаголи, ако се соопштува за деjетво што се пов
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торувало, се употребува КО2а да: КО2а да доjдеше, сише .му се чу

дев.ме. Се работи за составот K02a-(и)-да KOj претставува еден од
елементите на дистрибутивната заменска сериjа (ШlUО (и) да... , KOj
"

(и) да... , каде (и) да ... ) Koja носи информациjа дека произволен еле
мент од соодветното множество на нештата, луге, места во прос
торот, временски точки, итн. ja исполнува соодветната релациjа.
Целата сериjа на искаэите, во кои се вклучени неjзините елементи,
им дава нефактивен карактер, што во случаj на темпоралните ре
лации се рефлектира како повторливост. Целата сериjа, исто така,
допушта и мината и идна временска перспектива, сп. КО2а (и) да

доjде, Ке.му се радува.ме наспрема КО2а (и) да доjдеше, сеКО2аш .му
се радував.ме, и сл.

ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
На полска страна соодветната заменска сериjа се деривира

-kolwjek (cokolwjek, ktokolwjek, kjedykolwjek, gdZlckol
wjek...) . Лексемата kjedykolwlck, Koja овде директно не интересира,

со формантот

се употребува, тutatis тutandis, како македонското К02а (и) да, сп.
мак. КО2а (и) да доjде, ке 20 дочека.ме срдечно - пол. Kjedykolwjek
p1Zy'/zje.. / Kjedykolwjek Ьу przyszedl, p1Zyjmjemy СО serdecznje, и сл.;
мак. КО2а (и) да доjдеше, 20 дочекував.ме срдечно - пол. Kjedykol
wjek Ьу p1Zyszedl, przy.imowaHsmy со serdecZnlc. Познато е дека пол
ските Ьу-конструкции ja неутрализираат опозициjата мегу мина 
тата и идната временска перспектива; следствено таа "се чита"
според темпоралната карактеристика на поjдовниот (во нашите
примери линеарно втор!) пропозиционален аргумент на разгледу 
ваната релаЦИJа.

ЗАКЛУЧОЦИТЕ што се наложуваат од прегледот на темпорал
ните да-конструкции уште еднаш го потврдуваат нивниот нефак
тивен карактер, KOj може да се рефлектира како идната и/или ми
нато- идната временска перспектива и/или како повторливост на
соодветните настани.
ЗАБЕЛЕШКА: Повеке примери за типови на еквиваленциjа на
македонските и полските темпорални конструкции можат да се
наjдат во Шокларова-JЬоровска 1990.
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2.2.3. Да-конструкции во функциjа на аргументи на каузални пре
дикати
Од широко сфатениот круг на каузалните предикати овде
ке се соочиме со 'услов' и со 'концесиjа'.
2.2.3.1. Условни периоди со да-конструкции во функциjа на протаза
Да-конструкциjата може да конституира аргументски израз
и во периодите кои изразуваат реален и во оние што изразуваат
иреален услов. Сепак, во случаj на реалниот услов се работи за
едно маргинално решение, додека иреалниот услов наjчесто се
изразува токму со помош на да-конструкциjата.
Во условните периоди со учество на да-конструкциите кон
ститутивниот предикат 'услов' нема посебен сегментален показа
тел: TOj се изразува преку структурата и линеаризациjата на дел
речениците. Да-конструкциите, по дефинициjа, конституираат аргу
ментски израз во протаза и наjчесто линеарно и претходат на ап0дозата. Во реалните условни периоди почесто се поjавува синтак
сичкиот модел конституиран од сврзничкиот предикат ако, додека
моделот со да-конструкциjата има релативно пониска фреквенци
ja; во иреалните периоди имаме обратна ситуациjа - модели со да
конструкциите доминираат и речиси не допуштаат конкуренциjа.
Реалниот услов, природно, има секогаш идна временска
перспектива. Да-конструкциjата вклучува
форма, додека во аподоза стои наjчесто

презентска

финитна

conditionalis praesentis, Т.е.

ке-конструкциjата исто така градена врз презентската форма, сп.
Да 20 викнам, ке доjде веднmи, и сл., но сп. и: Да се скарааш, би било
МН02У неЗ20дно, и сл. Додека првиот модел има ниjанса на пресу
позициjа и на повторливост, вториот е врзан за конкретна ситуа
циjа за Koja станува збор.
Иреалниот условен период исто така има да-конструкциjа
во протаза и ке-конструкциjа во аподоза, но да речиси без исклу
чок врзува форма

imperfecti, а ке или форми на минати BpeMНJьa

или на можниот начин, сп. Да доjдеzuе, ке ши ja дадев кни2аша, Да
не доjдеа шие, се ке йройаднеluе, Да 20 йрочишаzuе, би знаел за
luilio се рабоши, и сл.
Судеjки по неjзината висока фреквенциjа во иреалниот усло
вен период можеме таа функциjа да ja прифатиме како основна за
да

+

imperfectum. Судеjки и по неjзините функции во други веке
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споменати контексти на употреба (без-да-, коzа-(и)-да- .. .) можеме
да констатираме дека да-конструкциjата Koja ja вклучува финит
ната форма iтperjecti, исто како и да-конструкциjата со финитна
форма praesentis, по дефинициjа е нефактивна, а може да има ни
jанси и на повторливост, на неактуалност, на омнитемпоралност.
ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Полските решениjа се во голема мера паралелни. На маке
донските да-конструкции им одговараат полски gdy-Ьу-кОНСТРУК
ции при што во случаj на реалниот услов тие претставуваат марги
нален а при иреалниот - основен модел на условниот период. Сп.
(реален услов) Gdybym zawo/a!, zaraz рrzyЫеgШj / .. zaraz Ьу przyble
gJj; (иреален услов) Gdybym (Ьу/) zawo/a!, zaraz Ьу przybleglI: Gdybys
(Ьу/) przyszed!, da/bym с} (у ksiEjiky, и сл. Како што се гледа од при
мерите, темпоралната (и реална: иреална) ориентациjа на целиот
период или се крие во темпоралната карактеристика на дел-рече
ницата во аподоза, или таа е сигнализирана факултативно (во сов
ремениот стандард се поретко) во протаза со присуството на J
формата на помошниот глагол Ьус, а можно е соодветниот катего
риjален сигнал воопшто да отсуствува и да "се <шта" од поширо
киот контекст.
.

2.3.2.2. Концесивни да-конструкции

Концесивните "периоди" со да-конструкции во протаза се
деривираат од условните со внесуван.е (а) на предикат на KOHjYHK
циjа како сегментален показател на конститутивната релациjа (б)
на внесувюье на предикат на негациjа во аподозата, сп. И да доj
деш, не ши ja давам книzаша, односно И да до}деше, не ке ши }а да
дев / .. не би ши ja дала книzаша, и сл. Секвенцата и-да- во конс
трукциите од ваков тип може да се парафразира како 'и во случаj
да.. .', 'и да е така да.. .', и сл. Mutatis тutaпdis на ист начин условните
ако-конструкции се претвораат во концесивни и-ака-конструкции.
.

ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Полскиот jазик познава коцесивен модел паралелен со маке
донскиот (сп. 1 gdybys przyszed!, nie dam с} teJksiqiki / .. nie da/abym с}
(е) ksiEjila: 1 gdybys (Ьу!) przyszed!, nie da/abym с} ttj ksiqikI: и сл.
Сепак, основниот модел на концесивната конструкциjа се темели
.
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врз сврзничките предикати chociaz(by) и сЬос(Ьу), при што отсус
твото на Ьу сигнализира дека протазата има фактивен карактер,
сп. Chociai; przyszedles (со вариjанта: Mimo йе przyszedles), nie dam ci
te} kS1EJZЮ: односно: Chociazbys 1 Chocbys (byl) przyszedl, nie dam ci
1
nie dalabym ci tcj kSli:JZki, и сл. Македонската конструкциjа со
фактивна протаза би гласела: Нако доjде . .
...

...

...

.

ЗАКЛУЧОЦИ
Во условните и концесивните периоди да-конструкциите
пока)Куваат доследно идна временска перспектива; единствената
мо)КНа вариjациjа се сведува на праШaIьето дали моментот на ре
ференциjа му претходи или е идентичен со моментот на говорниот
чин.
еличен паралелизам мегу изразувю-ьето на идната и "мина
то-идната" временска перспектива пока)Куваат соодветните пол
ски конструкции.
Интересната разлика мегу македонските и полските реше
ниjа е отсуството на сегментален показател на конститутивниот
предикат во македонските условни искази и неговото поjавувю-ье
како посебна контекстуално врзана вариjанта на предикатот на
конjункциjа во концесивните. И во двата македонски синтаксички
модели (во условниот како основен, во концесивниот како парале
лен показател) карактерот на конститутивната релациjа го сигна
лизира категориjалната карактеристика на предикатските изрази
во дел-речениците, а не е без значеlЬе и линеаризациjата и/или инто
нациjата на целиот период. Во полските конструкции, покраj наве
дените сигнали, редовно се присутни и клучните сегментални сиг
нали, соодветно елементите gdy-(by-) и cboC-(Ьу-).
3. ДА-КОНСТРУКЦИИ КАКО АТРИБУТИ

ВО ИМЕнеКИТЕ еИНТАГМИ

Да-конструкциите се способни да ги заземаат сите позиции
карактеристични за рекурентните дел-реченици во сложените син
таксички модели. До сега ги видовме како пропозиционални аргу
менти зависни од глаголски предикати (т.е. како интензионални
дел-реченици) и како пропозиционални аргументи зависни од негла
голеки предикати (т.е. како екстензионални дел-реченици). Оста
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нува да покажем е дека тие се поjавуваат и како атрибутивни ком
поненти на именските синтагми, Т.е. како т.н. релативни дел-ре
ченици.
Однапред треба да се формулира една суштествена ограда.
Имено, од две можни сфакан,а на релативните реченици
овде тргнуваме од потесното. Со други зборови: под релативна
дел-реченица подразбираме дел-реченица Koja претставува дел од
именската синтагма, Т.е. одговара на прашан,а KOJ, -А, -Е, -И?;
КАКОВ, -А, -о, -И? (со вариjанта КОЛКАВ?) и КОЛКУ? Значи,
не ги вклучуваме мегу релативните дел-реченици оние кои одго
вараат на прашан,а КАКО? КОГА? КАДЕ? кои претставуваат
директни компоненти на екстензионално-сложената реченица а не
на именската синтагма.
Двата реченични модели за кои ке стане збор подолу одго
вараат соодветно на прашан,ата КАКОВ? и КОЛКУ?, Т.е. вршат
функциjа на определби на конститутивен член на именската син
тагма.

3.1. КАКОВ? (ТАКОВ) ДА...
Се работи за еден типолошки интересен но за македонски
от синтаксички систем маргинален модел од балканско потекло.
Сп. на пр.

Бара.м девоjка да знае баре.м два ciIlpaHcKU jазика, или
Не срешнав човек да .може ова да .ми 20 обjасни, И.ма ли ce'ia вре.ме
да не.ма 'iужва на коловозише?, и сл. Конструкциите од таков тип
им се познати на несловенските балкански jазици. Во македонски
от тие се ретки и евидентно позаjмени од тие jазици. Истата содр
жина поприродно може да се изрази на пр. со

Барам (iIlaKBa) девоj
ка Koja знае . . I . . Koja би знаела. . / . Uliiio ке знае .. , и СЛ., односно
Не срешнав (шаков) човек ко} / шшо може / би .можел / ке .може ,
.

.

.

.

.

.

.. .

и сл. Една друга можна интерпретациjа би можела да гласи дека
сме соочени со посебна маркирана линеаризациjа на комплемен
тарни конструкции од типот 'барам девоjка; барам таа девоjка да
знае ...', ' ... не ми се случило еден човек да може тоа да ми го обjас
ни', и сл.

ПОЛСКИОТ ЕКВИВАЛЕНТ на

Toj

тип конструкции е релативна

дел-реченица градена врз Ьу-конструкциjата, сп. Szukam / РОSZllkl1Й
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dziewczyny, kt6ra Ьу zna!a сЬосЬу dwaйzуJd оЬсе, Nie spotka/em cz/owi·
eka, kt6ryby mi (о umia/ wyjasnic, и

сл.

3.2. КОЛКУ? КОЛКУ

ДА ...

И оваа конструкциjа е ретка, но поцврсто закотвена во ма
кедонскиот синтаксички систем, сп. Куйив нешzUо храна, КОЛ ку да
имаме до Kpaj на неделаша, Ми шребааш йари колку да йрежuве
ам, 3едов од она йлаiuно колку да u сошujам блуза на Маре, и сл.
Во сите тие примери би можеле да го вградиме корелатот zUолку,
и токму поради таа регуларност TOj се покажува редундантен. По
експлицитните парафрази на горните конструкции би гласеле:
'... толку колку што ни треба до Kpaj на неделата', ' ... толку колку
што ми треба за да преживеам', ' ...толку колку што е потребно за
да и сошиjам блуза на Маре', и сл. Парафразите го експлицираат
модалниот карактер на конструкциjата и стриктната количествена
ограниченост на обjектот на конститутивниот предикат ('храна',
'пари', 'платно').

ПОЛСКИОТ ЕКВИВАЛЕНТ е тука финална zeby-конструкциjа
со разни вградени огради за ограничено количество: КuрПаm troch
jedzenia, (tyle) йеЬу starczy/o do kO/ica tygodnia, PotJZeba mi pieniydzy
tylko йеЬу / Ьуlе przezyc, КuрПam р/6tnа (genetivus partitivus), (tylko)
tyle, йеЬу uszyc Marysi bluzky, и

сл.

ЗАКЛУЧОЦИТЕ во врека со релативните да-конструкции се
скромни. Сепак, тие не се без значеJЬе.
Како прво, моделот разгледан во т. 3.1. го збогатува инвен
тарот на балканските романски заемки во македонскиот синтак
сички систем. Впрочем, судеjки по Farkas ] 982, т.н. subjunctive relati
ves во (дако)романскиот се сфакаат многу пошироко отколку во
OBOj наш преглед. Имено, таква квалификациjа би добила на пр.
да-конструкциjата во исказот Му донесов на Деjана нов машерujал
да 20 обрабоi'ilu, Т.е. 'материjал за обработка'; според нашето тол

KyвaJЬe имаме тука финална дел-реченица, а ИС за обрабошка би
ja толкувале како трансформа на таквата реченица.

Како второ, и двата модела сведочат дека да-конструкции
те се шират практично во сите позиции достапни за дел-реченици
те и/или реченичните трансформи.
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4. ДА-КОНСТРУКЦИИ ВО ФУНКЦИJА НА ГРАМАТИЧКИ

НЕЗАВИСНИ, МОДАЛНО МАРКИРАНИ ИСКАЗИ
И во функциjа на самостоjни, граматички независни искази
да-конструкциите ja чуваат cBojaTa основна карактеристика: не
фактивност, мотивирана со отсуство на идентификувачка времен
ска референциjа. Следствено (а) нивната интерпретациjа зависи од
контекстот и/или од конситуациjата

И

(б) ги "читаме" како зависни

од неостварениот на површината на текстот волиционален преди
кат, коjшто конвенционално можеме да го запишеме како 'сака'.
Наjчестите прагматички етикети за самостоjните да-конструкции
се 'желба'; 'поттик', 'наредба', 'забрана', 'молба' и 'праШaJье'. Зна
чи, се работи за оптативни, за хортативни / императивни I прохи
битивни

И

за интерогативни искази, коишто имаат, како што ке

видиме, различни категориjални карактеристики. Ке ги разгледу
ваме по ред.
4.1.0ПТАТИВНИДА-ИСКАЗИ
Оптативните да-искази претставуваат израз на желба на го
ворителот. Тие претставуваат апели упатени до господа или до
експлицитно неименувана "виша сила", при што можат да имаат и
директен адресат, сп. Госйод да ви враши за доброшо шшо 20 йра
вшuе, jac HUK02aUl не ке можам!, и сл. Честопати оптативната да
конструкциjа е надградена со партикулата само како сигнал дека
се очекува исполнуваIЬе на една единствена желба, може да се по
jави и барем кое носи порака дека изразената желба е минимум од
она што инаку би се очекувало, сп. Само

'0'

I Барем ... да ни се вра

ши убавошо време!, и СЛо
Постоjат многу идиоматизирани оптативни искази од типот
Да му се невиди!, Да е cKpaja од нас!, Да си здрав и жив! Да се мно
жи!, и сл., или

со интенциjа неприjателите на говорното лице да

дочекаат заслужена казна

-

"Цркле да Б02 да"!, Да не дожuвеаil1

до ушре!, и сл.
Неоформениот волиционален предикат надграден над сите
тие искази би можеле да го парафразираме како 'желба ми е да

ооо

,

би сакал(а) да ...
Посебна група претставуваат исказите кои изразуваат не
остварена и/или неостварлива желба, сп. Е, il10'iаш да сум

имал

йа
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ри!, Да бев йоискусен шоiаш!, Да .ми е

ceia MajKa

.ми жива!, и сл.

Парафразата тука содржи задолжителна негациjа: '(колку би са
кал / ... би се радувал) ... да не беше / не е така да...

'

ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Полските оптативни искази се конституирани од Ьу-конс
трукциите со специjализирана секвенца о-Ьу, или пак од пiесh-конС
трукциите, сп. ОЬу sif [о raz skonczy/o/, ОЬу im S1f uda/ol, ОЬу па:> [о

ominf/ol или Niech ci sif spc/nil, Niech im B6g da zdгowic!, Niec11 sif
ty1ko SkOIiczy wo}na!, и

сл.

СО концесивна ниjанса изразуваат желба и пiесh-Ьу-кОНС
трукциите, сп. Niechby im sif powiod/ol, Niechby w reszcie przysz/o 10

tol, и сл.
Инаку, полските пiесh конструкции се познати како т.н. им
-

ператив на З-то лице, што значи дека нивната функционална зона
е поширока од онаа на вистински оптатив и ги опфака и "овозем
ските" извршители на желби, сп. Niechby sif oni nareszcie odе mnie

odczepili!, Niech mi dadzlJ spoko}!, и сл.
Неостварените и неостварливи желби на полски се изразу
ваат со иети средства како и иреални услови, сп. GdybYl11 (Ьу/) J

spotka/ wczesniej!, Gdyby

tu

Ьу/ dzisia} то} brat !, и сл.
...

4.2. ПО1ТИКНУВА ЧКИДА-ИСКАЗИ
Како што веке спомнавме, во оваа група разликуваме
наредби, забрани, апели, поттици и молби. Се разбира, ова е еден
условен инвентар на етикети, бидеjки de Jacto во оваа класа искази
би можеле да издвоиме повеке прагматички мотивирани ниjанси
или комбинации од неколку компоненти. Нашиот термин "поттик
нувачки" одговара на терминот "directive", KOj доага од Лаjонс, а со
Koj во однос на македонските состоjби са послужи Крамер (1986:
32 и н.). Сите искази од OBOj тип се карактеризираат со посебни
дистинктивни интонациони контури, при што контурата каракте
ристична за поттик/молба темелно се разликува од онаа за наред
ба / забрана.
Еве неколку примери на наредби и забрани: Ти овде да се
диш, да не си .мрднал одовде/, Веднаш да .му 20 однесеш .маШериjа
лош!, Ти Ша.му, на 20рнаша сшрана, да не йулиш!, Да не йо.мислу
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ваш на iTiaKBo неlш71о!, Да му ирисшаииш на деl71ешо насмевнаш!, и
сл. Како што се гледа од примерите, во наредбите владее моделот:
да + ирезенЩ додека во забраните може да се поjави и да + сум
иерфекшоЩ што BepojaTHO се должи на фактот дека присуството
на негациjата брите секаква временска референциjа. Прохибитив
ните конструкции со л-формата се посилно експресивно маркира
ни од оние со презентските форми.
Впрочем, во однос на морфолошкиот императив и на про
хибитивот со HeMoj, да-конструкциите во императивната и/или
прохибитивната функциjа секогаш се поекспресивни.
Таканаречените наредби упатени на 3-то лице се всушност
индиректни наредби: на соговорник му се порачува да пренесе на
редба/повик/покана на 3-то лице, сп. Да доjде и шоj!, Да ни 20 до

несаш, иа ке видиме!, и сл. Во искази од таков тип се чувствува и
ниjанса на концесиjа. Да алтернира во нив со нека.
Уште поизразена концесивна ниjанса е присутна во апелите
(молби?) формулирани во прво лице: Да седнам, да се од.иорам, иа

ке ви раскажа.м, и сл.
А еве неколку примери на да-исказите кои изразуваат пот
тик или молба: Аjде, да одиме на кино!, Сеиак да доjдеш иоиладне!

Ке биде ириjашно!, Аjде, да одиш со мене!, Да ми ja донесеш КНИ2а
ша шшо иоскоро! Последниот исказ би можел да функционира и
како наредба. Како што рековме, молбата се издвоjува со посебна
интонациона контура.
Kaj постарата генерациjа говорители може и да се слушне
ублажена молба со формите на имперфект место презент, сп. Да

ми донесеше малку вода! (примерот е од Крамер

1986).

Од самата природа на императивот/прохибитивот произле
гува дека соодветните искази секогаш се адресирани на конкретен
соговорник Ёn pгaesentia.
ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Наредбите во полскиот jазик во принцип се изразуваат со
морфолошките форми на императив от. MetyToa, Kaj забраните и
Kaj молбите наогаме интересни паралели на македонските да
искази.
Забраната може да се изрази со zeby-конструкциjата, сп.
Zebys mj ю'(:

tu

nje kr(:cJ!!, 1 zebys ш'е pogubl! wszystkjego ро dmdz e!, и
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сл. Забрани од OBOj тип во конкретен диjалог обично се преплету
ваат со наредби и забрани изразени со морфолошките форми на
императивот: /di/ / zebys mi nie wraca/ bez ksiqzki!, и сл.
Молбата може да се изрази со форма на можниот начин,
Т.е. со Ьу врзано за л-формата, сп. Przyszed/bysjednak wieczorem!,
Przyni6s/bys mi tp ksit.P:kp/, и сл. Наjтипичниот поттик, OHOj СО инклу
зиjа на говорното лице, има посебна морфолошка форма, сп. Zr6b
ту [о zaraz!, Odwiedimy ich!, и сл., но сп. и Мо, poszed/bys [ат ze mnq!,
и сл.
Што се однесува до условите на употреба и до интонациjата
важат сите забелешки формулирани погоре во врска со македон
ските примери.
4.3. ПРАШАЛНИДА-ИСКАЗИ
Mety прашалните да-искази треба да издвоиме да/не-пра
Шa:fьа и комплементарни праша:н,а.
4.3.1. да-искази во функциjа на да/не-праша:н,а се од два типа: ди
ректни да/не-праша:н,а и реторички адмиративни праша:н,а.
Директните праша:н,а се "врзани" во смиела дека по да за
должително следи негирана глаголска форма; нивната парафраза
би можеле да ja замислиме како 'да не е можеби така дека ... ?', сп.
Да не сакаш кафе?, Да не си, случаjно, болна?, Ти да не си бил ша
.му со нив?, и сл. Сите тие содржат пресупозициjа дека одговорот
ке е потврден; што се однесува до изборот на глаголските форми
тие потсетуваат на забраните - и тука негациjата отвора можност
за употреба на минато неопределено време. Општо земено, да не
праша:н,ата претставуваат маркирана вариjанта на дали праша:н,ата.
-

Вториот тип на прашалните да-искази е обоен со ирониjа,
недоверба, изненадува:н,е, Т.е. емоции наjчесто поврзувани со Т.н.
балкански адмиратив; TOj тип искази имаат и посебна интонациона
контура карактеристична за извични искази со реторичен акцент
врз именската синтагма чиj референт со cBojaTa ангажираност во
случката за Koja станува збор ги побудува гореспоменатите емо
ции. Сп. ТО] да ши 20 рече шоа?!, ТИЕ да не 20 забележаш?!, И
Гйоа ТЕБЕ да ши се случи? /, и сл. Парафразата на таков тип
искази би можеле да ja формулираме како 'Зар е можно тоа да се
случи?!'
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ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Македонските да-не- прашан,а наогаат полна паралела во
полските прашан,а конституирани од негираните форми на мож
ниот Ьу-начин, сп. Nic napilbys Slf: czcgos?, Nic poszlabys so kina?, и сл.
Македонските реторични "адмиративни" прашан,а наогаат
паралела во полските реторични zcby-прашан,а, сп. ON zcby nic
przyszcdl?!, J zeby wlasnie CJEBJE wybrali?!, BASJA zeby ci UJZEjdzJ!a cos
takiego? и сл. Полскиот модел можеби е за ниjанса поколок
виjален од македонскиот.
4.3.2. да-искази во функциjа на комплементарни прашан,а се од ре

торички карактер. Тоа се искази како И щшо да види?, Кому да се
обраши?, Со 1<:020 да йашува?, Koj да од20вара за шоа?, К020 да
-

ираща.? и сл.
,

ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Привлекува внимание дека полските преводни еквиваленти
на македонските комплементарни да-прашан,а не претставуваат
хомогена синтаксичка категориjа. Преводите на горенаведените
примери гласат соодветно: J coz zobaczyl(a)?, Do kogo mialby / mia
'аЬу sir; zwr6cic?, Z kim mialby / mialaby odbyc podroz?, Kto powinien za
to odpowiadac?, Kogo (nalezy) zapytac?, и сл. Додека првиот пример во
полскиот превод е темпорално закотвен во соодветна ситуаЦИJа и
ни се претставува како експресивно, но не и модално маркиран,
сите други бараат или (поретко) барем допуштаат присуство на
HeKoj глаголски показател на деонтичка модалност; изборот на
таков показател зависи од поширокиот контекст и/или од конситу
ациjата. Во македонскиот текст соодветната содржинска компо
нента, иако присутна, нема лексички показател.

ЗАКЛУЧОЦИ
Како што се гледа од примерите, самостоjните да-искази
сите се прагматички врзани, модално а наjчесто и експресивно 
маркирани. Тие йрешсшавувааш елементи од жив диjалог (порет
ко - внатрешен монолог) и како такви го надополнуваат со инто
национата контура она што не е експлицитно вербално изразено,
пред се надградениот конститутивен модален предикат. Често се
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наложува впечаток дека имаме работа со откинат дел од ком
плетни условни и/или концесивни периоди.
Наjрегуларен полски еквивалент на да и тука е

Ьу, Т.е. Haj

фреквентна и наjсилно функционално оптоварена партикула спе
циjализирана за израЗУВaJье нефактивни искази.

4.4. КЕ-ДА-ИСКАЗИ
Класа за себе претставуваат Ке-да-исказите. Во нив, за раз
лика од досега разгледаните самостоjни да-искази, надградениот
модален предикат е остварен на површината на текстот. Имено,
TOj се формализира како ке; следствено, овие искази изразуваат
епистемична а не деонтичка модалност. Тие изразуваат претпос
тавки. Доминантното ке може да се парафразира како 'можно е да
е така да ...' или 'BepojaTHo е така да .. .', сп. Дешешо ке да има/има
ше деееш 20дшш, OHOj, дРУ 2 UОШ , ке да е/беше He2oBuolil шашко, и
сл. Верижникова

(1998) врз основа на голем корпус примери дока

жува дека ке-да-конструкциите можат, покраj презент и импер
фект, да содржат и други финитни форми, перфект и/или плус
квамперфект, а спорадично дури и аорист. Еве неколку неjзини
примери:

Возош ке да е доjден, Дракулчо ... ке да се йреuлашuл,
Йо.минаа ueiI1HaeeeiU

'" йак нешшо ке да .му се имаше раеийано, ке да
дена оiUШо2alU ...

Во функциjа на негативна претпоставка ке

се

поjавува без

да, сп. А не, не ке е шака ... , и сл.

ПОЛСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

т6с
Ьу, Т.е. во форма на мож
Теп
ниот начин, сп. Chlopiec тойе /m6g1 (Ьу) miec (ja.kieS) dziesi c la.
dшgi to mойе /m6g1 (Ьу) Ьус jcgo ojciec, и сл. Значи, имаме работа со
Во соодветни полски искази се поjавува глаголот

'може' во индикатив или придружен со

типичен лексички показател на епистемична модалност. Друго
можно решение, ограничено на конструкции во

3

лице едиина е

b dzie (3 лице еднина, идно време од глаголот Ьус) Т.е.
тип Chlopiec b dzie mia.l (ja.kieS) dziesi c la.
Теп drugi to b dzie (pewnie)
jego cy'ciec, и сл. И токму тука наогаме извесна паралела со маке

формата

,

донското решение - показателат на идната временека перспек
тива (мак. ке, пол.
ставка.

b dzie) прераснува во показател на претпо
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5. ШТО Е ТОА СУБJУНКТИВ?
ИМА ЛИ ТАКВА ГРАМАТИЧКА КАТЕГОРИJА
ВО РАЗГЛЕДУВАНИТЕ JАЗИЦИ?
Одговорот на поставеното прашюье во насловот зависи,
природно, од на1.IИНОТ како ке го дефинираме субjунктивот.
Европската граматичка традициjа е оптоварена со фактот
дека се формирала во процес на анализа и опис на таквите силно
флексивни jазици какви што се латинскиот, старогрчкиот или сан
скритот. Ако под граматичка категориjа подразбираме семантич
ка категориjа чии членови во дадениот jазик во HeKoja jacHo дефи
нирана класа лексеми имаат регуларни формални показатели,
тогаш европската граматичка традициjа ни сугерира пред се мор
фолошки показатели. МеГутоа, во последните неколку децении се
множат студии кои докажуваат дека во броjни случаи тешко мо
жат да се раздвоjат морфолошките и (лексичко-)синтаксичките
показатели на категориjалните

(

==

граматикализирани или делум

но граматикализирани) содржини. Се почесто

пред се во студии

те кои тргнуваат од семантичкото ниво на jазичната структура а
го признава ат динамичниот карактер на jазичната синхрониjа 
станува збор за морфо-синтакса како единствена дисциплина. Так
виот пристап посебно силно се наложува при анализа и опис на
граматичките системи со поголем броj на т.н. аналитички решени
ja и аналитички конструкции. Мегу таквите системи спаfаат и сис
темите на jазиците на т.н. балкански jазичен соjуз, а меГу нив Haj
висок степен на аналитизам покажува македонскиот jазик и аро
манските и мегленороманските диjалекти.
Термин от "субjунктив" е дел од романската граматичка
традициjа и на романска почва означува глаголски начин со мор
фолошки показатели, врзан со определени сврзнички предикати,
Т.е. облигаторен во определени модели на сложена реченица. Гру
па автори на еден понов типолошки преглед на патиштата на ево
луциjа на глаголските граматички категории во jазиците на светот
ja прошируваат таа дефинициjа. Според нив "subjunctive is the term
given to special verb forms or markers [подвлечено

-

З. Т] that obli

1994:
212). МеГутоа, "the analysis of subjunctives has often Ьееп controversial

gatorily оссиг in certain types of subordinate clauses" (ВуЬее et al.

because it is unclear whether subjunctive forms actually сапу meaning, or
whether they are semantically empty elements that show ир Ьу virtue of
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syntactic requirements" (ib., 212-213). Оваа дефинициjа содржи два
релевантни моменти за нашиот проблем. Имено, се кажува дека
показателите на субjунктивот можат да бидат не само определени
морфолошки форми, туку И "markers", Т.е. на пр. адвербални пар
тикули како да, и - како второ - субjунктивот се претставува како
контекстуално врзан начин. И едното и другото се сигнали дека се
работи за една морфосинтаксичка, а не чисто морфолошка кате
гориjа. Голомб (19б4а) на диjахрониски план го изведува балкан
скиот субjунктив од оптативот, но и во други jазици наога многу
паралели за таквиот развоен пат. Следствено, Toj оперира со тер
минот "оптатив-субjунктив" потенцираjки дека двете функции ги
поврзува заедничка модална содржина, "i tak jak optativus wyraza su

biektywny stosunek osoby m6wi cej (podmiotu m6wi cego) do tresci wypo
wiedzenia (akcji czy stanu) zabarwiaj c j

modalnie, traktuj c j

jako

РО2щdащ, ale nierzeczywist , tzn. tak , kt6ra siy dopiero moze zrealizowa c
- со w rezultacie nadaje formom optatywu wartosc mozliwosci - tak tez su
biunctivus wyraza stosunek niejako modalny podmiotu zdania nadrzydnego
do orzeczenia zdania podrzydnego polegaj cy па traktowaniu tego orzecze
nia jako poz danego ewentualnie mozliwego (przypuszczaLnego)oO'" (ibid.

80).
Од цитатот се гледа дека ова раЗМИСЛУВaIье mutatis mutandis
е многу блиско до одговорот на праШaIьето за семантиката на суб
jунктивот што

ГО

нуди тука спроведената анализа. Низ целата Moja

анализа упорно се повторуваше констатациjата дека да-конструк
циите носат порака за неактуализираниот, нефактивен, вонвре
менски, иден, повторлив... карактер на настанот, Т.е конституираат
HecaMocTojHa пропозициjа чиjа модално-темпорална карактеристи
ка зависи од HeKoj надграден предикат. Слични пораки носат и
други адвербални частички како ке, нека, ако, а спорадично и
некои други партикули и/или сврзници, но ниедна од нив не го
содржи споменатиот сигнал за семантичка (а во голем дел кон
тексти и синтаксичка) зависност. Подолу ке се сосредоточам врз
опозициjата мегу двата основни типа конструкции со суспендирана
фактивност, надградувани соодветно од да и ке.
Ке-конструкциите конституираат самостоjни искази и/или
- во рамките на сложените периоди - поjдовни ("комуникативно
први") аргументи на предикатите 'услов' и/или 'концесиjа'. Токму
таа нивна граматичка независност, Т.е. максимална немаркираност
во однос на другите модални конструкции, им ja осигури функци
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jaTa 'футур' во речиси сите македонски диjалекти и во стандард
ниот jазик. Сепак, не смееме да заборавиме дека во дел од jужните
диjалекти постои и да-футур (Голомб 1961/62, ТОПОЛИF:ьска 1995).
Од двете основни линии на модална семантичка деривациjа,
епистемичната

И

деонтичната, ке-конструкциите се движат во до

менот на епистемичната модалност. При целата нивна релативна
немаркираност (како показатели на "чист" футур), тие сепак секо
гаш содржат една ниjанса на условност, на хипотетичност, на по
тенциjална ограда Koja може да го спречи остварувю:ьето на прет
поставката

тоа е, впрочем, задолжителна компонента на футур

ското значен,е.
Значи: ке-конструкциите на граматички план се caMocToj
ни, додека на семантички план се маркирани по епистемична мо
далност. Како такви тие

се

показатели на посебен глаголски на

чин, т.н. балкански кондиционал. Етикетата што ja употребил Го
ломб (Gol!\b 1964а) за т.н. идно-минато време може мирно и со пол
на оправданост да се прошири и на т.н. идно време.
Да-конструкциите, од друга страна, би ги карактеризирале
како примарно семантички и грматички зависни (таквата оценка
ja потврдуваат мегу другото и ке-да-конструкциите) и/или

во слу

чаj да се независни - како показатели на деонтична, поттикнува
чка модалност. Токму оваа дисjунктивна карактеристика можеме
конвенционално да ja етикетираме како субjунктив. Врската мегу
двете страни од оваа дисjункциjа е во фактот дека (а) голем дел
доминантни (глаголски и неглаголски) предикати од кои се зави
сни да-конструкциите и (б) сите лексички неостварени предикати
што ги доминираат самостоjните да-конструкции се од волициона
лен карактер и како такви изразуваат деонтична модалност. Оваа
врска е одговорна за синтаксичката експанзиjа на да-конструк
циите.
И двата назива (кондиционалис и субjунктив) се чисто кон

венционални: conditio (услов) се изразува во протаза на условниот
период, Т.е. токму со една директивна (поттикнувачка) конструк
циjа, додека sublunctio (подредува:н,е) е термин од формален план и
означува граматичка зависност. Ако сакаме термини кои би носе
ле правилни семантички асоциjации, би требале да зборуваме на
пр. за хипотетичен начин (hypothetical rnood) и

во ОДНОС на самос

тоjните да-конструкции - поттикнувачки начин (directive rnood),
или нешто слично.

134
Двата типа конструкции (т.е. ке- и да-конструкции) прет
ставуваат балкански модел за изразуваIЬе на двата основни типови
на граматикализирана модалност. Се разбира, балканските jазици
се разликуваат по ширината на функционалните зони на употреба
на тие конструкции, а и по инвентарот на нивните контекстуални и
конситуациони вариjанти (сп. за тоа Фридман 1987,

GоlцЬ 1964а и

1964б, и др.), при што македонскиот jазик спага мегу "наjбалкан
ските". Се разбира, покраj двата нови, аналитични, функционира
ат двата наследени начини: заповедниот и можниот, иако OHOj вто
риот во некои диjалекти сосем е маргинализиран.
Да додадеме дека двата типа модалности (а следствено и
двата типа конструкции) се срекаваат и директно се опонираат
еден на друг во условниот период чиjа протаза е директивна, а апо
доза хипотетична.
Значи, првиот дел од одговор на горепоставеното прашаIЬе
е позитивен: во македонскиот jазик постои глаголски начин KOj
традиционално и конвенционално би можеле да го наречеме суб
jунктив.
Останува да ja резимираме полската ситуациjа. Тука тешко
би можело да се зборува за субjунктив како посебен издвоен
начин. МеГутоа, и во полскиот случаj се зацртува еден сличен
модел на граматикализирани модални дистинкции. Имено, ако го
оставиме на страна императивот, партикулата Ьуни се jaBYBa како
основен показател на граматикализирана модалност; таа се jaBYBa
во две вариjанти - како слободна придружничка на l-формата и
како врзана, во траjни состави соодветно како аЬу, йеЬу, оЬу, gdyby,
итн. Доде ка слободната вариjанта се поjавува како носител на
епистемични функции, врзаната вариjанта е во служба на разли
чни ниjанси на деонтична модалност. Во полската стручна литера
тура се поjавувале гласови дека би требало двете вариjанти да се
разгледуваат заедно како HeKoj универзален Ьу-начин (сп. GоlцЬ
1954, Puzynina 1971, Topolinska 1998), но засега таквото толкуваIЬе
не наjде поширока акцептациjа. Во TOj контекст инфинитивот KOj
се поjавува како еквивалент на дел од зависните македонски да
конструкции треба да се толкува како вариjанта на by-l-KOHCТPYK
ции. Неговото присуство во таа функциjа го потврдува HecaMocToj
ниот карактер на пропозициите конституирани од да-конструкци
ите; инфинитивот се поjавува во позициjа кога таа HecaMocтojHocT
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е додатно потенцирана преку кореференциjа на поjдовниот аргу
мент на доминантниот и на зависниот предикат.
Од перспективата на овде изнесените факти би можело да
се каже дека граматикализациjата на показателите на еден посе
бен директивен (поттикнувачки) начин Koj израснува од зависните
(субjунктивни) волиционални дел-реченици претставува една ши
роко распространета тенденциjа (сп. и Gol<\b 1964а, Shopen ed. 1990,
1 164; Harris & СаmрЬеН 1995: З06, и др.).
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КОГА? ТОГАШ

ИЛИ ЗА "АНАФОРСКИ" ПРЕДИКАТИ-КОНЕКТОРИ
ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ПОЛСКИОТ JАЗИК
За да го обjаснам насловот, а преку тоа и проблемот на KOj
што му е посветен OBOj текст, морам да почнам со низа термино
лошки забелешки и теоретски претпоставки.
'Предикатот' го толкувам како исклучиво семантичка, а не
и формална единица; нему на површината на текстот му одговара
'предикатски израз'. Правилно употребениот предикат обично им
пликува присуство на други семантички единици - негови аргумен
ти и заедно со нив создава предикатско-аргументска структура
Koja претставува конститутивно jадро на ceKoja jазична порака

(message). Така, на пр., примарно употребениот предикат 'чита'
носи во себе информациjа дека се работи за HeKoj човек KOj чита и
за HeKoj текст што се чита и бара дополнителна информациjа што
би го посочила TOj човек и TOj текст (Ана чuша KHuia, JaHe чuша
весник, и сл.); примарно употребениот предикат 'дава' носи во себе

информациjа дека се работи за HeKoj човек Koj на друг човек или
животно нешто му дава и бара дополнителна информациjа Koj
кому и што му дава (Маjкаша на дешешо му дава играчка, Приjа
шелош на Ана и дава KHuia, и сл.), итн. Наjчесто целата порака,

Т.е. предикатско-аргументската структура и другите потребни ин
формации, за времето и местото на СЛУЧУВaIьето, за веродостоj
носта на пораката, и др. на површината на текстот се затворени во
рамките на еден исказ, "од точка до точка". Мегутоа, се случува
HeKoja неопходна компонента на пораката да се наjде во претход
ниот текст, надвор од границите на дадениот исказ. Зависно од
контекстот и од граматичките правила на дадениот jазик можеме
тогаш да се соочиме со две решениjа: (а) или ке се поjави посебен
лексички (синтагматски) показател во служба на анафора, наjче
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сто Т.Н. анафорска заменка Koja ке не упати кон соодветната ком
понента на претходниот текст, или (б) самата семантичка импли
кациjа содржана во предикатот ке не натера да бараме пополну
вюье на празнината врз основа на веке добиената информациjа во
претходниот текст, сп. (а) Ана не го СЛУUlНа ]ане. ТАА многу глас

но ja йушйluла музикаша, или (б) Ана денеска е многу зафаШена.
Го чисши сшанош, йодгошвува вечера за госшише, а мора Уltlше и
да сшигне на фризер, и сл. Значи, некои елементи неопходни за
правилно разбиран,е на пораката (мегу другите, некои аргументи
на дадената предикатско-аргументска структура) можат да бидат
посочени во претходниот текст, а не во границите на исказот во
Koj се наога предикатскиот израз - формален показател на преди
катот што ja конституира таа структура.
Изразите кои содржат упатство дека HeKoja информациjа
треба да се бара во претходниот текст, како што веке спомнав, вр
шат анафорска служба. Типичен сигнал на анафора е т.н. анафор
ска заменка; таа е семантички празна и служи само како патоказ
внатре во текстот, т.е. неjзината функциjа е чисто граматичка.
Покраj заменките, за кои анафората е една од основните функции
во текстот, анафорска функциjа можат да вршат и броjни други
лексеми и/или синтагми, наjчесто, но не и задолжително, такви
кои се карактеризираат со сиромашно и обопштено лексичко зна
чен,е. Сп. на пр. Вчера ]ане неочекувано оШЙаШувал. ТО] ФАКТ

не вознемири, или Некни Иво йак се uсйошейа со друiише деца во
градинкаша. Поради ИНЦИДЕНТОТ MajKa му ja викнале на раз
говор, но и Овие денови нашаша библиошека доби Upu.'rtepoK од
наjновuош роман од П. М. Андреевски. НОВАТА КНИГА веднаи!
ja йобарале броjнu чишашелu, или Ана вчера ни 20 доведе своjОЙl
нов свршеник. МЛАДИОТ ЧОВЕК на сише ни се дойадна, и сл.
Задолжителен услов Koj дозволува една лексема/синтагма да ja
употребиме во функциjа на анафора е неjзиното лексичко значен,е
да биде инклузивно и/или да се преклопува со значен,ето на син
тагмата на Koja се упатува; таквата зависност ja забележуваме во
сите погоре приведени примери. Доказ дека анафорската синтагма
може да донесува и нова информациjа е последниот наш пример во
коjшто токму од таа синтагма дознаваме дека новиот свршеник на
Ана е млад.
терминот

'предикати-конектори' претставува компромис

мегу семантичкиот и граматичкиот опис на таквите текстуални
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единици (наjчесто одделни лексеми) кои покраj основната семан
тичка функциjа: показатели на релациjа (т.е. релатори, предика
ти), вршат и граматичка функциjа како показатели на мегусе6на
акомодациjа (ПОВРЗУВaIье) на две синтагми или на две дел-речени
ци. Со други з60РОВИ: се мисли, општо земено, на оние предлози и
на оние сврзници кои покраj граматичка имаат и семантичка функ
циjа во текстот. Со горната ограда ги исклучуваме (а) т.н. "грама
тички предлози", Т.е. на или од употре6ени како показатели на па
дежниот генитивен и/или дативен однос, (6а) сврзниците како дека,

шшо, како... кои воведуваат комплементарни дел-реченици и (66)
т.н. релативни заменки кои воведуваат релативни дел-реченици.
Според нивната семантика предикатите можеме да ги поде
лиме во три групи: (а) показатели на релации кои говорното лице
ги за6ележува во надворешниот свет, како сйие (х), чиiUа (х, У), да
ва (х, У, z), и сл., (6) показатели на релации коишто претставуваат
проекциjа на внатрешниот свет на човекот, како upeiUuociuaBYBa
(х, р), сака (х, р), мисли (х, р), и сл., (в) показатели на релации кои
говорното лице, во процесот на cBojaTa интелектуална активност,
ги

утврдува меГу настаните, на пр. йредизвикува (р, q). обусловува

(р, q), исклучува (р, q), и сл. Последниов тип предикати во ceKoj
дневната комуникациjа на површината на текстот наjчесто се реа
лизираат како сврзници, сп. ги: и како показател на предикатот
'конjункциjа', но како показател на предикатот 'спротивставува
lЬe', или како показател на предикатот 'алтернатива', кога како
показател на предикатот 'контакт во време', ошкога, йред да како
показатели на соодветно насочени предикати 'последователност
во време', бидеjки, зашшо како показатели на преДИкатот 'причи
на', итн. Токму со таквите сврзнички предикати ке се занимаваме
во ово.1 текст.
Предикатите кои го одразуваат текот на нашето размислу
BalЬe, а мегу нив и оние со сврзнички показатели, можеме според
семантичкиот критериум да ги поделиме исто така на три групи
зависно од тоа каков тип врска изразуваат меГу настаннте. Семан
тички наjсиромашни се оние кои сигнализираат само асоциjативна
врска 6ез натаму да ja спецификуваат; ке ги наречеме асоциjатив
ни предикати; тука спагаат на пр. и, а, йа, или, ама, но.

..

П060гата

информациjа носат оние кои утврдуваат ВР6менска врска меГу нас
таните: потполна или делумна истовременост и/или разни вариjан
ти на последователност во време; тука спafаат на пр. кога, ошко

140
za, йред да, шшом, додека да I додека не. Наjпосле, наjинформа
тивни се оние од широкото поле на каузални врски како причина,
последица, концесиjа, услов и др.; во оваа група наогаме такви
..

сврзнички предикати како бидеjки, зашшо, оши, ако, иако...
Во натамошниот текст ке го проследиме однееувюьето на
еврзничките предикати во македонскиот и во полекиат текст, ео
посебен осврт на оние ситуации кога еден од нивните аргументи е
остварен надвор од границите на исказот конституиран од соод
ветниот предикат.
Тргнуваме од претпоставката, implicite содржана во горе
кажаното, дека сврзничките предикати (т.е. предикатите способни
на површината на текстот да се реализираат како сврзници) по
дефинициjа имаат по два, и само по два аргументи, и дека тие аргу
менти се во вид на пропозиции (т.е. предикатско-аргументски
структури), а на површината на текстот ее остваруваат обично
како (дел)реченици, Т.е. составни делови од сложена реченица.
Тука нема да се занимаваме со конструкции во кои аргументите на
еден сврзнички предикат се формализираат како именеки син
тагми или други подредени делови на реченичната и/или еинтаг
матската структура.
АСОЦИJАТИВНИСВР3НИЧКИ ПРЕДИКАТИ
Според правилата на линеаризациjа на текстот кои ее за
должителни во двата разгледувани jазика, асоциjативните сврзнич
ки предикати (натаму АСП) ее сместуваат ереде исказот, мегу нив
ните два реченични аргументи. Сп. мак. Прорабошиjа комунални
ше орzанизации И во zрадош сшана йочисшо, Поzолемише деца
zo средуваа училишниош двор, А йомалише си играа во бавчаша,
]ане ке доjде Kaj нас на zосши, или Ана ке замине Kaj неzовише во
Бишола, и сл. пол. Wy![Jczylismy telewizor / zabralismy siy do roboty,
Robotnicy przerwaJi ргасу, А dyrektor ci[Jgle zwlekal, Musimy zw iykszyc
{етро, ALBO projekt пат p1Zepadnie, и ел. Поретко, конjункциjата
и/или алтернативата може да се поjават во експресивно маркирана

вариjанта со удвоени показатели на сврзничкиот предикат, сп. мак.
И времешо ни се йогоди и авшобусош сшигна навреме; или шие
ке се йовлечаЩ или мора да се ЙодгоШвu.,wе за борба, и сл., пол. /
miejscowosc Ьу!а piykna / wапшki w hotelu luksusowe, ALBO robota uci
erpi, ALBO kqpiel пат p1Zepadnie, и сл. Како што се гледа, во таков
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случаj двата показатела се сместуваат соодветно на почетокот на
двете дел-реченици.
Во сите досега приведени примери сврзничкиот предикат, и
OHOj со "обичен" поединечен и OHOj со удвоен показател се поjаву
ва придружен од своите два задолжителни аргументи. Мегутоа, се
случува еден исказ во форма на проста поедине"ша речени ца да
почнува со зборче по форма идентично со HeKoj од нашите сврз
нички предикати, сп. на пр. мак. И на1'йосле се срешнавме!, А дево1'
чешо не до1'де?, пол. J w/шfniе оп

okaza/ siy [ут tajemniczym роs/шi

сет, А Ьу/ [о okres egzamin6w, и сл. Традиционалната граматика
така употребените и или а ги третира како посебни единици, пар
тикули хомонимни со соодветните сврзници. Таквиот став ми се
чини е неоправдан и претставува непотребна компликациjа при
семантичкото и синтаксичкото ТОЛКУВaJье на разгледуваните кон
струкции. Имено, би сакала да докажам дека во таквите случаи
исто така се работи за показател на сврзнички предикат , а специ
фиката на неговата употреба е во тоа што првиот, поjдовен аргу
мент на Toj предикат се реализира надвор од границите на соод
ветниот исказ, а понекогаш и воопшто текстуално не е оформен.
Да ги разгледаме горенаведените примери. Иска:ют И Ha1'
йосле се срешнавме! содржи еднозначна пресупозициjа дека таа

средба долго не можела да се оствари и дека за тоа веке станало
збор во текстот. Општо земено, можеме да замислиме контексти
од два типа: (а) Со шоj човек дол'iо се дойииlувавме без да се йоз
наваме. И на1'йосле се срешнавме!

овде првиот аргумент на кон

jунктивниот предикат 'и' е реализиран во претходниот исказ. Ав
торот на текстот го йарцелира за да постигне поголема експресиjа.
Терминот йарцелаци1'а за таквите случаи е во употреба Kaj руските
лингвисти (сп. ТОПОЛИlьска

1988);

(б) Го зайознав Пеiuре йреку ин

ШернеШ. To1' чесшо се вклучуваmе во лuн'iвuсшичкише дискусии
mшо се водеа {иаму. Ме заиншересuра K01' е iiio1' човек. И на1'йосле
се cpeiUHaBMe!

тука целиот пасус KOj му претходи на последни()Т

исказ носи информации кои претставуваат прв аргумент на KOHjYH
кциjата, а со тоа изделуван,ето на Toj последен исказ има не само
експресивна туку и формално-синтаксичка мотивациjа. Mutatis

ти

tandis сли"шата анализа можеме да ja примениме и на вториот
македонски пример KOj гласи А девоjчеiiiо не до1'де?

и тука

можеме да замислиме две ситуации: или (а) во претходниот текст
лицето А. раскажува KOj се дошол на HeKoja средба, а лицето Б.
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прашува за девоjчето кое по негово мислен.е ието така можело/тре
бало да доjде; значи, имаме диjалог во коjшто првиот аргумент на
адверсативната релациjа се реализира во искажуван.е на едно
лице, а предикатот и вториот аргумент во искажуван.е на другото,
или (б) можеме да замислиме сцена кога говорното лице ги сре
кава/ги дочекува своите приjатели и изразува изненадуван.е дека
мегу нив нема некое очекувано девоjче. Првиот аргумент на спро
тивставната (адверсативната) релациjа воопшто не е текстуално
реализиран, соодветната информациjа ja "читаме" од конситуаци
jaTa: нешто, или претходниот договор, или вообичаениот состав на
учесниците на слични средби му дозволило на говорното лице да
го очекува доаГан.ето на девоjчето, па оттука неговото изненаду
ван.е изразено со исказот што го анализираме.
Полските примери се од сличен тип. Првиот,

ВО

коjшто ста

нува збор за таинствен пратеник (курир), може да претставува ре
зултат на парцелациjа на една конjункциjа составена од два исказа,
сп. на пр. Janek przyszed/ zupe/nie nieoczekiwanie. I w/asnie od okaza/ siy

tym tajemniczym pos/ancem!, а може и да биде продолжуван.е на цел
еден подолг пасус во KOj се обjаснува зашто jунаците на текстот
очекуваат HeKoj непознат пратеник. Во вториот пример А Ьу/ to ok

res egzamin6w, на она за што станувало збор порано му се спротив
анали
зираниот исказ внесува нова тема во текот на нарациjата и може 
како И во претходно разгледуваните случаи - да се надоврзува
непосредно на претходниот исказ или на целиот подолг пасус од
расказот.
ставува фактот дека тоа се случувало во период на испити

Спроведената анализа покажува дека анализираните лексе
ми (мак.

и, а,

пол. i, а) и среде исказот и во инициjална позициjа

вршат иста функциjа на сврзнички предикати. Разликата е во фак
тот дека првиот, секогаш семантички импликуван аргумент во
првиот случаj е реализиран во рамките на истата сложена рече
нична структура и на истиот исказ, додека во вториот случаj Toj
или е (а) текстуално реализиран (аа) во претходниот исказ, или
(аб) во целиот поголем пасус од претходниот текст, или (б) нема
текстуален корелат и треба да се изведе од конситуациjата.
Предложената интерпретациjа не е во колизиjа со фактот
дека сврзникот поставен на почетокот на исказот, по пат на семан
тичка деривациjа, може да придобие HeKoja нова значенска ниjан
са. Убав пример наогаме во "Речникот на македонскиот jазик",
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каде под заглавниот збор ами, квалификуван како сврзник (conj.)
наогаме издвоена употреба под 3. "во почетокот на реченицата, во
служба на партикула за ПОТСИЛУВaIье" и пример: ами еше ши го
срйош на рамо, бре дуuю/ jacHo е дека сме соочени со фрагмент
од диjалог и дека ами тука ja чува cBojaTa адверсативна функциjа и
сугерира спротивставуваrье на говорното лице на нешто што било
порано речено од неговиот соговорник. Понекогаш, процесот на
секундарно ocaMocTojYBarьe и идиоматизациjа на инициjално пос
тавениот сврзнички предикат може да биде понапреднат. Така е,
на пример, во случаj на полската идиоматска сериjа од типот Аlе

sif napracowa/am!, Аlе ти przy/oi:y/em! и сл., каде што на прв план е
потенцираrьето на интензитетот на спроведеното деjство, но и(.'То
времено jacHo се алудира на тоа деjство, Т.е. на првиот аргумент на
предикатот аlе.
Во Toj контекст привлекува внимание македонското народ
но И разговорно арно ама каде што исто така ама ja врши cBojaTa
основна функциjа на адверсативен сврзнички предикат, додека ар
но во функциjа на показател на првиот аргумент на TOj предикат
алудира на претходно реченото и носи сумарна оценка на она што
претставува вистинска содржина на TOj аргумент. За балканските
корени на арно ама сп. Тополиrьска 1994, сп. ja и полската парале
ла во искази како Wszystko to pifknie, aJe nареwnо sif sp6inimy!, или

Dobrze, dobrze, аlе pospiesz sif!, и сл.
За адверсативната релациjа како конверс на концесивната
сп. подолу, с.157-158.
И во двата разгледувани jазика има и такви показатели на
асоциjативните сврзнички предикати коишто се посебно специjа
лизирани за позициjа до вториот аргументски израз, додека првиот
аргумент се реализира надвор од границите на соодветниот исказ.
Еве неколку карактеристични македонски и полски примери: мак.
(А.: ПеГi1ре многу брао се навикна на училиutШе. Можеби йоради
шоа utшо uорано одеше во 'градинка. Ь.:) Jованчо ието ТАКА
одеше во 'градинка, но сеuак шеutко се адайi71ира во учuлuutшешо,
пол. (А.: Basia Ьу/а wczoraj

и

Janka i zarazi/a si(: swinkEJ. в..) Ania

bawi/a sif z Jankiem, i nie zachorowa/a, (W tego typu badaniach ogromnq
rolf odgIYwajEJ indywidualne cechy ankietowanych.) Powinnismy ТAКZE /
ROWNIEZ uwzglydnic сzуnшk spo/eczny, и сл. Изразите како llciiio
шака, te

taki:e, r6wniei: и сл. воспоставуваат однос на конjункциjа
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потенцираJК!! го истовремено вториот член на таа конjункциjа.
Привлекува

внимание

фактот дека

во нивниот морфолошки

состав наjчесто се поjавува показна заменска морфема (од коре
нот

*t-).

Со други зборови: тие содржат не само пресупозициjа за

постоен,е на првиот аргумент на соодветниот предикат, туку

И

формално анафорско упатуван,е на претходниот текст.
Нема место во една статиjа со ограничен обем да се анали
зираат сите можни показатели на асоциjативни сврзнички преди
кати. Се надевам дека со досега приведените примери сум ja пос
тигнала целта, Т.е. докажав (а) дека семантичките импликации на
предикатите формализирани како сврзници од асоциjативната гру
па, како и на другите изрази коишто се со нив изофункционални,
можат да ги надминат границите на исказите конституирани од
соодветните предикати, и (б) дека сите такви изрази според фун
кционалниот принцип на класификациjа, би требало да се наjдат
во една иста зборовна група. Карактерот на таквата зборовна
група како и паралелите и разликите мегу неjзините елементи ке
можеме подобро да ги согледаме, откога ке ги анализираме и
претставниците на другите две групи сврзнички предикати.
ТЕМПОРАЛНИ СБРЗНИЧКИ ПРЕДИКАТИ
Предикатот не само што го определува броjот на своите ар
гументи, не само што ja ограничува селекциjата на тие аргументи,
туку им наложува и една комуникативна хиерархиjа, Т.е. одредува
Koj од нив е прв, наjважен, 'поjдовен' според внатрешната логика
на изразуваната релациjа. Така на пр. исказите

йродава fCHuza

и

Ана куйува fCHuza од Пеii1ре и

Пешре на Ана

u

двата се конституи

рани од истиот предикат, но во првиот случаj, со предикатскиот
израз

йродава

Петре е во привилегирана поjдовна позициjа

(

=

во

номинативен падежен однос), додека во вториот исказ, до преди
катскиот израз

куйува

во таа позициjа се наога Ана, и

сл.

Покраj

лексичките (наjчесто глаголски) показатели и импликуваните од
нив падежни односи мегу предикатскиот и аргумент ските изрази),
има и други средства способни да ja прилагодат хиерархиjата на
пренесуваните содржини кон потребите на говорната ситуациjа.
Тоа е линеаризациjата на исказот и/или неговата интонациска кон
тура. Следствено, во ситуациjа кога сакаме да нагласиме дека се
работи за Ана, а не за HeKoj друг, а сепак Петре е маркиран како
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прв активен учесник на ситуациjата, нашиот втор пример би
можел да гласи и На Ана Пешре u йродава КНИ2а, односно Пешре
на Ана u йродава КНИ2а, и сл.

Kaj сврзничките предикати, покраj изборот на лексичките
показатели на релациjата, основно средство за одредувюье на ко
муникативната хиерархиjа е линеаризациjата, и тоа од два аспекта:
(а) редоследот на речеНИ1.IНите аргументи (на дел-речениците) , и
(б) местото што го зазема предикатскиот израз. Мегу асоциjатив
ните и темпоралните сврзнички предикати во Toj поглед постоjат
карактеристични разлики на кои ке се вратиме откога ке ги раз
гледаме инвентарот и oДHecYBaIЬeTo на темпоралните предикати.
Анализата на темпоралните предикати ке ja започнеме од
оние кои се семантички наjсиромашни и кои, како такви, наjчесто
ги срекаваме во текстот. Нивните основни показатели се мак. КО2а
и пол.

kjedy. Пораката што тие ja носат е 'контакт во време мегу

два настана' без да се доуточни дали Toj контакт се остварува како
делумно и/или комплетно временеко поклопуваIЬе или се сведува
на една точка на допир

(

=

настанат р како референт на аргумент

ската пропозициjа р завршува во моментот кога почнува настанот
Q како референт на аргументската пропозициjа

q).

Еве неколку

типични примери:

(1)

мак. КО2а наjйосле ciliu2HaBMe, деr<аша веке cuueja, пол. Kj 

edysmy w koncu dotarjjna mjejsce, dzjecjjui spa!)',
(2) мак. К02а И2равме карши йо вечераша,
grajjsmy w karty ро kolacjJ: przyszed! Janek,

(3)

доjде JaHe, пол.

Kiedy

мак. К02а JaHe се iiojaeu на враша, Ана йрва скокна да 2,0 йоз

Kiedy Janek pojawl1 Slf w drzwjach, Аппа pierwsza sip zerwa
/а аЬу go przywitac,

драви, пол.

(4)

мак. Ко2,а йо рабоiuа слуzuавме весши, женише во куjнп йод

Kiedy wieczorami s/uchalismy dziennika, kobiety w
kuchni przygotowywa/y kolacjy;

2,oiТiвyвaa вечера,

сп. и:

(1')
си

мак. Наjйосле сши2навме, ко2,а децаiliа веке ciiueja, пол. W kon

dotarlismy па miejsce, kiedy dzieci juz spa/y>

(2') мак. И2,равме карши йо вечераша, КО2а
lismy w karty ро kolacji, kjedy przyszed! Janek,

доjде JaHe, пол. Ога
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(з')

трансформациjата не е можна поради определена последова

телност на настаните,

(4') мак. По

рабоша, К02а женише во куjнаша йод20iuвуваа вечера,

Wieczorcm, kiedy kobiety w kuchni przygoto
wywa!y kolaq"y, ту s!uchalismy dziennika - како што се гледа, транс

ние СЛУLUавме весiuи, пол.

формациjата повлече извесни измени во текстот;
наjпосле сп. и:

(1")

мак. Децаша веке cilueja, К02а наjйосле сйlи2навме, пол.

Dzieci

juz spa!y, ldedysmy w kOJicu dotarli па тiеjsщ
(2") мак. JaHe доjде, Koza и2равме карши
przyszcd!, kiedy gralismy w karty ро kolacji,

(3")

йо ве'tераша, пол.

Janek

мак. Ана йрва скокна да 20 йоздравu JaHe К02а iuoj се uojaeu

Аnnа pierwsza zeгwa!a siYJ аЬу pozdгowic Janka, kiedy ten
pojawi! siy w drzwiach,
(4") мак. Женише во куjнаша йодzошвуваа вечера, К02а йо рабоша
СЛУLUав,«е весйlu, пол. Kobiety w kuchni pIZygotowywaly kolaq·y, kiedy
wieczorami s!llclJalismу dziennika.
на враша, пол.

Во првата, основна сериjа на нашите примери сврзничкиот
предикат го отвора исказот, а веднаш до него се наога дел-речени
цата Koja го изразува настанот Р;
ска референца за настанот

Q изразен со втората аргументска рече

ница Koja го затвора исказот. Настанот Рее надоврзува на прет
ходната нарациjа, т.е. претставува тема ( topic, da t um ), додека наста
нот

Q претставува нова информациjа, рема (comment,

novum) , т.е. ja

движи нарациjата напред.
Конститутивната релациjа, изразена со сврзничкиот преди
кат, 'контакт во време' ja модифицираат и ja доуточнуваат глагол
ските категории вид и време. Во примерот

(1)

настанот Рпретста

вува временска точка сместена во периодот определен од настанот

Q

;

во примерот

(2) имаме обратна ситуациjа; во примерот (3) има

ме две временски точки со определена последователност: настанот

Q

следи по настанот Р;

се развиваат паралелно во време.
Првата наша трансформациjа не го менува односот шема:
рема, но ja менува комуникативната хиерархиjа на настаните: сега

настанот

Q

прететавува временска референца за настанот Р. Ток

му затоа во однос на примерот

(2), ко.] содржи импликациjа за пос
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ледователност на настаните, трансформациjата не е остварлива 
не може подоцнежниот настан, а KOj е во причинска врска со пора
нешниот, да биде точка на временската референца за TOj поране
шен настан.
Втората наша трансформациjа го менува односот шема : ре
ма, а не ja менува комуникативната хиерархиjа мегу настаните. Се

га настанот Q е TOj KOj непосредно се надоврзува на претходниот
текст, мегутоа новата релациjа не е симетрично обратна во однос
на поjдовната, бидеjки и реченицата што го изразува настанот Р
содржи jacHo упаТУВaJье на веке кажаното: таму треба да се бара
информациjата кои сме 'ние' и кое е 'местото на доаГюье'.
Временската кореференциjа на два настана може да биде
потенцирана со воведувюье на редундантни корелативни времен
ски определби, сп. на пр. мак. Наjuосле СШU2навме ВО ВРЕМЕ
КОГА децаiuа беа веке засuанu, или ВО МОМЕНТОТ КОГА .laнe
се uojaeu на враша, Ана йрва скокна да 20 uоздравu, и сл., пол. W

kOJicu dotarJismy па miejsce

W CZASIE KIEDY dzieci juz spa!y, или

W

CHWILl KIEDY .lanek pojawi! siy w dгzwiacll, Аnnа pierwsza zerwa!a siy>
йеЬу go pozdгowic, и сл. Вметнатите определби го потенцираат са
мото постоеJЬе на временскиот контакт мегу настаните а истовре
мено лексички го експлицираат BpeMeTpaeJЬeTO на Toj контакт (сп.
време, czas во првиот пример, или моменш, chwila во вториот).

Сите наши досегашни примери се конструкции во кои сврз
ничкиот временски предикат и неговите два аргументи се затворе
ни во рамките на еден ист исказ. Ке се потрудиме сега, како што
го направивме тоа во случаjот на асоциjативните предикати, да ви
диме што се случува кога еден од аргументите припаtа на HeKoj
друг исказ/искази.
Со истиот лексички показател на предикатот 'контакт во
време' таквата ситуациjа е природна во диjалог, во секвенца: пра
шаJЬе - одговор, сп. мак. А. И КОГА наjuосле СШU2навше? Б. Доц
на, КОГА / ВО ВРЕМЕ КОГА / ТОГАШ КОГА децаша веке cuueja
засuанu, или А. КОГА Ана се uоздравu со .laHe? Б. ВЕДНАШ
ШТОМ / ВО МОМЕНТОТ КОГА шоj се uojaBu на враша, и сл.;
пол. 1 KIEDYscie w koncu dotarli па miejsce? В. P6ino, KIEDY / W CZA
SlE KIEDY / WTEDY KIEDY dzieci juz spa!y, или А. ЮЕDУ Аnnа prz
ywita!a siy z .lankiem? В. ZARAZ / .lAK TYLKO / W MOMENCIE Kl
EDY pojawi! siy w drzwiach, и сл. Примерите покажуваат дека

(1)

лексемите К02а, kiedy (коишто соодветно во двата jазика се поjа
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вуваат и во прашална функциjа со парафразата '(во) кое време?'),
во одговор на праШaJье можат да се поjават со само еден аргумент
ски израз и пресупозициjа дека вториот, односно поjдовниот аргу
мент се крие во претходниот текст, Т.е. во праШaJьето.

(2)

Вториот

заклучок се однесува на карактеристичната разлика мегу двата
примера

имено, примерот

(3-3")

со самиот факт дека се работи

за контакт на две временски точки (моменти) имплицира брз пре
мин од првиот до вториот настан, што во ОДговорот на прашан,ето,
Т.е. кога непосредениот контекст е сведен на само еден аргумент
ски израз, бара посебно подвлекуван,е (веднаш, zaгaz) или воведу
ван,е на друг сврзнички предикат специjализиран како показател
на 'брза последователност во време' (ииио,М, jak tylko). Впрочем,
како што тоа го покажува нашата парафраза, прашално употребе
ни Ko'ia или kiedy претставуваат универзални прашан,а за времен
ска референца на еден настан, така што тие не сугерираат ниту
контакт во време, сп. на пр. мак. А. Ko'ia изле'iовluе? Б. Пред да

доjде Ана, пол. А. Kiedyscie wyszli? В. Zanim przyszla Аnnа, и сл.
Notabene,

mutatis mutandis во прашална функциjа можат да

бидат употребени и асоциjативни сврзнички предикати. Таквата
нивна употреба допрва сега ке ja одбележиме, бидеjки многу е по
лесно да и дадеме коректна интерпретациjа користеjки ja парале
лата со темпоралните предикати. Сп. го, на пример, диjалогот ка
ко: мак. (А. То'iаш се наjдов'ме uракшично во беЗllЗлезна сuшущ u

ja... ) Б. И?! И шшо сшорuвше?! И како се сuасивше? А. И одлу
чив,Ме да е,Мигрира,Ме.., или (А. Мора да се одлучиш. Треба да одuш
на учuлzauiiiе ...) Б. Или?! А lUШО ако не ода'м?А.Илu учи занаеiIi. ..,
и сл., пол. (А. Wlasnie wtedy тата ciyZko siy rozchorowala...) В. J? / J со

zгоЬйав? / J со siy stalo? А. J mllsielfSmy 14 oddac do szpitala, или (А.
Bylabym wczoraj przyszla..) В. Аlе? (т е 'зошто не доjде?') А. Аlе тll-:
.

.

sialam z dziecmi pQ;ic do lekarza. , и сл.
.. .

Да се вратиме на темпоралните предикати и нивните мож
ни показатели, поточно: на другите, покраj Koia и kiedy, показа
тели на релациjата 'контакт во време'. Сп.

(1"')

Мак. Наjйосле сШи'iнав,Ме. Децаша веке cuueja, пол. W kOlicll

dotarlisl11Y па miejsce. Dzieci jui spaly.

(3''')

Мак. "ане се uojaBu на враша. Ана скокна да се uоздравu со

He'io, пол. lanek pojawil siy w drzwiach. Аnnа zerwala siy, йеЬу go prz

ywitac.
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(2"')

Мак. И'iравме Kapiliu йо вечераша, ТОГАШ доjде JaHe, пол.

Gra1ismy w karty ро kolaq"i WTEDYprzyszed! Janek.

(4"')

Мак. По рабоiliа слушавме aeClUU. Женuше (ВО ТОА ВРЕ

МЕ) во KyjHailia йодZOluвуваа вечера, пол. W1eczorami s!llchalis1nY
dziennika. Kobe
i ty
Примерите покажуваат дека кога се разбиени на два исказа
наlllите темпорални периоди се однесуваат различно, зависно од
карактерот и BpeMeTpaelЬeTo на остварениот контакт во време
мегу двата ОПИlllувани настана. Разликите зависат од тоа дали и во
Koja мера глаголските категории вид и време се способни сами да
ja пренесат соодветната информациjа.
Во примерите

(1

) и

"'

(з",)

настанот Р, KOj е во функциjа на

временска референца за настанот Q, е претставен со форма од свр
lll ен вид, Т.е. како точка на временската оска; при отсуство на
спротивни сигнали самиот TOj факт содржи порака, дека настанот
Q

ако е претставен со форма од неСВРlllен вид, Т.е како отсечка

на временската оска - ja вклучува и онаа точка lllТО е исполнета со
настанот Р

(1"');

тоа е случаj на примерот

ако пак настанот Q

исто така е претставен како временска точка (момент). тогаlll 
при отсуство на дополнителни сигнали - автоматски подразбираме
дека двете точки исполнети соодветно со Р и со Q се сместуваат
една до друга (една по друга) на временската оска

тоа е случаj

со

примерот (3'''). И во двата случаjа отсуствува посебен сегментален
(лексички) темпорален предикат, односно: имаме работа со нулти
предикат.
Во примерите

(2"')

и

(4"')

настанот Р е претставен со фор

ма од неСВРlllен вид, Т.е. како отсечка на временската оска и пот
ребна е дополнителна информациjа за темпоралниот однос мегу
него и настанот Q. ВО примерот

(2''') настанот

точка, а временскиот предикат iliоzаш, wtedy.

..

Q е претставен како
ja сместува таа точ

ка во границите на отсечката исполнета со Р. Покраj нивната тем
порална содржина и двата предикати содржат анафорско упатство
кон претходниот текст; двете компоненти, поврзани, ja носат ин
формациjата дека настанот Q го врзува определена темпорална
релациjа (контакт во време и преклопуваlЬе на Q

со

Р). Во соста

вот на еден наративен текст може да се замисли и секвенцата како:

Иzравме Kapiliu йО вечерarUа. Доjде JaHe. ., GгаЛsmу w karty ро kolac
.

ji. Przyszed! Janek .
.

.

- таквата секвенца е маркирана, со зголемена
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динамика на деjството и зголемена напрегнатост во очекуван.ето
нараторот да се доискаже каков пресврт во тоа деjство донело
доаГан.ето на Jане. Со други зборови: секвенците на настани како
онаа во примерот

(2"')

можат да се претстават и без посебен тем

порален предикат, но таквото претставуван.е е ретко и маркирано
решение. - Во примерот

(4''') настаните Ри Q

се претставени како

временски отсечки; нараторот сака да пренесе информациjа дека
тие отсечки (делумно?) се поклопуваат; за таа цел Toj ги воведува
синтагмите во шоа време, w tym czasie, кои - слично како Ш02аиl
или wtedy во претходниот пример

содржат по две компоненти:

информациjа дека се работи за една темпорална релациjа мегу два
настана и анафорско упатуван.е на претходниот текст.
Не е лесно да се доопредели зошто во примерот

(2"')

соод

ветната функциjа ja вршат заменските прилози, а во примерот

(4"') тие

не се допуштаат. Се чини дека има две хомонимни лексе

ми Ш02ашl и Ш02аш2, и две хомонимни лексеми wtedyl и wtedy2.
Тие во двата jазика се разликуваат на ист начин, па ке ja прика
жеме таа разлика преку македонски примери. Т02ашl, така се
чини, има парафраза 'во она време' и секогаш посочува HeKoj
минат временски период за коjшто станало збор во претходниот
текст, сп. К02а бев млада, HoceB.tte йодОЛ2U фусШани. ТОГАШ мини
не можеше ни да се замиСЛll, и сл. Тоzаш2, од друга страна, функ
ционира како чисто текстуална анафора и упатува на HeKoja вре
менска отсечка, било мината, било замислена идна, за коjашто ста
нало збор во претходниот текст и има парафраза 'во TOj момент'
и/или 'во еден момент во рамките на таа временска отсечка'.
Мегутоа, не е наша задача овде да вршиме семантичка анализа на
одделни временски определби; тоа е задача Koja бара систематска
анализа на еден голем корпус примери. Тука сакав само да пока
жам дека прилошките временски определби по cBojaTa семантичка
функциjа спагаат во иста класа со временските сврзнички преди
кати: и тие претставуваат временски предикати, и тие означуваат
временски релации мегу два настана, а разликата мегу нив и сврз
нички предикати се состои во фактот дека тие "деjствуваат преку
границата на исказот", односно дека нивниот прв аргумент (во
овде употребуваната терминологиjа: настанот Р) е остварен или
како граматички независен претходен исказ или како цел пасус во
претходниот текст.
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Она што го прететавив нашироко врз примерот на релаци
Ko za
шоzащ и kiedy (7) - wtedy, ке се потрудам сега накратко да го

jaTa 'контакт во време' и неjзините прототипски показатели:

(?)

-

илустрирам и со други временски релации кои поседуваат во двата
jазика специjализирани сврзнички показатели. Значи, ке се потру
дам да покажам кои се показателите на соодветните предикати (а)
кога и двата нивни (реченични) аргументи се реализираат во исти
от исказ, и (б) кога аргументот што го изразува настанот Р се реа
лизира во претходниот текст. Засега можеме да формулираме
само еден општ заклучок. Имено, во ситуациjата (а) показателот
на предикатот ja придружува реченицата што го изразува настанот

Р, додека во ситуациjата (б) показателот на предикатот (KOj истов
ремено има и анафорска функциjа) ja придружува реченицата што
го израз ува настанот Q.
Релациjата '(делумно) временеко поклопуваlЬе' има раз
лични показатели зависно од тоа дали се определуваат границите
на соодветната временска отсечка и дали се работи за определен
почеток или определен Kpaj на отсечката. Во македонскиот текст
K oza) се поjавуваат и лекеемите
додека и дури, и двете со определен Kpaj, во полскиот (покраj

како сврзнички предикати (покраj

kiedy)

составот podczas gdy, без определени граници, и dop6ki, со

определен Kpaj. Сигнали дека првиот аргумент на соодветната
релациjа се крие во претходниот текст носат, во македонскиот,
анафорските определби од типот во iuoa/oHa вре.ме, на исiuиош

(шоj)/оноj ден, во исйlиош (шоj)/оноj .месец, во исйlаша (iiiaa)
година, и сл., а исто така и некои прилошки предикати во чиjа
форма нема сегментални сигнали на анафора, но во чие значеlЬе е
вградено упатуваlЬето кон претходниот текст, како uciuoepeMeHo,

йаралелно со, и

сл.

ВО полскиот jазик слична функциjа вршат

изрази како w tym czasie, w6wczas, tego (samego) dnia,

miesil:/Cll, tego-i roku

. . .

w

'уm samym

и r6wnoczesnie,jednoczesnie, paralelnie z

. . .

, и сл.

Релациjата 'последователност' во вариjантата 'Q ПО Р' е
статистички наjчесто комуницирана временека релациjа. Неjзини
те типични сврзнички показатели се - во македонскиот jазик

-

ошкоzа, ошкако (со определен почеток на временската отсечка),
дури да / не, додека да / не (со определен краЛ, шШо.м, са.мо шшо,
йlукуzuшо (со нагласен брз премин од настанат Р до настанот Q);
во полскиот jазик тоа се odklld (со определен почеток), dop6ki nie,

ай (со определен краЛ, jak tylko, ledwie /ledwo (со нагласен брз по
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мин од Р дО

Q).

Мошне интересно е дека ни во едниот ни во други

от jазик не постои сврзнички предикат KOj би изразувал чиста пос
ледователност од типот 'по'. Во стариот jазик, а во полскиот текст
и до ден-денешен таа функциjа ja врши активниот партицип на
претеротот

(participiuт praeteriti activi).

И во двата jазика многу

често таа функциjа ja вршат други типови реченични трансформи,
пред се предлошки именски синтагми конституирани од (од)гла
голски именки. Мегутоа - а тоа е исто така интересен факт и
несомнено поврзан со отсуството на соодветниот сврзнички пре
дикат - и во двата jазика постоjат броjни лексеми и синтагми кои
ja изразуваат релациjата 'по' а истовремено вршат и анафорска
функциjа, Т.е. функционираат како предикати со еден аргумент
остварен во претходниот текст (т.е. се поjавуваат во "нашата"
ситуациjа (б». Тука спагаат македонските изрази како

шем,
nie,

регионално сешне,

найокон,

uошоа, йо

и сл., полските како potem,

тука спагаат и компаративите како мак.

naslf:p
йодоцна, пол. p6ini :

и сл. Се чини дека простата последователност од типот 'по' гово
рителот/нараторот ja доживува како природен тек на настаните
KOj не бара пасебни сигнали, односно, речено на друг начин: на
сукцесиjата настани и одговара сукцесиjата искази во кои времен
скиот релатор го придружува настанот

Q,

а не настанот Р.

Релациjата 'последователност во време' се поjавува, значи
телно поретко, и во вариjантата 'пред'. Неjзиниот сврзнички пока

йред да... , Т.е. пред
йред + импликациjата дека аргументската дел-реченица што

зател во македонскиот jазик тогаш е составот
логот

го изразува настанот Р е во субjунктив; во ситуациjата (б) маке
донскиот показател на истиот предикат е

(УUlше) йред Шоа.

(уиu71е) йорано

или

Сите тие показатели се балкански (романски?)

калки - доказ дека се работи за една ретка релациjа Koja Доцна
стекнала показатели во македонскиот диjалектен jазик. Во пол
скиот jазик инвентарот на показателите исто така не е голем:

( za)nim во ситуациjата

(а) и

(jeszcze I jui) ргzеdtещ (jш) wczeiniej

во

ситуациjата (б).
Со тоа практично го исцрпивме инвентарот на временските
релации кои имаат специjализирани показатели во двата jазика.

Интересно е дека TOj инвентар во двата jазика е идентичен, што
сугерира постоеJЬе на HeKoja поопшта, можеби универзална тен

денциjа. Завршните заклучоци од нашиов преглед ке ги форму
лираме откога ке ги прететавиме и показателите на каузалните
релации.
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КАУЗАЛНИ СВРЗНИЧКИ ПРЕДИКАТИ
Како што веке споменав, каузалната релациjа мегу наста
ните ja толкувам широко и ги вклучувам тука сите ситуации кога
говорното лице забележува причинска врска мегу настаните Р и

Q,

што значи релациите (предикатите) кои во граматичкиот опис
обично добиваат различни етикети: 'причина', 'последица', 'конце
сиjа', 'услов', 'цел'... Во натамошниот текст ке се обидам да ги
претставам нивните главни показатели во двата разгледувани jази
ка, соодветно во ситуациjата (а), Т.е. кога предикатско-аргумент
ската структура

(ПАС) се реализира во рамките на еден ист исказ,

и во ситуациjата (б), кога таа се реализира преку границата мегу
исказите. Во вторава ситуациjа ке ги разликувам (ба) диjалошките
шеми од типот: прашюЬе - одговор, и (бб) врзаната, кохерентна
нараЦИJа.
Слично како во случаjот со темпоралните предикати, прво
подетално ке анализирам една релациjа И oДHecYBaJЬeTO на еден
изофункционален состав предикатски показатели; од областа на
каузалните предикати ja одбрав за таа цел релациjата 'причина'
поради фактивниот карактер на настаните што таа

ги

поврзува и

поради богатиот инвентар показатели.
'причина'

Не доjдов нд седнuцаша, БИДЕJКИ / ЗАШТО / ЗАТОА
ШТО / ПОШТО / ОТИ / ДЕКА дешешо беше болно,
пол. Nic przysz!am па zcbranic, ВО / PONJEWAi / GDYZ / DL A ТЕао
(а) мак.

ZE /JAKO ZE / (AL)BOWIEM dziccko Ьу!о сЬогс.
Сугерираната во горниот запис синонимност на одделните
причински сврзнички предикати

(

=

показателите на предиктот

'причина') бара низа ограничувачки коментари.
Во македонскиот стандарден пишуван текст, практично,

бuдеjкu и
.зашИю; йozuшо е разговорно, .заШоа шшо е доста ретко (Конески
1982: 539 препорачува .заil10а lUШО да се заменува со .зашШо). Oillu
и де"а во функциjа на показатели на причина имаат примарно ко
иста неутрална стилска конотациjа имаат лексемите

локвиjален карактер и навлегуваат во стандардниот израз под вли
jание на регионалните норми.

Oil1u прететавува грчка заемка, но

во грчкиот стандард функционира

пред се како декларативен

сврзник. Во jужномакедонските диjалекти е речиси насекаде при
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сутен и во декларативната и во причинската функциjа (сп. Топо
ЛИJьска

1997: 66-75).

Присуството на

дека мегу показателите на

причинската врска сугерира една општа тенденциjа за преклопу
ва:н.е на декларативните и причинските сврзници. Колоквиjално во
таква функциjа може да се поjави и полското йе, сп. подолу.
Во полскиот текст наjтипични показатели на релациjата
'причина' се

Ьо со понизок И poniewaz со повисок стилски регистар;

нешто поретки се gdyz и dlatego йе; (al)bowiem е маркирано како
архаично, се поjавува во свесно стилизирани текстови. Наjпосле,

jako йе, барем во MOjOT идиолект, носи една ниjанса на ирониjа
и/или недоверба во виетинитоста на причината што HeKoj ja наве
дува.
Покраj стилските, мегу одделните сврзнички показатели на
'причина' има и други разлики. Имено, при изменета диjатеза
при обратна комуникативна хиерархиjа на реченИ"шите аргументи
некои показатели се исклучуваат: полските лексеми

Ьо, gdyz и

(al)bowiem не можат да cTojaT на почетокот на исказот; инаку, так
вата обратна диjатеза често се врзува со антикаденциjа (а не со ка
денциjа) на KpajoT на исказот, Т.е. следи уште една, рематска, пос

Пошшо деiuешо беше болно, не ош и
дов на седница и не сум ги добила овие машериjалu, Poniewaz dziec

ледична реченица, сп. на пр.

ko bylo сЬоге, nie bylam па zebraniu i nie dostalam tych materiaI6 v, и сл.
Со слична поjава веке се сретнавме Kaj темпоралните периоди (сп.
погоре).
Вреди и да се одбележи дека мак.

зашоа шшо и пол. dlatego

:ie можат и да се поjават како индискретни разделни состави од ти
пот

заiuоа р, шiuо q, dlatego р, йе q (каде што р и q соодветно ги сим

болизираат дел-речениците што ги изразуваат настаните Ри Q).
(ба) мак.

З0ШТО / ПОРАДИ што не доjде? (Не доjдов) 3АШТО

/ БИДЕJКИ... / ПОРАДИ ТОА што дешешо беUlе болно,

DLACZEGO I CZEMU nie przyszlas? (Nie przyszlam) ВО I ро
NfEWAZ IDLA ТЕОО ZE. dziecko bylo сЬоге.
пол.

. .

Како што се гледа од примерот во прашална функциjа и во
двата jазика се поjавуваат нови лексеми / лексички состави кои во
контекстот (а) не се употребуваат.
Привлекува внимание дека полското

Ьо во контекстот (ба)

може да се поjави на почетокот на диjалошката реплика.
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Сепак, колоквиjално и во двата jазика некои сврзнички
показатели можат да 6идат носители на прашаIЬе, сп. А. Jac вчера
не ошидов на часови. Б. ОТИ?; А.

Ja wczoraj лiе Ьу/аm ла zаЙсiасh. В.

ВО?, и сл.
(66) мак. ДешеiПо беluе болно. ЗАТОА / ПОРАДИ ТОА / ОД ТАА
ПРИЧИНА не ошидов на седница,

Dziecko Ьу/о сЬоге. DLA ТЕОО I Z ТЕОО POWODU I Z ТЕ!
PRZYCZYNY лiероsz/аm ла zеЬmлiе.
пол.

Привлекува внимание фактот дека сите лексички и/или
синтагматски показатели на релациjата 'причина' во ситуациjата
(66) содржат експлицитни анафорски компоненти. Впрочем, прив
лекува внимание и присуството и дистри6уциjата на неколку ком
поненти на показателите на таа релациjа коишто повеке пати се
повторуваат и во македонските и во полските конструкции. Тоа се
(1) формите на прашално-релативната заменка шшо / со, присутни
во ситуациите (а) и (ба);

(2)

формите на демонстративната за

менка шоа / (о, присутни во сите три ситуации;
конектори шiйо,

(3)

интенсоналните

йе, присутни во сите три ситуации, и (4) предлош
dla I z , присутни во сите три ситу

ките форми за / йоради / од

-

. . .

ации. Сегментите од oBOj тип ке се поjавуваат во составот на пока
зателите на сите каузални релации, па затоа сега само го наговес
тувам нивното присуство, а заклучоците коишто тоа ги наложува
ке ги претставам на KpajoT од ова поглавjе.
'последица'
(а) мак. Телефонош беше расийан, ТАКА ШТО не можев на Ана
да и ja Йренеса.м itiaa вeczЦ,
пол. Теlеfoл Ьу/ zepsuty, ТАК ZE / WIE C I TOTEZ лiе mog/am pl'ze
kazac Аллiе tt!i wiadomosci.
Примерите го илустрираат OHoj тип на последична (консе
кутивна) релациjа Koja прететавува конверс (= продукт на конвер
зиjа, диjатетична вариjанта) на релациjата 'причина', Т.е. и двете
претставуваат вариjанти на еден ист предикат реализирани со
различна комуникативна хиерархиjа на аргументите. Мегутоа, во
oBoj текст нашата цел не е да ja утврдиме семантичката природа
на причинско последи чната релациjа, што впрочем прететавува
-

едно од сериозните филозофски прашаIЬа без еднозначно реше
ние. За нашите цели е релевантно дека различната комуникативна
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хиерархиjа на двете вариjанти на разгледаната релациjа се служат
со различни површински показатели не само во контекстот (а),
туку И во двата други, овде издвоени, типови контексти (конси
туации).
Покраj гореилустрираната постои и една друга, семантички
побогата вариjанта на послеДИ"IНата релациjа коjашто има пови
сока фреквенциjа во текстовите. Тоа е релациjата кога настанот

Q

е последица не на самото присуство на деjството (релациjата) кон
ститутивно за настанот Р, туку на високиот интензитет на тоа деj
ство, сп. на пр. мак. Се возбудив ТОЛКУ / ДОТАМУ / ДО ТАА

МЕРА ШТО не можев ншишо да му од20ворам, пол. Przt;jqlem si
ТАК DALECE / DO TEGO STOPNfA / ТАК BARDZO .
.

.

, ЙЕ nie bylem

mll w stam'e nic odpowiedziec . Во натамошниот текст нема да се за
.

.

нимаваме со OBoj тип последични релации.
(ба) Потврдата за констатациjата дека релациjата 'последица' е са
мо конверс на релациjата 'причина' можеме да ja бараме и во фак
тот дека jазикот нема специjализирани средства со чиjа помош би
можеле да прашуваме за последиците на HeKoj настан. Соодвет
ните праШaJьа би гласеле, на пр. во македонски: Кои беа йоследи

цише на факшош дека шелефонош бил расийан? или, во полски:

Jakie byly nast pstwa / sklltki zepsllcia telefonll?, и сл.
(бб) мак. Телефонош беUiе расиЙан. КАКО РЕЗУЛТАТ НА ТОА /

КАКО ПОСЛЕДИЦА НА ТОА / СЛЕДСТВЕНО не можев на Ана
да и ja йренесам шаа весЩ

пол. Telefon Ьуl zepsl1ty.

W REZULTACIE / NA (ИQ SKUTEK

TEGO / W WYNIKU TEGO nie moglam przekazac Annie te!i wiadomoici.
Резулшаш, йоследuца, rezllltaf, sklltek, wynik, nast pstwo

. . .

, сите тие

се номинализации, ИМИlьа на релации кои го посочуваат настанот

Q

како настан предизвикан од настанот Р. Мегу нив има разлики

во значенеките ниjанси и, пред се, во семантички и синтаксички
контексти на употреба, но нивното определуваIЬе ги надминува
рамките на оваа анализа. Ке се задоволиме со констатациjата дека
повекето показатели на релациjата 'последица' можеме мирно да
ги замениме со показателите на релациjата 'причина' и обратно,
СП.на пр.: Не можев на Ана да и

ja йренесам весша, БИДЕП(И /
tt?j

ЗАШТО ... шелефоноiu беluе расийан, Nie moglam przekazac Annie
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wiadomosci, ВО / PONIEWAZ . . . te1cfon Ьу/ zcpsllfh и сл. Поинтересен
за нас тука е фактот дека и во ситуациjата (6а) и во ситуациjата
(66) значенската компонента што и одговара на релациjата-кон
ектор

(

=

релациjата што ja конституира врската мегу Р и Q) е со

држана во наведените номинализации или, како во случаjот на
мак. следсшвено, во еден прилошки предикат, 6идеjки отсуству
ваат други, поспециjализирани изрази во служ6а на анафора.
'концесиjа'
Концесиjата може да 6иде фактивна (т.е. да се однесува на
факт

на нешто што навистина се случило) или нефактивна за

висно од фактивниот или нефактивниот карактер на настанот

Р,

сп. Иако доjде йо неа / И да си дошол йо неа (не ши ja давам кни-

2аша), и сл. Показателат на разликата, како што се гледа од при
мерат, е глаголскиот начин во речени'-IНИОТ аргумент р (т.е. во
реченичниот аргумент што го изразува настанат

Р).

Во анализата

што следи TprнYBaMe од фактивната концесиjа, а отпосле ги при
кажуваме специфичните показатели на нефактивната.
(а) мак. JaHe 20 йоложи uсйuiцош, ИАКО / МАКАР ШТО не беше

добро йод'iошвен,
пол. Janck zda/ egzamin)

CHOCJAZ / MIMO ZE nie Ьу/ dob1Ze przy

gotowany
Иако со пониска фреквенциjа, во текстовите наогаме и конс
трукции со 06ратна линеаризациjа, т.е. тип uако/ макар шйl0 р,(но

/ сейак) q; chociai / mimo йе р) (jcdnak / а1е) q, и сл. Како што се гледа
од примерите, таквата линеаризациjа поексплицитно ja покажува
врската мегу концесивната и адверсативната релациjа: и во двете е
присутно спротивставуваrье; во концесивната релациjа тоа се темели
врз фактот дека р природно води кон заклучокот -q (сп. за тоа
пошироко во Тополиrьска 1994).
(ба) елично како и во случаjот со последица, разгледуваните jази
ци ниту за концесиjа не располагаат со специjализирани средства
за прашаrье, не е ни jacHo како тоа би требало да гласи - релациjа
та е премногу сложена. И тука, како и во ситуациjата (а), може да
профункционира врската со адверсативната релациjа, па можеме
да замислиме диjалог од типот: А. Се йод20швu добро аа uсйu-

158
iuош? Б. Не... (антикаденциjа) А. Ама? Б. Ама йоложив, и сл. Сп.
и: А. Не УЧUUl! Не се йод20швуваш йрисiuоjно! Б. Ама 20 йоложив

uсйuшош!, и сл.
(66) мак. JaHe не беUlе добро йод20швен за uсйишоzu. Меzушоа I

Но ceilaK l о йоложu,
пол.

Janek nie Ьу! p1Zygotowany do egzaminu. Mimo (о / А/е jednak

gozdal
Како што се гледа од примерите, покраj специjализираните
анафорски сврзнички состави ме2уйlоа,

mimo(о, се поjавуваат и по

казателите карактеристични за адверсативната релациjа, засилени
со партикулите сейак:,

jcdnak Се наложува заклучокот дека посто

jaT два типа адверсативни релации, едната "посла6а" Koja се теме
ли врз едноставно спротивставуваffiе на два настана и другата
"jaKa" Koja се темели врз фактот дека настанот Q е нешто спро
тивно од очекуваното. OBoj втор тип на адверсативна релациjа
претставува конверс на концесивната.
Нефактивната концесивна релациjа се карактеризира со
присуството на субjунктивот на македонската и на кондиционалот
на полската страна во реченицата р, што повлекува соодветна тем
порално-модална адаптациjа на реченицата q. Сп. И ДА доjдеше I

И ДА си дошол ... йорано, не ке 20 зашек:неше I не би 20 зашек:нал
JaHe,

СНОСВУВ (Ьу!) przyszcd! wczesnit:d, nje zas ta!bys Janka,

и сл.

Привлекува внимание фактот дека во македонската конструкциjа
како показател на предикатот 'концесиjа' функционира составот
од сврзничкиот предикат

u +

су6jунктив во р-реченицата.

За сложената структура на показателите на 'концесиjа' ке
се вратиме подолу, откога ке ги разгледаме показателите на
'услов'.
'услов'

Условот е

ех

definitione нефактивен; го викаме реален, ако

постои BepojaTHocT дека TOj ке се оствари во иднина, или иреален
ако знаеме дека Toj не се остварил во минатото. Традиционално во
условниот период (т.е. во површинската реализациjа на ПАС кон
ституирана од предикатот 'услов') р-реченицата ja викаме "про
таза", а q-реченицата
Еве примери на

"аподоза".

(1)

реален и

(2) иреален условен период:
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(а) (1) мак. АК О доjдеш, ке iiiu ja дада.Фt кни2аша,
пол.

JESLII JEZELI przy'jdziesz, (ТО) dam ci t(J kSlt,zk(J.

(2) мак. АКО / ДА доjдеше,
пол.

ке iliu ja дадев кнuшаша,

GDYBYs (byl) przyszed!; dal Ьуm ci (Ьу!Ьуm ci da!) t(J ksiEjZk(J.

Примерите на македонска страна покажуваат интересна
паралела со нефактивната концесиjа. Имено, и тука су6jунктив
ната партикула да (ОДНОСНО: присуството на су6jунктивот во про
таза) е доволен сигнал за условната врска мегу двете дел рече
ници, Т.е. отсуствува сегментален показател на предикатот 'услов'.
(6а) За условот можеме да прашуваме само со една конструкциjа
што ja опфака соодветната номинализациjа, сп. на пр.:
мак. А. ПОД КОИ УСЛОВИ ке ши 20 дадаш сшанош? Б. АКО ja

ЙЛаШа.Фt веднаш целаiiiа СУАЩ' А. 30lUШО си ja йлаiiiu л веднаш цела
ша сума? Б. ТОА беше УСЛОВОТ за да 20 добujам сйlаноЩ и сл.

NA JAKICH WARUNКACH dadzq ci mieszkanie? В. JEZELI
zaplac(J zaraz calq SUЛl(J,' А. DLACZEGO zaraz wplaciles calq su m(J? В. ТО
Ьуl WARUNEK otrzymania mieszkania.

пол. А.

Диjалози од ваков тип само ни ги потврдуваат тесните
врски мегу одделните каузални релации.
(66)

(1)

мак. Ке ши ja дадам кни2аёиа. (НО) ПОД УСЛОВ да доj

деш йо неа. (НО) МОРАШ сам да доjдеш йо неа

-

една конструк

циjа што м:ожем:е лесно да ja зам:ислим:е и како еден непрекинат
исказ; сп. и: Доjдu сам йо кнu2аШа. ТО ГАШ ке ши ja дадам.

Dam ci t(J ksiq:ik(J. (ALE) POD WARUNКIЕМ; :ie sam ро т przy.izi
esz I (ALE) MUSJSZ sam ро niq przY./sc, или: Pofatyguj si(J sam ро ksiq:ik(J.
?WTEDY I?W TAKIM WYPADKU dam cijq, или (како еден исказ):
Popros, ТО ci dam ksiq:ik(J, и сл.

пол.

(2) м:ак. Ке ja добиеше кнu2аШа. САМО ДА доjдеше йо неа,
или: ТРЕБАШЕ ДА доjдеш йо кни2аШа. ТОГАШ ке ja добиеше,
Dostalbys Ф ksiEjZk(J. ALE POWJNJENes Ьуl przY./sc ро nilj, или:
POWJNJENes Ьу! рпУ./SСро kiq:ik(J. WTEDY I W TAKIM WYPAKU bys
jlj dosta!; и сл.
пол.

Како што се гледа од примерите, откога навлеговме во не

фактивните конструкции, макеДонските

и полските модели на тие

конструкции се раздвоиjа. Се чини дека македонски от паралели
зам во изразуваlЬето на концесиjа и на услов е 6алканизам:, поточ
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но: калка од грчкиот jазик. Формалната структура на показатели
те сугерира дека концесиjата, сфатена како нереализирано очеку
BafЬe, е посложена од условот, односно: дека концесивниот период
се гради врз условниот. Еве еден формализиран запис KOj експли
цитно ja покажува таа врска:
АКОр>,

(ТОГАШ) q>

знакчето

"
,,>

сигнализира идна

временска перспектива, а ,,<" 
мината
ИАКОр<,-q

(ДАр<), q<

заградата сигнализира дека се работи
за перифрасти'ша субjунктивна
конструкциjа

и (ДАр<), -q<

Релациите 'услов' и 'концесиjа' и во други аспекти се разли
куваат од другите каузални релации. Двата настана, Ри Q во рам
ките на условниот и на концесивниот период се поврзани со ди
ректна импликациjа, оттука е и меfузависноста на временските
параметри на тие настани, оттука е и самиот термин 'период' Koj
се употребува во предметната литература, пред се, во однос на
условниот период, односно: зборуваме за темпорални, причински,
финални, дури и концесивни

РЕЧЕНИЦИ имаjки ги на мисла

"вторите" реченични аргументи на соодветните релации (оние што
го изразуваат настанот Q), но од друга страна зборуваме за условен

ПЕРИОД, Т.е. за состав од две реченици што ги изразуваат соод
ветно настаните Ри Q поврзани со релациjата 'услов'. Со други
зборови: селективните ограничуваfЬа кои во случаj на другите до
сега разгледувани релации се наложуваат пред се на аргументот q,
во случаj на условната релациjа им се наложуваат и на двата
аргумента и ja бараат нивната модално-темпорална конгруенциjа.
'цел'
Целта, како и условот, по дефинициjа е нефактивна рела
циjа. Вршителот на деjството Рго врши свесно за да го предизвика
настанот Q. Сп.:
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(а) мак. Се Йреселив.ме на село, децаша (ЗА) ДА ни расii1аш на
свеж воздух,
пол. Przenieslismy si па wies, ZEBY dzieci wzгastaly па swiezym ро

wietrzu.
Како што се гледа, и тука македонската q-реченица се фор
мализира во субjунктив, додека предлошкиот показател

за е фа

култативен. И, повторно, ова решение претставува "балканизам" ,
калка на соодветната грчка конструкциjа.
Прашан.ето за цел може да биде сосредоточено врз баран
предмет и/или врз планирано деjство, сп.

А. (ЗА) ШТО ке ii1и е игла? Б. (ЗА) I (Сакам) ДА ги
сошиjа.м койчиН>аша на фусшанош,
пол. А. NA СО ci igla? В. ZEBY I CI1C ... (sobie) przyszyc guziczki
(ба) (1) мак.

do sukienki;
(2) мак. А. (ЗА) ШТО си дошла? Б. (ЗА) ДА ши iu Йренесам.
наjновише весшu,
пол. А. РО СО pгzyszlas? В. (ZEBYI Chc ) ci przekazac najnowsze

wiаdОЛlОSСI:'
Прилично го оптоварив записот, бидеjки сакав да ги прет
ставам сите можности, а имено: - дека на полска страна двата типа
прашан.а се разликуваат по изборот на сегменталните елементи,
додека на македонска страна разликата е прозодиска - акцентот е
врз

шii10 (и по тоа финалното за l.иШО? се разликува од причин
за шшо?); - дека во одговорот и во двата jазика на површи

ското

ната на текстот може експлицитно да се поjави волунтативната
компонента вградена во поимот 'цел'; - дека
тивно, иако финалното прашално

за и тука е факулта
шйiо? без за има колоквиjален

карактер; - наjпосле треба да се одбележи дека на полска страна
се разликуваат не само прашан.ата туку и одговорите: под (1)
конекторот йеЬу или соодветната форма на глаголот chciee 'сака'
се задолжителни, додека под (2) тие се факултативни, но без нив
се менува линеаризациjата на одговорот, бидеjки кли

задолжително

тичкото ci мора да остане во т.н. позициjа на Вакернагел па доби
ваме pгzekazac ci najnowsze wiadomoSci. . . Наjпосле, сп. и:

КА] одщи
. ?
А. DOКAD I GDZfE idziesz? В. Ю ch1eb I Pгzyniesc ch1eb...

(3) мак. А.
пол.

Значи, во конструкции конституирани од глаголи на дви
жен.е "просторната цел"

(

=

KpajoT на патот) може да се поклопи со
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целта поради Koja се тргнува на пат, па се поjавуваат соодветни по
казатели: предлогот ПО ако е прашаlЬето насочено врз конкретен
предмет или просторни заменски прилози ако е насочено врз деjс
твото. (На OBOj тип конструкции ми обрна внимание

д.

Гортан

Премк, за што срдечно й се заблагодарувам.)

йракам деt{шuа на море. Се задолжuв ЗА ТАА ЦЕЛ I
ЗА ДА 20 ЙОСШU2Нам Т ОА, или, со друга комуникативна хиерар
хиjа: (ТОКМУ) ЗА ТОА I ПО РАДИ ТО А I ЗАРАДИ ТО А и се
задОЛЖU6,
(бб) мак. Ги

пол. Wysy/am dzieei nad morze. Zad/uzy/am siy W ТУМ CELU /

ZEBY [о osiqgnqc,

или: (W/asnje) РО ТО / W ТУМ CELU zaciqgny/am

d/ug.
И во двата jазика, пред се во усната, колоквиjална комуни
кациjа, прашаlЬето
шаlЬето

Заuuuо?)

Со Koja цел?

многу лесно се заменува со пра

Т.е. место за цел, прашуваме за причина. Ова

може да се обjасни со фактот дека во финалната релациjа плани
раниот/посакуваниот настан Q навистина претставува причина
поради Koja лицето Х го врши деjството
"вистинската" причинска релациjа е во
извршуваlЬе на

Р

од страна на

Х

Р; разликата во однос на
(1) свесно и планирано

и (2) во временската перспек

тива, Т.е. во фактот дека настанот Q е сместен во иднина. На маке
донска страна има и показател на врската мегу двете релации 
предлогот за е присутен и во причинските и во финалните конек
торски состави.
Тука завршува OBOj преглед на основните, по можност Haj
типични показатели на предикатите кои врзуваат по два пропози
циски аргументи, а во контекст кога пр виат аргумент од останати
от дел на соодветната семантичка структура е одделен со граница
на исказот. Целта на OBoj преглед беше да се покаже дека парале
лата во oДHecYBalЬeTo на сврзничките и на глаголските предикати
може да се прошири и на споменатиот контекст, а истовремено да
се прикажат и да се споредат карактеристичните македонски и
полски анафорски конектори. Мегутоа, патем засегна в цела низа
делумно, и за мене самата неочекувани придружни поjави кои ба
раат коментар и сугерираат насоки на натамошни истражуваlЬа.
Следствено, собираjки ги заклучоците тука ке наредам исто толку
отворени прашаlЬа колку и предложени и аргументирани реше
ниjа. Сепак, пред се ке го елаборирам наjважниот за мене заклу
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чок за статусот на показателите на конекторските предикати во
граматиката на еден jазик и, во врска со тоа, за можниот пристап
кон нивната анализа и опис.
На почетокот на OBoj текст реков дека ме интересираат
предикатите кои претставуваат релации мегу два настана

(

=

сос

тоjби, процеси, операции, а не мегу материjалните предмети) и де
ка наjфреквентни показатели на тие предикати

се

лексемите (дел

од лексемите) коишто според синтаксичката класификациjа на
зборовни групи се квалификуваат како сврзници. Го реков и тоа,
дека сврзничките (пошироко: конекторските) предикати носат ин
формациjа за тоа како говорното лице го толкува светот, надво
решниот и CBOjOT внатрешен свет: дали само ги реди настаните врз
база на асоциjации поврзани со просторот, времето и учесниците
на настаните, или ja доопределува врската мегу нив како времен
ска, каузална, итн. Во OBoj текст сакав да покажам дека jазикот
располага со низа други средства - лексеми и лексички состави 
кои носат иста порака и претставуваат контекстуални вариjанти
на сврзничките предикати. Според овде прифатената симболика,
каде што Р и

Q

аргументи што

се настани за кои станува збор, а р и q реченични
ги

одразуваат тие настани, ако ги внесеме допОЛни

телно симболите <К> за предикатот Koj претставува релациjа мегу
два настана, и <k> за конекторскиот предикатски израз, и наjпосле
/ за границата на исказот, тогаш двете контекстуални вариjанти на
соодветните предикатско-аргументски конструкции можеме да ги
претставиме на следниов начин:

I.lp<k>q/

и

I1.p/<k[al>q/

при што (а) во втората шема конекторот-предикат е збогатен со
анафорска информациjа Koja упатува на претходниот текст, отту
ка го запишавме како <k[al>; анафорската информациjа, по дефи
нициjа, се однесува на линеарната организациjа на текстот, одно с
но, семантички е празна; (б) симболот р во втората шема може да
покрива цел еден подолг пасус од претходниот текст, а не само
еден исказ, и (в) диjатетичната карактеристика на одделни преди
кати-конектори во повеке случаи дозволува и/или бара соодветни
измени во линеаризациjа на елементите на синтаксичката низа;
броjни примери за таквите ситуации се дадени погоре во текстот.

164
Третата релевантна шема е онаа составена од праШaJье и
одговор и со удвоен показател на релациjа. Таа можеме да ja запи
шеме како:
ш.

k [kl> р? / (k»q

со [kl како симбол на катафора.
Нашиот преглед покажа дека двата jазика, македонскиот и
полскиот, редовно се однесуваат паралелно. Разликите кои се по
jавиjа Kaj конструкциите со нефактивна модална карактеристика
се однесуваат на изборот на формалните средства на изразот, но
не.!а расипуваат основната паралела.
Показателите на трите семантички класи на дискурсивните
предикати: асоциjативните, темпоралните и каузалните меfусебно
доста се разликуваат. Поизразена е границата мегу асоциjативните
и двете други класи. Интересно е при тоа дека и во двата jазика ре
.
.
чиси сите аСОЦИJативни предикати поседуваат спеЦИJализирани по
казатели, додека во другите Kaj темпоралните таа специjализациjа
е ограничена, а ка.! каузалните во принцип е сведена на показате
лите на основната причинска релациjа. Се чини дека показателите
на дел од темпоралните и на повекето каузални релации не спаfа
ат во базичниот фонд лексеми потребни за секоjдневна комуника
.
.
ЦИ.1а;
комуникациjа, често дури како резултат на стандардизациjата, а
TOj секундарен карактер го покажува и нивната морфосинтаксич
ка структура.
Морфосинтаксичката структура на показателите варира од
поедине'"IНИ "еднокоренски" лексеми до цели синтагматски низи од
по неколку елементи.
На морфолошко ниво тука се поjавуваат (а) примарни пар
тикули или низи од партикули како и, а, u-ли, а-ма, a-Je, и др., (б)
примарни ( немотивирани) предлози како од, за, йо, йред, и др.,
(в) корени од прашалните/релативни и од демонстративните за
менки дооформени како прилошки и/или како придавски зборови,
(г) номинализации од глаголи што ги изразуваат соодветните ре
лации, сп. мак. йричина, услов, цел, резулшаш, Йоследица.. . , пол.
=

nastf:pstwo, przyczyna, rezuJta wamnek, ceJ . .. Привлекува внимание
дека тие се поjавуваат исклучиво во поле на каузациjа, т.е. како
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показатели на наjсложени предикативни релации. (д) релативно
ретко мегу показателите наогаме заемки; на полска страна, реl.IИСИ,
ги нема, на македонската можеме да приведеме

ама,

ами,

oalu. . ,
.

Т.е. резултати на внатребалканската интерференциjа. Да додадеме
дека наведените лексички средства остануваат во задолжителна
конгруенциjа, или, попрецизно: наложуваат задолжителна конгру
енциjа од страна на глаголските предикати на двете аргументски
реченици во однос на категориите начин, вид и време.
На синтаксичко ниво се поjавуваат повеке модели, а нивни
от инвентар зависи од гореиздвоените позиции: (О) примарната, во
еден ист исказ заедно со двете аргументски дел-реченици; (аа) во
прашюье, во придружба со поjдовната аргументска реченица, (аб)
во реплика на прашаае, во придружба со втората аргументска ре
ченица, (б) во "нов" исказ, во придружба на втората дел-реченица,
со анафорско упатуваае. Покраj синтаксичката позициjа, втор
критериум што треба да се земе предвид е класата на
тивни,

(2) темпорални, (3)

(1)

асоциjа

каузални предикати.

За асоциjативните предикати карактеристично е отсуство
то на вариjациjа: лексичката вариjациjа на показатели Kaj нив е по
дефинициjа факултативна и независна од горенаведените синтак
сички позиции: тие

а

priori задолжително се врзани за позициjа

пред втората дел-реченица. Нивната морфо(но)лошка структура е
едноставна - тие претставуваат траjни состави од по еден, два, рет
ко три едно- или дво-фонемски корени кои етимолозите обично ги
квалификуваат како партикули.
Темпоралните предикати се прилично издиференцирани
како во поглед на морфосинтаксичката структура така и во поглед
на синтаксичкото однесуваае. За разлика од асоциjативните, кои
претставуваат разни комбинации на логичките релации на KOHjYH
кциjа, негациjа, диcjункциjа и др., евентуално збогатени со некои
стилски и/или експресивни ниjанси, темпоралните предикати по
дефинициjа ja СQдржат семантичката компонента 'време', а таа на
површината на текстот се рефлектира на различен начин и многу
е чувствителна на семантичкиот контекст. Основна компликациjа
претставува фактот дека времето како еден од основните параме
три на нашето мислеае и перципираае на светот има безброj
номинализирани показатели, или конвенционализирани како 'епо
ха', 'година', 'ден', ИТН., или сооднесени со некои за соодветен кул
турен круг важни настани или важни временски ориентири, како
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'пред BojHa', 'за време на BojHaTa', или 'пред ручек', 'по ручек', и
сл., да не зборуваме за"целиот конвенционален апарат на одреду
вшье на датумите. Сите тие изрази претставуваат трансформи на
аргументската дел-реченица Koja го изразува нашиот настан Q, Т.е.
ja именуваат референтната временека точка.
Погоре во детали ги прикажавме конекторските показате
ли на основната релациjа 'контакт во време' и нивната вариjациjа
зависно од издвоените позиции. Како карактеристични особини на
таа релациjа одбележивме отсуство на посебни прагматички моти
вирани показатели во прашаlЬето и репликата на прашаlЬето, како
и присуство на посебен показател со присутна анафорска компо
нента. Toj скромен состав: К02а (?) - zи02ти, и

kiedy (?)

wtedy

+

ограничен состав лексички показатели на релациjата 'по', како йо
zиeм., йozиoa, йодоцна, cezиHe, и др. го исцрпува инвентарот лексеми

специjализирани како конекторски временски предикати. Сите
други функции и позиции ги опслужуваат сложени показатели (а)
по морфолошки пат деривирани од горните, како ozиK02a, дОК02а,
и сл., или (б) конституирани од повеке или помалку конвенциона
лизирани номинализации како во она врем.е, од uloj ден, и сл. Сите
тие функционираат врз база на основната мрежа временски рела
ции воспоставена со граматички средства, Т.е. таканаречените гла
голски вреМИlЬа, кои во словенскиот jазичен свет комбинираат
информациjа соодветно категоризирана како 'вид' и 'време'.
HajMHory диференцирано е oДHecyвalЬeTo на каузалните КО
некторски предикати. Маркантна паралела со временските прет
ставува фактот дека и мегу каузалните предикати имаме еден и
само еден, 'причина', со специjализирани показатели во сите горе
издвоени прагматички, семантички и синтаксички мотивирани
позиции. Паралелната ситуациjа во двата истражувани jазици дава
поттик анализата да се прошири и да наjдеме одговор на праша
lЬeTo дали е ова одраз на некое когнитивно universale. Друга работа
Koja привлекува внимание во врска со каузалните предикати е
значаен броj показатели кои отвораат задолжителна синтаксичка
позициjа за q-реченицата Koja во таков контекст се обликува како
декларативна (интенсионална) дел-реченица; мислам тука на сос
тавите како мак. йод услов дека... , од йрuчuна ииИо... , зazuоа иuИо... ,
пол. pod

wалmJdеm, йе

, z

. . .

POWOdll tego, йе " dJatego йе . , и др.
. .

. .

Наjпосле, да повториме уште еднаш, дека наjголема и един
ствена релевантна разлика Mety двата истражувани jазика се одне
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сува на релациите кои вклучуваат модално маркирани, нефактив

ех
definitione импликуваат присуство на такви пропозиции. Се работи

ни аргументски пропозиции, а пред се на оние релации коишто

за каузалните релации 'услов', 'цел' и 'концесиjа', како и за темпо
ралните релации кои импликуваат временска последователност во
нефактивен простор, Т.е. идното и Т.Н. минато-идно време, односно
- во терминологиjа Koja во однос на македонскиот глаголски

систем ми се чини поадекватна - subiunctivus praesentis, subiunctivus
praeteriti, conditionalis praesentis и conditionalis рrаеtеrШ. Со други з60
рови: споменатата разлика се должи, главно, на реструктуризаци
jaTa на македонскиот глаголски систем во резултат на мегу6алкан
ската, пред се ароманско-македонска и грчко-македонска интер
ференциjа.
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ЗАВРШНИ ЗАБЕЛЕШКИ
Како што реков во Пред20ворош, целта на проектот "Маке
донско-полска граматичка конфронтациjа" , а во тие рамки и цел на
студиите собрани во оваа книшка, е да се изучи карактерот и длабо
чината на структурните разлики меГу македонскиот и полскиот jазик,
да се прететават конвергентните и дивергентните развоjни патишта
на соодветните два диjасистема и, по можност, да се утврдат импулси,
кои одлучувале за конвергентната односно дивергентната еволуциjа
на одделните компоненти на тие диjасистеми во определени времен
ски периоди.
Наjопшто земено, спроведената анализа дозволува да

се

издво

jaT два главни извора на иновациски импулси, или можеби попре
цизно, еден извор со два типа такви импулси. Имено,

се

чини дека

главен извор на иновации, а со тоа често и на дивергентниот развиток
е различната организациjа на семантичката структура на двата jазика;
се подразбираат факти од две нивоа: а) разлики во разграничуван.ето
на лексикализираната и граматикализираната информациjа, и б) раз
лики во семантичкото разграничуван.е на одделни лексички единици
и во внатрешната организациjа на таканаречените граматички кате
гории. Сите тие семантички разлики претставуваат корелат на раз
личните услови на живеен.е на двете jазични заедници. И токму во
тие услови на живее1Ье се криjат споменатите два извора на иновации
коишто го преобразуваат прасловенското наследство. Од една страна,
влиjаат сите "природни" фактори како климата, топографиjата, живо
тинскиот и растителниот свет и др., кои во голем степен ja определу
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ваат материjалната култура и општествениот живот на соодветните
заедници; од друга страна - влиjаат контакти со други, соседни заед
ници како на ниво на интерференциjа во областа на материjалната и
духовната култура така и во форма на чисто jазична интерференциjа.
Сите наброени фактори во македонскиот случаj, од една страна, и во
полскиот, од друга, суштествено се разликуваат.
На KpajoT на ceKoja од четирите овде обjавени студии ги суми
рав заклучоците. Колку тие да се скромни и ограничени на одделни
мали исечоци на Jазичната структура, сепак претставуваат одраз на
деjствувюье на гореспоменатите фактори.
Заклучоците од првата студиjа, кои зборуваат за ширен,ето на
акузативниот падежен однос во македонскиот диjалектен и стандар
ден jазик, и релативно ограничувюье на функционалната зона на TOj
однос во полскиот случаj, можат да се доведат во врска со доминантно
аналитичкиот (македонски) и доминантно синтетичкиот (полски) на
чин на изразуван,ето на падежните односи. Имено, аналитичките
показатели на еден граматички однос се потранспарентни и подобро
прилагодени кон потребите на комуникациjа во една мултилингвална
средина, а истовремено се и "поеластични" и релативно лесно ja про
шируваат cBojaTa функционална зона; од друга страна, таквите пока
затели го потенцираат неоспорниот приоритет на лексичкото (во
однос на граматичкото) значен,е на конститутивните членови на
соодветните синтаксички конструкции (глаголите и други предикат
ски изрази во реченицата и/или именките во именските синтагми) во
пренесувюьето на сржта на пораката. Во нашиот случаj тоа значи
дека речиси ceKoj двоаргументски предикат може да биде оформен во
синтаксички модел:
АИн+ПИ+АИа
каде што АИ е аргументски израз, ПИ - предикатски израз, а ад
скриптите сигнализираат соодветно номинативен и акузативен паде
жен однос. Семантичките односи мегу синтаксичките компоненти ги

171
одредува лексичкото значеН>е на предикатскиот израз. Така може да
се обjасни промоциjата на акузативот во македонскиот текст во мно
гуте синтаксички позиции кои во наследениот систем биле npедодре
дени за други падежни односи.
За тоа дека самиот аналитички начин на изразуван>е на падеж
ните односи е "семантички балкани зам" пишував пошироко на други
места (сп. ТополиН>ска 1991, Topolinska 1995).
Втората студиjа, посветена на перифрастични npедикатски
конструкции базирани врз помошните глаголи со значеН>е 'esse',
'habere' и 'dare', покажува до каде стигнаа соодветно македонскиот и
полскиот jазик во обновуваН>ето на глаголските парадигми. Заклучо
ците можат да се поделат на оние формулирани на пониско и они е од
повисоко ниво на апстракциjа.
fla пониско ниво привлекуваат внимание пред се разликите
меГу двата jазика: степен на морфологизациjа и прошируван>е на
функционалната оптовареност на старата наследена сериjа на esse
перфектот, еssе-плусквамперфектот и еssе-потенциjалот, разлики во
степенот на формалната и функционалната разгранетост на сериите
што се темелат врз глаголите

"'jьmifti и *do.dti, разлики во изворот,
( несловенски) влиjаниjа.

карактерот и длабочината на туfите

=

fla повисоко ниво на апстракциjа претставениот материjал
дава увид во механизмите на обновуван>е на глаголскиот систем, суге
рира побрзо темпо на промени во зоната на нефактивните во спо
редба

со

фактивните конструкции, покажува преминуван>е од пери

фрастични серии со финитна парадигма на помошниот глагол како
прва компонента во серии со неменлива партикула од глаголско
потекло, наjпосле - а можеби пред се

покажува кои глаголски

предикати претставуваат примарни кандидати за semantic primitives.
Третата студиjа во поттекст има желба да се провери дали и
каков

постои

функционален

заеднички

именител

Kaj

одделните

типови македонски да-конструкции, дали може да се зборува за да
конструкциите како еден единствен modus и дали HeKoj сличен modus
постои и во полскиот jазик. По пат сакав

И

да го минирам широко
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прифатеното уверуван.е дека главен полски еквивалент за македон
ските да-конструкции е инфинитивот.
Резултатите од анализата зборуваат пред се за механизмите на
синтаксичката и семантичката деривациjа и за броjните паралелизми
во таа област мегу двата jазика. Се чини дека не мал броj од нив се
израз на универзални тенденции во jазичната еволуциjа.
Морам да признаам дека анализираjки ги македонските да
конструкции од перспектива на нивните полски функционални екви
валенти догледав доста за мене нови особини на MOjOT маjчин полски
jазик. Мегу другото, многу интересно се зацртува статусот на такана
речените пропозициски аргументи и границата, односно отсуството
на jacHa граница меГу финитните и инфинитните глаголски конструкции.
Четвртата студиjа имаше за цел да покаже како сврзничките
предикати функционираат преку границите на исказите. Мислам дека
таа цел е постигната, Т.е. дека успеав да докажам дека таканарече
ните реченични (т.е. не приглаголски) партикули, а ието така и голем
броj на прилози, пред се заменеки прилози, претставуваат позициски
вариjанти на сврзниците и треба заедно со нив да се еоединат во една
функционална класа лексеми.
Истовремено, епроведената анализа покажа нешто што импли
цитно сите го знаеме, но што - според моето знаен.е - експлицитно
досега не било формулирано. Имено, уште еднаш се потврди поетое
н.ето на една длабока поделба на релациите кои говорителите ги
согледуваат мегу настаните. Има "природни" релации (како конjунк
циjа, алтернатива, природна временска сукцесиjа, услов...) кои наогаат
лексички и/или граматички израз практично во сите стари и млади,
диjалектни и стандардни jазични системи; во македонскиот и во пол
скиот jазик основните показатели на тие релации се наследени. Од
друга страна, постоjат пософистицирани релации (на пр. дисjункциjа,
ретроградна временска сукцесиjа, концесиjа, ограда ...) коишто наога
ат специjализирани показатели само во стандардизираните системи и
се поjавуват во говорот (во текстовите) на школувани говорители,
навикнати на интелектуална гимнастика.
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Општо земено, се надевам дека неколкуге проучени сегменти
од македонскиот и полскиот морфосинтаксички систем дозволуваат
барем делумно да се одговори на централните прашан.а за нашиот
проект: по кои патишта и до

Ko j a

мера тие два система со текот на

време типолошки се оддалечиле еден од друг.
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POLSКl - MACEDONSКl
(Konfrontacja gramatyczna)
З. STUDIA MORFOSYNTAKTYCZNE

(S t r е s z с z е n i е)
Projekt "Macedonsko-polska konfrontacja gramatyczna"

та

za cel zba

danie charakteru i g?ybi r6Znic strukturalnych miydzy tymi dwoma jyzykami,
przedstawienie odpowiednio konwergentnych i dywergentnych dr6g rozwojo
wYCll оЬи diasystem6w i, w miary moznosci, odkrycie impuls6w, kt6re w r6z
nych epokach ten rozw6j motywowa?y.
Og61nie Ыощс, analiza pozwala wyodrybnic dwa g?6wne zr6dla inno
wacji, czy tez, dokladniej jedno zr6dlo dwojakicll bodzc6w rozwojowych.
Wydaje siy, ze g16wnym zr6d?em innowacji

,

а

tym samym nie rzedko

zr6dlem dywergencji jest odmienna organizacja struktury semantycznej оЬи
jyzyk6w; mysly

tu

о faktach dwupoziomowych:

а)

о r6znym przebiegu granic

miydzy informacj,\ zleksykalizowan,\ z jednej i informacj,\ zgramatykalizowan,\
z drugiej strony, i Ь) о r6znej zawartosci znaczeniowej poszczeg6lnych jedno
stek leksykalnycll i r6Znej organizacji wеwщ:trznеj tzw. kategorii gramatycz
nych. Odpowiednie r6znice s,\ korelatem r6znych warunk6w, w jakich zyj,\ i
rozwijaj,\ siy оЫе wsp61noty jyzykowe. W tych warunkach wlasnie kryj<\ siy
zr6dla innowacji przeksztakaj(\cych wspOlne dziedzictwo praslowianskie. Z
jednej strony, oddzialywuj,\ tzw. czynniki naturalne, jak klimat, topografia,
swiat roS1inny i zwierzycy i in., kt6re w znacznym stopniu okreSlajq kultury
materialnц i formy zycia spolecznego оЬи wsp61not; z drugiej strony obserwu
jemy wplyw kontakt6w z innymi, sqsiadujqcymi wsp61notami, tak

па

poziomie
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interferencji w zakresie kultury materialnej i duchowej, jak i w formie czysto
jyzykowej interferencji. Na relacji: polski - macedonski wszystkie te czynniki sI:!:
w znacznym stopniu r6zne.
Kazde z czterech zebranych w tym tomiku studi6w konczy siy podsu
mowaniem wniosk6w. lakkolwiek skrопше i ograniczone do malych wycink6w
struktury jyzykowej, wnioski te ilustruj!\ oddzialywanie wspomnianych wyzej
czynnik6w r6znicuj!\cych.
Wnioski z pierwszej rozprawki, kt6re m6wiI:!: о szerzeniu siy akuzatyw
nego stosunku przypadkowego w dialektach macedonskich i w macedonskim
jyzyku standardowym i о wzglydnym ograniczeniu strefy funkcjonowania tego
stosunku w polszczyznie, wiцzц siy, jak siy wydaje, z dоmiпujцсо analitycznym
w wypadku maccdonskim i dominuj!\co syntetycznym w wypadku polskim spo
sobem wyrazania stosunk6w przypadkowych. Rzecz w tym, ze analityczne wy
kladniki stosunku sц bardziej "przejrzyste" i lepiej dostosowane do potrzeb
komunikacji w srodowisku wieloj zycznym,

а

zarazem sц i bardziej elastyczne i

stosunkowo latwo przejmujI:!: nowe funkcje; z drugiej strony wykladniki takie
podkreSlajI:!: prymat komunikacyjny znaczen leksykalnych (tj. nie gramatycz
nych) czlon6w konstytutywnych odpowiednich konstrukcji syntaktycznych
(czasownik6w i innych wuyrazen predykatywnych w wypadku zdania, rzeczow
nik6w w grupie iшiеппеj). W naszym wypadku taki uklad oznacza mozliwosc
realizacji niemal kaZdego dwuargumentowego predykatu w ramach modelu:
WAn + WP + WAa,

gdzie WА znaczy wyrazenie argumentowe, WP - wyrazenie predykatywne,

а

adskrypty sygnalizujI:!: odpowiednio nominatywny i akuzatywny stosunek przy
padkowy. Stosunki semantyczne miydzy skladnikami konstrukcji syntaktycznej
okresla znaczenie leksykalne wyrazenia predykatywnego. Stцd mozliwa jest
obecnosc akuzatiwu w tekscie macedonskim w wielu pozycjach, kt6re w syste
mie odziedziczonym byly wypelniane przez wykladniki innych stosunk6w przy
padkowych.
О tyш, ze sam fakt analitycznego wyrazania stosunk6w przypadkowyc11

jest SEMANTYCZNYM balkanizmem pisatam szerzej przy innych okazjach
(por. Topolinska 1991, Topolinska 1995).

177
Drugie studium, poswi((cone peryfrastycznym konstrukcjom predyka
tywnym opartym па czasownikach pOn1Ocniczych о znaczeniu 'esse', 'habere' i
'dare' pokazиje polskie i macedonskie drogi odnawiania paradygmat6w werbal
nych. Zaleznie od stopnia abstrakcji, nasuwajf:\ si(( dwie serie wniosk6w.
Na nizszym stopniu abstrakcji uwag(( przycif:\gajf:\ przede wszystkim r6z
nice mi((dzy оЬота j((zykami: stopien morfologizacji i rozszerzanie strefy funk
cjonalnej odziedziczonego esse-perfectu, esse-plusluamperfectu i esse-kondicio
nalu, r6znice w stopniu formalnej i funkcjonalnej rozbudowy serii opartych па
czasownikach

"]ьшlti i *dadtl: r6znice \'1 zakresie ir6del, charakteru i gl((bi
(= nieslowianskich).

wplyw6w оЬсусЬ

Na wyzszym stopniu abstrakcji przedstawiony material odslania тесЬа
nizmy odnawiania systemu werbalnego, sugeruje szybsze tempo zmian w strefie
konstrukcji niefaktywnych, ilustruje przechodzenie od serii peryfrastycznyc11 z
odmiennym czasownikiem pomocniczym do serii z nicodmiennц partykul<\, i
wreszcie - а moze przede wszystkim? - pokazuje kt6re czasowniki s<\ kandyda
tami па semantic primitives.
Trzecie studium zrodzilo si(( z ch((ci sprawdzenia, czy i jaki wspblny
mianownik funkcjonalny maj<\ poszczeg61ne serie tzw. да-kопstrukсji w j((zyku
macedonskim, czy mozna te konstrukcje traktowac jako jeden шоdus i wreszcie
- czy podobny шоdus тату i w polszczyinie. Przy okazji chcialam podwaZyc
rozроwszесlшiопе przekonanie, ze gl6wnym polskim odpowiednikiem тасе
donskich да-kопstrukсji jest bezokolicznik.
Rezultaty analizy pokazuj<\ przede wszystkim mechanizmy syntakty
cznej i semantycznej dery\vacji charakterystyczne dla оЬu j((zyk6w i licczne
paralelizmy mi((dzy nimi. Wydaje siy, ze przynajmniej niekt6re z nich nlOzna
uznac za wyraz uniwersalnych tendencji ewolucji j((zykowej.
Muszy przyznac, ze analizuj<\c macedonskie da-konstrukcje z perspek
tywy ich polskich ekwi\valent6w dostrzeglam i szereg nowych dla mnie сесl1
polszczyzny. Miydzy innymi, ciekawie rysuje si(( status tzw. argument6w propo
zycjonalnych i granica, czy raczej brak ostrej granicy mi((dzy konstгukcjami
odpowiednio z nегЬшn finituш i

infinitшn.

Cz\varta rozprawa miala pokazac funkcjonowanie predykat6w sp6jniko

wych ponad granic zdaniow'l. Mysl , ze cel zostal osi<\gniyty, tj. ze udalo т!
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si

udowodnic, ze tzw. partykuly zdaniowe, а takZe liczne przysl6wki, przede

wszyskim przysl6wki zaimkowc funkcjonuj" jako warianty pozycyjne sp6jni
k6w i powinny Ьус rozpatrywanc lцсzпiе z nimi jako jedna klasa leksykalna.
Zarazem

przeprowadzona analiza prowadzi do konstatacji implicite

znanej, ale - о ile wiem

-

cxplicite dоtцd nie formulowanej, о istnieniu gl bo

kiego podzialu relacji, kt6re m6wiцсу dostrzegaj" mi dzy zdarzeniami, о kt6
rych mowa. lstniej" relacje "naturalne" Qak konjunkcja, alternatywa, naturalne
nast pstwo w czasie, warunek ... ), kt6re maj" wykladniki leksykalne i/lub gга
matyczne praktycznie we wszystkich systemach, starych i mlodych, dialektal
nych i standardyzowanych. Macedonski i polski podstawowe wykladniki tych
relacji odziedziczyly z praslowianszczyzny. Z drugiej strony, istniej" relacje
bardziej zlozone (пр. dysjunkcja, wsteczna sukcesja temporalna, koncesja,
zastrzezenie ograniczaj"ce ... ), kt6re maj" wyspecjalizowane wykladniki w
systemac11 standardowych i pojawiaj" si7 w tekstach autor6w przyzwyczajonyc11
do "wyzszej" gimnastyki intelektualnej.
Og61nie Ыощс,

тат

nadziejy ze tych kilka zbadanych przeze mnie

wycink6w system6w morfosyntaktycznych macedonskiego i polskiego pozwa
laj" przynajmniej cz sciowo odpowiedziec па centralne dla naszego projektu
pytania: jak" drog" i w jakim stopniu te dwa systemy z biegiem czasu polaryzo
waly si typologicznie.
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POL1SH - MACEDON1AN
(Contrastive analysis)
3. MORPHOSYNTACТIC STUDIES

(S u m m a r y)
The шт of the project "Macedonian - Polish (contrastive analysis)", and
within its framework also the aim of the studies collected in this book, is to rese
arch the natиre and the depth of the structura1 differences between Macedonian
and Polish, to outline the convergent and divergent directions of deve]opment of
(Ье two corresponding diasystems, and, if possible, to ascertain the impu]ses that
where decisive in regard to the convergent and divergent evolution of certain
components of those diasystems at particular stages of their development.
At the most genera! ]evel, the analysis that has Ьееп carried out aHows
us to distinguish two main sources of innovative impulses, or perhaps more pre
cisely, опе source with two types of impulses.
Namely, it seems that the main source of innovations, and often thus the
cause of divergent development is the different organization of the semantic
structures of еасЬ language; we subsume facts at two levels: а) differences in
delimitating the lexicalized and grammaticalized information, and Ь) differences
1П the semantic delimitation of certain lexical units and in internaI organization

of the so-саIlеd grammatical categories. АН these semantic differences indicate а
correlation with the different living conditions of each linguistic community. 1t
is precisely in these living conditions where we find the noted two sources of
innovations which transform the Соттоп Slavic heritage. Оп the опе hand, we
have "natural" factors, such as climate, tropography, fauna and flora etc., which
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to а large degree determine the material culture and the societal life of each
community; оп the other hand - we encounter the influence of contacts witl1
other, neighboring communities, both at the level of interference in the field of
material and spiritual cultиre, as weel as in the form of purely linguistic interfe
rence. АН these factors we have outlined are essentially different in the case of
Macedonian as opposed to Polish.
At the end of еасЬ of the four studies, 1 have summarized ту conclusi
ons. However limited and restricted to smaH segments of linguistic structure,
they sti11 reflect the operation of the outlined factors.
ТЬе conclusions in the first study, which discuss the spread of the асси
sative case rеlабоп in the Macedonian dialectal and standard language, and the
relative restrictions of the functional zone of that relation in the case of Polish,
сап Ье seen as dependent оп the predominantly analytic (as in Macedonian) or
оп the predominantly synthetic (as in Polish) means of expressing case relations.
Namely, the analytic exponents of а grammatical relation are more transparent
and better adapted to the needs for communication in а multШпguаl community,
and at the same time they are also "more flexible" and extend their functional
zone relative!y easily; оп the other hand, such exponents stress the undispиted
priol'ity of the lexical meaning (in relation to the grammatica! meaning) of the
constitutive members of the corresponding syntactic structures (verbs and other
predicate expressions in the sentence and/or the nouns in the поип phrases) in
transmitting the essence of the utterance. In our case, this means that almost very
predicate with two arguments сап Ье modeled sупtасtiсаПу as:
АЕп+РЕ+АЕа
where АЕ stands for argument expression, РЕ for predicate expression and the
adscripts denote the nominative and accusative case relations respectively. The
semantic relations between the syntactic components are determined Ьу the lexi
са! meaning of the predicate expression. In this way we сап explain the ехрап
sion of the accusative in the Macedonian text into тапу syntactic positions
which in the inherited system were reserved for other case relations.
1 have written in detail elsewhere (Тополшьска 1991, Topolinska 1995)
that the analytic means of expression of the case relation is "а semantic Balkanism".
ТЬе second study, devoted to the periphrastic predicative constructions
based оп the аuхШarу verbs with the meaning of 'esse', 'habere' and 'dare', shows
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how far have Macedonian and Polish gone in the reconstruction of verbal para
digms. There are two types of conclusions - those fonnulated оп а lower level of
abstraction and those fonnulated оп а higher level of abstraction.
At the lower level of abstraction, of interest are first and foremost the
differences between the two languages: the degree of morphologization and the
extension of Фе functional load of the inherited series of the esse-perfect, the esse
plusquamperfect and the esse-potential, the differences in the degree of fonnal and
functional ramification of the series based оп the verbs

*jhMi!ti

and

*dad

ti,differences as to the sources, type and depth of foreign (= non-Slavic) influences.
At а higher level of abstraction the material gives ап insight into the
mechanisms of reconstruction of the verbal system, suggests а quicker расе of
changes in the zone of the non-factive constructions as opposed to the factive
constructions, shows the transfonnation of periphrastic series with а finite раl'а
digm of the аuхШаry verb аБ а first component into series with ап invariant par
tic]e of verbal origin, and finally, and perhaps, first and foremost - shows which
verbal predicates represent primary candidates for semantic primitives.
The third study purports to investigate whether there is а functional
соттоп denominator among the different types оС Macedonian да-сопstruс
tions, whether we сап see the да-сопstruсtiопs аБ опе single modus and whether
there is а similar modus in Polish. At the Бате time, 1 wanted to dispel the
widely accepted belief that the main Polish equivalent of the Macedonian да
constructions is the infinitive.
The results of the analysis indicate above аН the mechanisms of syntac
tic and semantic derivation and the numerous parallellisms in that Ш'еа among
the two languages. It seems that а significant number of these are ап expression
of the uniuversal tendencies in language evolution.
1 must admit that in analyzing the Macedonian да-сопstruсtiопs from
the perspective of their Polish functional equivalents 1 was аЫе to discover
тапу new traits of ту РОНБЬ mother tongue 1 hadn't Ьееп aware of before.
Among other things, Polish-Macedonian parallels in the status of the so-called
propositional arguments, and the absence оС а clear-cut division between the fi
nite and non-finite verbal constructions is very interesting.
The fourth study had the aim (о show how conjunctional predicates
function across the boundaries of utterances. 1 believe 1 have shown that the so
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caHed sentential particles (i.e. поп verbal adjuncts) as well as а large number of
mainly pronominal adverbs, are positional variants of the conjunctions and
should Ье subsumed with them in опе functional class of lexemes.
At the same time, the analysis has shown something that we аН know
imp1icitly, but which - (о ту knowledge - has not been formulated explicitly to
date. Namely, опсе again ту analysis confirmed (Ье existence of two different
series of relations between events, as conceived Ьу (Ье speakers. There are "na
tural" relations (like conjunction, altemative, natural temporal succession, con
dition ... ) which find lexical and/or grammatical expression practically in аН old
and new, dialectal and standard linguistic systems; in Macedonian and Polish (Ье
basic exponents of these relations are inherited. Оп the other hand, there are
more sophisticated relations (like disjunction, retrograd temoporal succession,
concessivenes, expostulation ... ) which find specialized exponents only in the
standardized systems and appear in the speech (in texts) of educated speakers,
accustomed to "intellectual gymnastics".
Generally speaking, 1 Ьоре that (Ье several segments of the Macedonial1
and Polish mогрlюsупtасtiс systems that 1 have analyzed allow us (о give at
least partial answers to the questions central (о our project: in which ways and (о
what degree did these two systems in the course of time move away from еасЬ
other.
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