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ВОВЕД
Со низа реферати и статии (Солецка: 92, 93, 95, 96а, 96б,
96в) беше HajaBYBaH од Moja страна уште еден речник на глаголи
те], OBOj пат двоjазичен, македонско полски синтаксички речник.
УбедуваIЬе за потребата од изработка на ваквиот речник на ова
место би било излишно и претерано со оглед на гореспоменатите
трудови, во кои главно токму тоа го правев.
Еве jа,конечно, воведната тетратка на речникот. Таа оп
фака излагаIЬе на принципите на изработката на речникот, илус
трирано со 29 речнички статии (сметаjки го ceKoj глагол - како
секвенца на знаци

со неговата рефлексивна вариjанта за една це

лина, односно една речничка единица) од буквата А до К, Т.е. гла
голите анализирани во постоечките 2 тома од Нншенциjално-син
шаксичкиош речник на .македонскише г,лаг,оли (понатаму НСР)
подготвен од Благоjа Корубин со колективот на Одделениешо за
совре.мен .македонски jазик во Институтот за македонски jазик
"Крсте Мисирков". Истите два тома ке бидат исто така основа за 1
том на макеДОНСКО-ПОЛСКИОТ речник, коjшто е во подготовка. За
вториот том ке може да се мисли сериозно дури откако ке излезат
останатите томови од НСР.
Да преминеме на самиот македонско-полски речник. Спи
сокот на глаголите би требало да се определи врз основа на еден
фреквентен речник. Во моментот кога започнаа работите околу
речникот, никаков македонски фреквентен речник, односно спи
сок не постоеше, што ja комплицира работата бидеjки бев прину
дена да IIодготвам CBOj - секако - субjективен список на наjфрек
вентните глаголи во македонскиот jазик со помош на постоечките
фреквентни речници или списоци во полскиот jазик и во другите
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Види го списокот на речниците на KpajoT од воведот.
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словенски балкански jазици2• Тоа создаваше опасност дека TOj суб
jективен список може да се разликува од идниот обjективен, но
немаше друг излез. Изработив пробен фреквентен список на
македонските глаголи KOj опфакаше околу

1255 единици (мегутоа,

тие беа броени поинаку, одделно рефлексивните и нерефлексив
ните; фактичкиот броj на лексемите изнесуваше мегу

900-1000) и

до буквата Ж македонско-полскиот речник е работен според неа.
Во мегувреме излезе од печат фреквентен речник на "Нова
Македониjа" од Драги Стефаниjа (Стефаниjа:

91), што создаде

нова ситуациjа. Сега веке постоеше македонски список и иако
заснован само врз еден специфичен медиум, несомнено требаше да
се земе предвид во натамошната работа. По издвоjуваIЬето на Haj
фреквентните глаголи од Речникот на Стефаниjа, ги споредив со
MojOT список. Секако, тие се разликуваа. И така решив понатаму
да ги работам само оние глаголи кои се наогаат на обете листи,
бидеjки токму тие, без никакво cOMHeBaIЬe, би требало да бидат
наjчести. Го приложувам MOjoT коне чен список кон воведот за да
се знае врз Koj корпус се обработува речникот, како и за споредба 
во иднина - со HeKoj македонски обjективен список на наjфрек
вентните зборови. При cocTaBYBaIЬeTo на MojoT список на македон
ските глаголи се поjавиjа неочекувани проблеми. Бидеjки поjдовна
точка беа наjфреквентните полски глаголи, на кои им ги барав ма
кедонските еквиваленти, бргу се покажа дека на некои од нив им
одговараат два-три македонски глагола со помали или поголеми
меfyсебни разлики, на пр.: врши се : вршка се, илива: илови. Во
елучаj на првиот пар, без македонскиот фреквентен список никако
не бев во состоjба да решам дали HeKoj од нив треба да се отстрани
поради мала фреквенциjа, а ни информаторите немаа толкав осет.
Мегутоа, во OBOj случаj можеше да ни помогне речникот на Д.
Стефаниjа. Сосема друг проблем претставуваше вториот пар.
Независно од разликата во нивната фреквенциjа тие - според мене 
требаше да влезат во списокот, бидеjки допрва заедно со третиот
глагол шече ги опфакаат сите значеIЬа на полекиот глагол plYn<jc и
неговиот итеративен парник

plywac. Мегутоа Kaj Д. Стефаниjа го

има само глаголот шече и согласно со прифатениот принцип 
покраj cOMHeBaIЬaTa - само Toj се наjде на MOjOT субjективен спи
сок. За срека, Kaj Д. Стефаниjа ги имаше свршените глаголи до
илива: доилови, што ja спаси ситуациjата.
2

Види ГО списокот на разии фреквентни речници на KpajoT од воведот.
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За извор на македонскиот дел од речникот, како што на
гласив погоре, Re ни служи ИСР на Б. Корубин со колективот (по
неговото заминуван,е со колективот раководи - како што е позна
то - д-р с. Велковска). За поjдовна точка на полскиот дел од реч
никот Re ни послужи петтомниот Сuншаксuчко-zенерашuвен реч

ник на йолскuше ZЛаZОЛU под редакциjа на К. ПOJЬaJЬСКИ ( Sfownik:

80-92), каде што се определени сите (барем сите основни и наjчес
ти) значен,а на дадениот глагол, сите правилни синтаксички шеми
во рамките на тие значен,а, семантичките ограничуван,а за семан
тички облигаторните именски синтагми и - наjпосле - примери, ка
ко илустрациjа и истовремено верификациjа на точност а на издво
ените семантичко-синтаксички податоци на анализираниот гла
гол. Аналогните податоци ги содржи и НСР. Покраj извесните
разлики, како теоретски така и методолошки, обата речника до
толку се блиски, што овозможуваат споредба. Едноставно, нивни
те автори си поставиjа како цел опис на поврзаноста (лексичка и
синтаксичка) на глаголот, што значи дека обата - иако ceKoj на
друг начин - определуваат: 1.

- семантички задолжително (облига

торно) опкружуван,е на дадениот глагол во даденото негово зна
чен,е, односно неговите задолжителни (облигаторни) аргументи
(при употреба на друга терминологиjа: неговата облигаторна
валенциjа или интенциjа),

2. - сите правилни рекциски вариjанти,

3. - семантички ограничуван,а (семантичка карактеристика) на ар
гументите (актанти или партиципанти), и на KpajoT го верификува
ат горекажаното со соодветни примери. Очигледно е дека обата
речника претставуваат вид на активен речник, коjшто му одговара
на творечкиот аспект на човековата jазична активност и коjшто
ни овозможува граден,е коректни реченици во дадениот jазик.
Традиционалните речници, како едноjазични (т.н. толковни), така
и двоjазични, во кои бараме толкуван,е на значен,е на непознат
збор, негов семантички еквивалент, блискозначен збор во ист или
друг jазик, се пример на пасивен вид на речник, чиjа главна задача
е да ни овозможи да го разбереме текстот. Авторите на обата реч
ника биле свесни дека нивната цел е друга, Т.е. да се дадат правил
ни семантичко-синтаксички модели, кои на нивните корисници Re
им дозволат произведуван,е (генериран,е) нови текстови. Целта на
овие речници не е да се столкува значен,ето на глаголите, па и
затоа истото е сведено до неопходниот минимум, и се дава тогаш,
кога неколку различни значен,а на даден глагол повлекуваат сами
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по себе разлики на синтаксички шеми и семантички ограничуваlЬа
на именските синтагми.
Затоа сметав дека овие два речника ке бидат оптимален
извор на информации потребни за еден автор на двоjазичен син
таксички речник, KOj си поставува цел да му овозможи на еден ко
рисник на речникот да генерира коректна реченица во jазикот 
цел, а Koja би била - по можност - наjадекватен семантичко-син
таксички еквивалент на поjдовната реченица во првиот jазик. Би
деjки глаголот зазема централна позициjа во реченицата и со сво
ите семантичко-синтаксички карактеристики одлучува каква ке
биде неjзината структура, нашата цел е двоjазичен речник на гла
голите, во коjшто од обете страни на речничката статиjа, при ис
тото значеlЬе на глаголот, треба да се наведат сите можни ко
ректни синтаксички вариjанти на реченичната шема.
Во врска со тоа што полскиот речник е веке готов, а маке
донскиот е на половина пат, обработката на македонско-полскиот
синтаксички речник на глаголите изгледа благодарна, што не
значи дека е лишена од проблеми. Главниот проблем е токму тоа,
што ниту авторите на ИСР, ниту пак jac не можевме да си ги про
вериме и да ги коригираме нашите интуиции во конфронтациjа со
материjалите на тритомниот толковен речник. Резултат на тоа по
некогаш е некопмлетен опис на македонскиот глагол во ИСР, а
што jac, во споредба со полскиот материjал го насетувам, но не
можам сама - како странец со cBojaTa некомплетна македонска ja
зична компетенциjа - одговорно да го оспорувам. Се разбира, во
тоа ми помагаат македонските информатори, но - ПО принцип 
главен, наjважен извор за сите надополнуваlЬа, КОРИГИРaJьа и сл.
од MojaTa страна би требало сепак да биде картотеката на тритом
ниот речник. За жал, не беше.
Споредбата на статиите обработени во македонско-полски
от синтаксички речник на глаголите и блискозначните перифрас
тички изрази (понатаму МПР) со истите статии во ИСР укажуваат
понекогаш на доста големи разлики во интерпретациjата на ис
тиот jазичен материjал.
Да ja погледнеме речничката статиjа во МПР од методо
лошка и техничка гледна точка.
Насловот на статиjата е дадениот македонски глагол. Ако
мегу несвршениот и свршениот глагол нема разлика во значеlЬето
(ги разликува само аспектот), тие сочинуваат една речничка стати
ja. Понекогаш значеlЬата се разликуваат мегу еебе - при елична

13

синтаксичка шема - токму со отсуство на еден од видовите (JАВИ
СЕ 4.в). При таа прилика треба да се обрне внимание на доста ка
рактеристичната разлика мегу обата jазика. Имено, во полскиот
jазик воопшто не постоjат двоаспектни глаголи, што во македон
скиот е доста вообичаена поjава. Во полскиот jазик задолжително
ке се поjави сигнал на свршеноста (главно префикс).
ВО МПР нема да има се 1аНТИЧКИ дефиниции. Таквите еле
ментарни дефиниции на македонските глаголи се даваат во иер и
тоа е доволно. CeKoja речничка статиjа ja содржи

1aKeДOHCKaTa

лексема, позната за корисникот на речникот (во неговиот маjчин
jазик, односно во добро познат туг jазик) и неjзиниот - по можност 
наjточен еквивалент во полскиот jазик. Ако претпоставиме дека
на секое ново значеl:Ье на анализираниот глагол, во речничката
статиjа му одговара нова потстатиjа, со сопствена синтаксичка
шема, со коректни семантички ограничуваl:Ьа на сите отворени,
семантички задолжителни (облигаторни) позиции за тоа значеlЬе
во реченицата, ако додадеме добро одбрани, соодветни примери
коишто ке ja илустрираат точноста на нашата семантичко-син'гак
сичка анализа, дефинициjата се чини непотребна. (За споредба, во
руско-унгарскиот синтаксички речник исто така, по принцип, нема
никакви дефиниции: Apreszjan-Pall: 82). Се зависи од карактерот и
целта на еден речник. На пример, семантичко-синтаксичкиот реч
ник на словенските деноминални глаголи (Semantyczno-syntaktyczny
s!ownik: 80) поседува многу интересни - како од теоретека, така и
од методолошка гледна точка - симболички семантички дефини
ции, чиjа обработка од нивните автори бараше не само прилично
добра логичка подготовка, но и извесна храброст, бидеjки тогаш
немало нешто слично како образец, односно анти-образец, а со
тие дефиниции требаше да се опфатат и прецизно да се опишат се
мантичките разлики на глаголите од 5 словенски jазика: македон
ски, полски, руски, српскохрватски и чешки (Solecka, Terminska: 79,
80а, 80Ь). Мегутоа, TOj речник (заправо дискусиона свеска) имаше
експериментален, теоретски карактер и беше наменет пред се за
лингвисти-теоретичари како еден вид вовед во дискусиjа околу из
работка на семантички речнички дефиниции.
Симболиката употребена во МПР потсетува на симболика
та користена во генеративниот речник на полските глаголи
(S!ownik: 80-92), а уште повеке на онаа ПРШ1енета во семантичко
синтаксичкиот

речник

на

словенските

деноминални

глаголи
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(Semantyczno-syntaktyczny s ownik: 80). Тоа е сосема свесен, промис
лен потег. Не е проблем да се предложи уште еден нов симбо
лички запис, но, дали тоа треба да се прави по ceKoja цена, е
вистинско праШaIье. Записот употребен во гореспоменатите реч
ници , покраj сите свои мани, има една голема предност. Имено,
веке е доста широко познат (речникот на ПOJЬaIЬСКИ имаше при
лично голем тираж за еден теоретски труд) и во доста лингвистич
ки трудови, барем во Полска, со извесни измени, успешно се
употребува. Записот применет во деноминалниот речник е негова
та поразработена, подобрена вариjанта. Бидеjки сум коуредник на
едниот и коавтор на другиот, па некои решениjа во об ата се ед
ноставно мои (а записот во деноминалниот речник, со сите негови
модификации коишто не беа прифатени во генеративниот речник,
го внесов целосно како CBOj авторски удел во трудот), не гледав
причина да не го применам во една нова верзиjа, модифицирана
специjално за МЛР. Така е поекономично и поефикасно, бидеjки
HeKoj KOj знае веке еден од гореспоменатите полски речници, мно
гу лесно ке се снаjде и во OBOj, без да губи време за ПРОУЧУВaIье и
запамеТУВaIье на новата симболика.
Се разбира, би можел да се прифати и симболичкиот запис
коjшто се применува во иер, а што можеби би ja олеснило рабо
тата над МЛР. Проблемот е во тоа што синтаксичките шеми
имаат функционален карактер, Т.е. именеките синтагми, да-кон
струкциите, подредените реченици кои ги пополнуваат позициите
на задолжителните (облигаторните) аргументи на главниот преди
кат , носат функционална карактеристика на дел од реченицата,
коjшто го претставуваат во површинската реализациjа на дадена
та предикатско-аргументска структура. Дека не е тоа лесна зада
ча, сведочи анексот кон иер, во KOj Б. Корубин, инаку автор на
дискутираниот запис, укажува на редица cOMHeBalЬa токму околу
функционалната карактеристика на индиректните обjекти, опсто
jателствата и тн. предикативи (Корубин:
раз и во самиот речник. Во еден приказ

92), а што наога CBOj од
(Solecka: 80) се обидов да ja

докажам проблематичноета и опасноста на таквото "етикетира
н,е" на деловите на предикатско-аргументската структура од глед
на точка на нивната синтаксичка функциjа. Сигнализирав дека
многу поважно од тоа е да се обрне поголемо внимание на
разоткриван,ето на сите облигаторни аргументи на дадениот
предикат, а што не секогаш има место во иеР. Да разгледаме
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само два случаjа, како пример. Се знае дека за македонскиот jазик
многу карактеристична поjава е транзитивизациjата на порано
нетранзитивните глаголи. Авторот на записот й обрнува големо
внимание и со право,бидеjки таа го издвоjува македонскиот jазик
во ceMejcTBoTO на словенските jазици. Воопшто, категориjата пре
ОДНОСТ : непреодност одигра важна улога во конечното обликува

JЬe на речничката статиjа во ИСР, таа претставува поjдовна мето
долошка точка за записот на Б. Корубин. Во оваа ситуациjа би мо
жело да се очекува дека во речникот ке се бележат сите сретнати
примери од ваков тип. Веке во приказот сигнализирав дека во
речничката статиjа ДИРИГИРА1 во пробната свеска на ИСР
погрешно има само една формула:

-

И/С!, со И/Ой, каде што И/Ой

е исполнител на музичкото дело,значи хор,оркестар, ...,бидеjки
располагав со примери,кои сведочеа дека Kaj OBoj глагол ,при ис
тото значеJЬе,постои уште една преодна синтаксичка вариjанта,

и/с, И/Од, каде што
И/Од има сосема друго семантичко ограничуваJЬе,имено не е ис
чиjашто формула би требало да исгледа:

-

полнител на музичко Дело,туку самото дело. По многу години из
лезе 1 том од ИСР и пак без оваа втора вариjанта, иако не е тешко
да се чуjат речениците од типот: ДОЛ20шраjно му беше айлаудuра
но на дUРU2eJiШОш, KOj U ова дело 20 дUРU2uраше без да ja има
йред себе ЙарШuШураШа. - Моцарш беше йоканеш лuчно да ja ди
ри2ира оЙераШа.
Исто така ИСР недоследно ги бележи и фразеолошките
изрази. Уште во пробната свеска се забележуваше обид да се земе
предвид и да се вметне фразеологиjата. Очекувавме дека не само
што таа нема да се занемари, туку ке се разработи со соодветно
внимание. За жал,се остана на исто. За фразеолошките изрази
дознаваме или од дополнителни забелешки на KpajoT од речнич
ката статиjа, или ги сретнуваме како подвариjанти на главното
значсIЬС,или пак како едно од значеIЬата без никаква HajaBa дека
се работи за фразеологизам,а не за обична употреба. Фразеологи
jaTa требаше да добие доследна обработка според прифатената
концепциjа во речникот, требаше да стане одделна,забележлива
точка во една речничка статиjа со грижливо обработени адекват
ни синтаксички шеми. Затоа во МПР, во рамките на соодветната
речничка статиjа, се поjавуваат фразелогизмите како одделни
потстатии,со свои шеми и одбележани семантички ограничуваJЬа
на облигаторните аргументи. Се разбира,не сите,туку наjчестите,
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бидеjки - како странец, а не роден говорител на македонскиот ja
зик - само на такви можев да се сетам и да барам потврда за нив
Kaj македонските информатори.
Насловот на речничката статиjа - како што веке беше ка
жано - е дадениот македонски глагол.
Од полската страна (одиме од наjедноставна ситуациjа кон
наjтешката):
- во наjедноставната ситуациjа на даден глагол во дадено
значеlЬе му одгонара потполно ист глагол, дали со словенски (на

GRYZC, ДОЖИВЕЕ - DOZYC, ЗАМИСЛИ 2. ZAMYSLIC, ЗНАЧИ - ZNACZYC, JАВИ СЕ 1. - JAWIC SЩ), дали
со странски корен (на пр.: АНГАЖИРА 1. - ANGAZOWAC,
АНГАЖИ А СЕ 1. - ANGAZOWAC SЩ, 2 ., ,АПЕЛИРА 1., 2 . APELOWАС, ИIjТЕРЕСИРА INTERESOWАС, КОНТРОЛИРА 
KONТROLOWАС), со аналогна синтаксичка шема (земаjки ги пред

пр.: ГРИЗЕ 1. -

-

вид очигледните системски разлики) и исти семантички ограни
чуваlЬа,
-

некои

македонски

глаголи

се

двоаспектни

(на

пр.:

АНГАЖИРА, АПЕЛИРА, ЖРТВУВА, КОНТРОЛИРА) што не е
случаj со полските; се разбира, од полската страна мора да се по
jави во OBoj случаj адекватен аспектен пар како полн еквивалент
на македонскиот двоаспектен глагол,
- доста често, но сепак не секогаш, даден македонски гла
гол и неговиот полски еквивалент потекнуваат од ист прасловен
ски корен; тогаш, ако TOj полски еквивалент може да го замени
македонскиот во сите негови примени (се разбира, цело време збо
руваме за една аргументско-предикатска структура со определена
семантичка содржина, Т.е. за едно значеlЬе на дадениот глагол), во
речничката статиjа ке се поjави само TOj; но прилично честа е
ситуациjата во полскиот jазик дел од примените да ги покрива
еден глагол, а дел - HeKoj друг (или повеке) со друг словенски
корен, или пак првиот ги покрива сите, ама во некои ситуации
другиот е пофреквентен; во ваква ситуациjа

ги

даваме - како ек

виваленти - обата (или повекето) глаголи заедно (на пр.: БАРА 1. 

Zi\DAC:::CHCIEC),

под услов во нивните површински реализации,

Т.е. синтаксичките шеми да нема разлики (еден ваков приод би бил
недопустлив и незамислив во еден дво-/повеке-jазичен словенски
речник, чиjа задача би била да се проследи денешната дистрибу
циjа на прасловенските корени во современите словенски jазици;
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таму, ако на еден корен во поjдовниот jазик не ке му одговараше
истиот корен во другиот jазикlдругите jазици, тоа ке требаше
грижливо да се обележи со празно, непополнето место, бидеjки
тоа ке беше сигнал дека дадениот корен или денес не постои во
дадениот jазик, или постои со друго, ново значен,е; бидеjКи наши
от речник има сосема друга задача, имено, TOj е должен на корис
никот да му даде наjточен, наjадекватен полски еквивалент на
еден македонски глагол со негово определено значен,е, за TOj да
може да генерира соодветна, коректна реченица во полскиот ja
зик, а тоа значи дека никаков историски, генетски принцип не не
обврзува),
- понатаму може да се поjави мала разлика во синтаксичка
та шема со оглед на различната површинска реализациjа на истата
семантичка позициjа, на пр. мак. 20 чека.м дешешо / авшобусош :
пол. czekam па dziecko / па autobus , каде што на македонскиот ди
ректен обjект во полскиот му одговара предлошкиот обjект, не
повлекуваjки со себе никакви последици, бидеjки се работи само
за чисто површинска, конвенционална разлика, слично како во па
ровите: седи на .маса: siedziec przy sto!e,' се врака до.ма : wracac do
domu (на пр.:
АЖИ 2. - UCHODZIC, ВЛЕЧЕ СЕ 2. WLEC SЩ,
ИГРА 1. - ОRЛС),
- ако постоjат такви ситни синтаксички разлики мегу
полските глаголи-еквиваленти на поjдовниот македонски глагол,
тие глаголи треба да се разделат како потстатии (на пр.:
АНГАЖи:rА СЕ 3. Z;'\JMOWAC SЩ ::::ZABIERAC SЩ, В АЖИ 3.
DOТYCZYC ::::ODNOSIC SЩ) , за ceKoj од нив да може да се прет
стави со сопствена синтаксичка формула,
- можат да се поjават ситни разлики во семантичките ог
раничуван,а кои не пречат обата глагола сепак да се третираат ка
ко сема!fТИЧК еквивалентни (на пр.: SВОНИ 2. - DZWONIC, ИГРА
5. - TANCZYC); очигледно е дека зад големите разлики во семан
тичката каракретистика едноставно се крие друго, ново значен,е,
- ако постоjат такви ситни семантички разлики мегу пол
ските глаголи-еквиваленти на поjдовниот македонски глагол, тие
исто T Ka треба да с,? разделат во ,потстатии (на пр.: ИГРА,6. а 
ВАWIC :::: ZABAWIAC, 6.б - ВАWIC SЩ, 6.В? - ROZIGRYWAC?), за
да можеме соодветно да ja обележиме разликата во семантичките
ограничуван,а на аргументите на нивната заедничка предикатско
аргументска структура (претпоставуваме дека во ваква ситуациjа
-

-
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два или повеке полски глагола имаат иста, заедничка предикат
ско-аргументска структура со анализираниот македонски глагол, а
семантичките разлики кои се поjавуваат при нивната употреба се
безначаjни, бидеjки се собираат во, односно се сведуваат на семан
тичките ограНИЧУВaIьа на аргументите од поjдовната структура и
лесно можат да се обjаснат како конвенционални, оти зависат од
различната фреквентност на полските глаголи, од стилот на текс
тот, од принципите на лексичката поврзаност на полските зборо
ви, од узусот); не се служиме со поимот: синонимен глагол, бидеj
ки стопроцентна синонимиjа практично не постои; самото тоа
дека еден глагол се употребува во едни/сите позиции, а другиот во
некои други/само некои, наjдобро сведочи за тоа; затоа поадеква
тен е терминот: блискозначен,
- понатаму следува ситуациjа кога на поjдовниот македон
ски глагол на полски му одговара не глагол, ту:,у перифрастичка
конструкциjа (на пр.: JАВИ СЕ 4.В

-

ZAВIERAC

GLOS); и тука се

повторуваат истите проблеми што ги наредивме погоре: можат да
се поjават извесни разлики во синтаксичката шема (и тоа незадол
жително ) или во семантичките ограНИЧУВaIьа за именските синтаг
ми, но тоа не создава никаков сериозен, дали теоретски, дали ме
тодолошки, проблем; нема ништо особено во тоа дека во HeKoj ja
зик наместо глагол постои перифрастичка конструкциjа, коjашто
има заедничка предикатско-аргументска структура со HeKoj глагол
во еден друг jазик; единствено нешто што моравме во врска со тоа
да направиме е да прифатиме дека нашиот македонско-полски
синтаксички речник е речник на глаголите и блискозначните пе
рифрастички изрази,
- една од последиците на ваквиот методолошки приод беше
да ги земаме предвид перифрастичките конструкции не само во
горенаведената и очигледна ситуациjа, туку и оние што се евенту
елни алтернативи на постоечкиот еквивалентен глагол (глаголи);
посебно корисно се покажува тоа тогаш, кога - благодарение на
перифрастичките конструкции - подобро се гледаат и се издвоjу
ваат разликите во значеlЬата, кои на прв поглед можеби и не се
толку очигледни (на пр.: ВАЖИ

1.,2., КОНТРОЛИРА 1.,2.,3.),

- во оваа воведна тетратка на мпр е примената, засега ба
рем, следната постапка: перифрастичкиот израз, коjшто е един
ствен еквивалент на македонскиот глагол, се дава паралелно со
него во полскиот дел од речникот (на пр.: JАВИ СЕ 4.В 
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ZАБIERAС GLOS); мегутоа, ако то] се jaBYBa како алтернатива на
еден друг постоечки глагол, тогаш то] се CMeCTy a под COOДBeTH

APELOWAC == KIEROWAC
БУС ZALEZNYM); ако пак TOj пе

потстатиjа (на пр.: АПЕЛИРА 1. -

APEL, ЗАВИСИ2. - ZALEZEC

==

рифрастички израз има сво] еквивалент од македонската страна
(Koj исто така е еквивалентен со соодветен македонски глагол),
тогаш и TOj македонски перифрастички израз се наведува во реч
никот; со тоа добиваме еден вид симетриjа и прегледност (на пр.:
КОНТРОЛИРА 1.,2.,3.),
- засега тие дополнителни перифрастички конструкции во
речникот немаат свои синтаксички шеми и се друго, што им сле
дува; ако нивната синтаксичка шема и семантичките карактерис
тики на именските синтагми не се разликуваат од соодветните гла
голски шеми и карактеристики, тоа не е ни потребно; во случаj да
постоjат разлики, би требало да се забележат; сето тоа се уште е
остварливо; на KpajoT, воведните или дискусионите тетратки пос
TojaT токму за тоа да има простор за размислуваlЬе, експерименти
palЬe и собираlЬе мислеlЬа и критики,
- освен горенаведените ситуации, каде што македонските
глаголи имаат готов соодветен лексички еквивалент во полскиот
jазик, може да доjде до сериозен проблем, кога глаголот во некое
од своите значеlЬа воопшто нема таков готов еквивалент, било
глагол, било перифрастичка конструкциjа; дали е тоа можно? - се
како; пред неколку години, пишуваjки за проблемот на еквивален
циjата во двоjазичен речник (Солецка: 96а) анализирав три, според
мене, можни начини на постапката:
1. би можеле да се ограничиме само на забелешката дека ниту
глагол, ниту блискозначна перифрастичка конструкциjа, соод
ветна за анализираниот глагол, не постои; секако, таква негативна
информациjа е многу важна, мегутоа го оставаме корисникот на
речникот сосема сам со нерешен проблем,
2. би можеле сепак да изградиме оо hoc измислена парафраза,
поаfаjки од претпоставката дека апсолутно непреводливи содржи
ни не постоjат; таквата парафраза би требало максимално аде
кватно да го изрази значеlЬето на таквиот непреводлив глагол,
поточно да го опише со наjсоодветни зборови; начинот на изразу
BalЬeTo на таа опишана содржина би му го оставиле сепак на ко
рисникот,
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3. би можеле да му предложиме на корисникот на речникот
готов модел на таков еквивалент, како наш предлог, што би било
наjкорисно; во OBOj случаj таквата парафраза би требало да е точ
на, да содржи толку семантички елементи, колку што ги содржи
дадениот глагол, да отвора исто толку позиции во реченицата, со
исти семантички ограничувшьа; единствените дозволени - иако не
задолжителни - разлики се тие во синтаксичката шема; очигледно
е дека третиот приод изгледаше наjсоодветен за нашиот речник и
за него се определив; се изгледаше едноставно, додека беше тео
риjа, мегутоа, кога стигнавме до стварноста, се покажа дека тоа
воопшто не е лесно (ке се вратиме на таа тема при анализата на
речничката статиjа: ИГРА),
- во рамките на дадена речничка статиjа, се поjавуваат - ако
постоjат - фразелогизми како одделни потстатии, со свои шеми и
одбележани семантички ограничуваffiа на нивните облигаторни
аргументи, како и примери на нивната употреба; тие се третирани
како рамноправ ен дел од статиjата; се разбира, и тука може да се
случи

да нема соодветен фразеолошки

израз

во jазикот-цел

(ИГРА: ОЧИТЕ ИГРААТ б), иако, од друга страна, во полскиот
jазик може да постои фразеолошки израз таму, каде што во маке
донскиот jазик функционира еамо глагол во едно од своите значеffiа
и обична синтаксичка шема, ако му веруваме на иер (SВОНИ 4.),
- контроверзен методолошки проблем во речникот беа се
мантичките ограничуваffiа, на кои им беше посветен еден од моите
реферати (Солецка: 96в); на прашаffiето: дали воопшто да се опи
шуваат (и како) семантичките карактеристики на именските син
тагми, кои се jaBYBaaT во синтаксичката шема на даден глагол! пе
рифрастички израз / фразеологизам како површински репрезенти
на аргументите, имплицирани од страна на даден предикат, тогаш
бев на мислеffiе - по низа искуства - дека, штом не сме во состоjба
да дадеме навистина адекватна, прецизна семантичка карактерис
тика на именската синтагма, подобро да не ja даваме воопшто; во
искушение не ставаше и тоа што мпр, како и другите синтаксич
ки речници, покраj синтаксичките шеми дава извесен, и воопшто,
немал броj реченици, коишто ни овозможуваат да ja верификува
ме исправноста на нашата интерпретациjа на дадена вербална
лексема / израз (на пример Апресjан и Пал во руско-унгарскиот
речник на глаголите по принцип не ги даваат таквите карактерис
тики); свентуелно размислував дека би можеле да се послужим е со
методот на наброjуваffiе на ИМИffiата на наjтипичните, HajKapaKTe
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ристичните предмети / поими, коишто наjчесто ги пополнуваат да
дените семантички позиции, по што би следеле промислено одбра
ни реченици-примери како потврда на коректноста на нашата се
мантичка интерпретациjа; HajaBYBaB тогаш дека ке го ослободам

МПР од бележеlЬе на неточни и непрецизни семантички ограничу
BalЬa, кои покраj добро одбраните примери се чинеа редундантни;
во дискусиjата по рефератот, како и во понатамошните разговори
некои дискутанти изразуваа воздржаност кон таквиот методо
лошки приод, па времето требаше да покаже дали TOj држи; и вре
мето, односно паралелната анализа на македонските и полските
глаголи покажа дека сепак е побезбедно да се даваат семантич
ките ограничуваlЬа, по потреба искомбинирани со наброjуваlЬето
на наjтипичните ИМИlЬа, бидеjки се случува дека токму тука, Kaj ог
раничуваlЬата, постои мала - и по принцип безначаjна за неоспору
ваната еквиваленциjа на македонскиот и полскиот пар глаголи / из
рази - но забележлива и интересна разлика (на пр.: ДЕJСГВУВА 4.,
SВОНИ 2., ИГРА 5., JАВИ СЕ

3.).

Внимателната анализа на низа синтаксички шеми во МПР
покажува дека освен површинските репрезенти на облигато рните
аргументи на една предикатско-аргументска структура, тие содр
жат понекогаш една или повеке факултативни позиции. Тоа е ре
зултатот на опсервациjата, коjашто ja извршивме независно Б. КО
рубин и jac, а Koja укажува на една интересна регуларност. Имено,
ако во површинската реализациjа на една предикатско-аргумент
ска структура недостасува HeKoj од неjзините облигато рни аргу
менти, донекаде регуларно се поjавува еден од можните факулта
тивни аргументи, како еден вид надомест. Таканаречената мини
мална реченица ретко се манифестира во практиката. Затоа во

МПР (како и во неговите полски претходници) се употребува една
нотациjа со заграда

{ ... }

и знакот

+,

предложена од мене, а Koja е

лингвистичка мутациjа на логичкиот сврзник

q}

алшернашива: {р +

(лог. алтернатива е вистинита тогаш, кога барем еден од иска

зите е вистинит).
ОбjаснуваlЬата на употребените симболи се сместени на
KpajoT од воведот.
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Време е да преминеме кон анализа на некои поинтереени
случаи со коишто се соочуваме при читаlЬето на МЛР.
Ке ja разгледаме речничката етатиjа ИГРА, бидеjки токму
во неа се егземплифицираат цела низа проблеми, наjавени погоре
(патем кажано, во оваа речничка статиjа мора да е нешто испуш
тено, бидеjки очигледно недоетаеува втората точка, а и во првата
б) примерите се иепомешани). Веке во 1. точка наидуваме на два
полски еквиваленти, кои се разликуваат не со синтаксичките ше
туку со семантичката еелекциjа на аргументите на предикат

МИ,

CKo apГYMeHTCKaTa структура чиjа репрезентациjа се тие; имено,
,
GRAC,
коjшто
има
ограничуваlЬа:
наспрема
глаголот
N -1
N
N A -1

[+Нuт]
+ Abstr : gra towarZYSka,
sportowa, dzieci у са

[

Kaj глаголот ВАWIC
N

-1

N

[+ Нит :dzieci],

]

SЩ забележуваме инклузивна селекциjа:

каде што збирот вршители е дополнително

ограничен на деца, додека пак предлошкиот обjект во акузатив 
на детските игри (некогаш дел од нив ги играле и возрасните,
затоа Kaj постарите автори тие може да се еретнат како салонски
игри). Во точката 3. наидуваме на три ниjанси, во македонскиот
jазик издвоени благодарение на различните синтаксички шеми и
различно семантичко селектираlЬе, што во полскиот jазик
дополнително заjакнато со различни лексички еквив

WYSTAWIAC, б) без
МIБС ZATRUDNIENIE I ANGAZ

ceKoja од ниjансите: а) - блискозначен глагол
замена, в) - перифрастички израз
pot

..

е

енти за
-

Истовремено потточките а) и в) ja егземплифицираат ситуа

циjата кога два блискозначни глагола, односно глаголот и cooд
ветна перифрастичка конструкциjа не се разликуваат во синтак
сичките шеми (што воопшто не е ретка поjава, како што ке забе
лежиме при читаlЬето на останатите речнички статии). Во наред
ната, 4. точка наидуваме на неусогласеност на квалификаторите:
македонскиот глагол ИГРА е употребен фигуративно, додека вр
полскиот jазик се поjавува сосема друг словенски корен

(DRGAC)

со своето основно, примарно значеlЬе. Освен таа начелна разлика,
веке ништо друго не ги дели полскиот и македонскиот глагол. Но,
веднаш во наредната 5. точка сретнуваме обратна ситуациjа: обата
глагола се употребени фигуративно, двоjните синтаксички фор
мули исто така не се разликуваат (освен очигледната системска
разлика во изразуваlЬето на истата семантичка и синтаксичка
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позициjа: на Н : ND). Мегутоа, при семантичките ограНИЧУВaIьа за
агенсот забележуваме дека во македонскиот jазик TOj воопшто не
може да биде жив: н1,2

[+ co crJ ,
-Аmт

полнително
рувшь е:

N2

додека во полскиот можно е до

семантичкото ограНИЧУВaIье, или поточно про ши

[+ Concr1[+ Anim],
-Нит

живо суштество, но не-човек. Во

македонскиот jазик, во соодветната реченица, наместо игра, ке се
поjави глаголот шанцува, истиот како во полскиот, но ние не
бараме - како што паметиме - еквивалент за шанцува, туку за
игра: R6j моЬnусЬ muszek t81iczyl nad krzakiem Ьzu. : Роjош сишни
'мушички шанцуваше (а не: и'iраше) над jоргованош. Точката б. ни
создаде вистинска главоболка. Причината се наога во НСР (том П,
с. 203, види ja исто така про бната свеска кон oBoj речник, с. БО,
што значи дека статиjата ja обработи Б. Корубин), бидеjки Toj ги
регистрира само тие два примера: Мо,Мчиfbаша ги u'iрааш КОfbише,
- Найред 'мур'2авиош алкар '20 и'iраше вранецоШ. со значеlЬе: 'раз
игра, раздвижи' (иако правилно би било 'разигрува, раздвижува')
и со нагласено семантичко ограничуваlЬе: KOfb и сл. Патем ка·
жано, не би требало да се даваат толку неjасни, очигледно туги (од
HeKoj превод, спореди го зборот ал кар, KOj може да се наjде само
во речникот за странски зборови со исто толку HejacHo толкуваlЬе)
примери од странската литература. Во полскиот jазик постои збо
рот rozigrac, бележан од 12-томниот речник на В. Дорошевски, со
квалификатор: редок и без CBOj несвршен пар rozigrywac, додека
македонските примери очигледно укажуваат на несвршената ва·
риjанта. Вториот можен глаголски еквивалент rozrиszac (без ква
лификатори оти се употребува без ограничуваlЬа) исто така не бе
лежи несвршен пар, значи, за да се преведат горенаведените маке
донски реченици, би требало да се воведе парафразата: wprawiac w
тсЬ / w taniec, што би било донекаде оправдано со постоеlЬето на
речениците од типот: Pod malym ryczerzem kon parskal i tanczyl Ме
гутоа ме интригираше тоа толку тесно семантичко ограничуваlЬе,
бидеjки jазичната компетенциjа ми поткажуваше дека тоа би мо
жело да биде и куче, и маче, па наjпосле и дете. И тука ситуациjата
сосема се усложни. Дел од моите македонски информатори го
потврдиjа тоа coмнeBalЬe, дури со зачуденост, како е можно такви
примери да не се наjдат во НСР. Тоа диjаметрално би ja менувало
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ситуациjата, бидеjки речениците од типот: Го игра,м, дешешо / ку
чешо / ,м,ачеШо. нс само што имаат полски еквиваленти, туку по
стои дури избор мегу три глагола и две синтаксички формули

со

карактеристична семантичка разлика. Имено, при ограНИЧУВaJье
то: деше, се поjавува синтаксичката шема со директен обjект,
аналогна на македонската:

Сгети nje bawisz

dziecka,

.ieby nie

p!aka!o? :30ШШО не 20 иzраш дешешо за да не йлаче? Неочекувани

проблеми се поjавуваат при други полски примери, на пр.: Odkqd
nfe та ргасу, Аnnа siedzi w domu f bawi dzieci Во македонскиот пре

вод овде не би можел да се употреби глаголот игра, бидеjки се ра
боти за друго, пошироко значеlЬе: 'се занимава', 'чува'. Во послед
ниот пример не би можел да се употреби ни вториот полски блиско
значен глагол zabawfac KOj општо земено одговара на македонскиот
забавува; обата имаат синтаксичка шема побогата од ИГРА 6. за
една позициjа: мак.: со Н, пол.: М, со семантичката карактеристи
ка

[+ Abstr]:

Zabawfa! dzieci opowiadaniem bajek I uk!adanfem klock6w. :

Ги забавуваше децаша со раскажуваlbе йрикаски / редеlbе коцки.
Се разбира, во OBoj случаj семантичкото ограничуваlЬе за директ
ниот обjект никако не се свед ува само на децата, туку е пошироко

([+ Нит]).

Но, една од можните теми на полскиот глагол го добли

жува до bawic: Zabawfaj dziecko, .ieby nie p!aka!o.

Сгети nie zabawiasz

dziecka, widzisz, .ie р!асге? Тоа што е можно при ограничуваlЬето :
dziecko никако не се однесува на други живи суштества, што значи

дека ограничуваlЬето: kot I pics (,м,аче / куче) не принудува да ja
смениме синтаксичката
kotemlpsem.

:

тема:

Nasz

syn

са!у dzien

bawi

si

z

наспрема истата македонска: Нашиош син цел ден го

игра .мачешо / кучеШо. (паралелна со аналогната на полската: На
шиош син цел ден си игра со .мачеШо/кучеШо). Секако, во оваа ше
ма може да се поjави и дете: Сгсти nic Ьа wfsz si z dziссkiсщ widzisz,
.ie р!асгс? Значи, семантичката карактеристика на директниот

обjект при глаголот ВАWIC SЩ е

[+ Anim].

Но нашите проблеми не

завршуваат со тоа, бидеjки последнава карактеристика, се чини,
има дополнително ограничуваlЬе: мали животни, дали по возраст,
дали по раст. Реченицата: Nasz syn са!у dzicn bawf si

z konicm.

некако не звучи, освен ако не се работи на пр. за ждребе или за
пони. Kaj еден возрасен KOlЬ навистина може да се мисли токму на
разигруваlЬе, односно на раздвижуваlЬе (пред HeKoja друга, посе
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риозна работа, на пр. трка), како што гласи ТОЛКУВaIьето на ова
значеlЬе во нер.
Кога веке проблемот изгледаше решен, се покажа дека
многу од моите македонски информатори и консултанти воопшто
не ja прифакаат шемата: Го u:ZpaM дешешо,
сметаjки ja за ди
. . .

jалектна, односно доjдена - можеби - од детски jазик. Бидеjки и во
пробната свеска на неп (Корубин: 79: с.56-62) истата речничка
статиjа, обработена лично од раководителот на неп, не ja содржи
дискутираната синтаксичка шема, морав - со жалеlЬе - да се поми
рам со мислеlЬето на мнозинството дека оваа шема со директен
обjект не му пригаfа на современиот македонски литературен
jазик. Ако останеме при таа констатациjа, за интерпретациjа на
реченицата: МО.ИЧUfbаШа zu uzрааш КОfbuШе. ке имаме следна
алтернатива:
или Ке прифатиме дека на македонскиот неСВJ?шен
глагол ИГРА 6. му одговара полскиот свршен ROZIGRAC (со
квалификат?рот редок) и исто така свршен, блискозначниот

1

-

ROZRUSZAC: Сhlорсу rozigrali / rozruszali konie.

-

W przodzie smag!y

rycerz rozigral karego konia.; во ваквиот случаj би можеле дури да го
употребиме -

секако фигуративно -

глаголот

ROZTANCZYC:

Сhlорсу roztanczyli konie. KOj не само што наjсоодветно звучи, но
дури асоцира со веке цитираниот пример: Pod malym rycerzem kOli
parska! i tanczyl - По д .малuоШ вuшез КОfbОШ фучеше u uZраше.
2 - или, ако по ceKoja цена го бараме неговиот несвршен ек
вивалент, ке ни остане да се задоволиме со ad hoc наjдената пара
фраза: WPRAWIAC W ТANIEC / RUCH, Koja сепак не е HajcpeKHo
решение.
Kaj глаголот ИГРА се наведуваат неколку македонски
фразеолошки изрази (патем кажано многу пове ке одошто во

нер, што е голем недостаток на TOj речник) коишто главно имаат
полски еквиваленти, со еден исклучок. Имено, изразот ОЧИТЕ
МУ ИГРААТ б): Насешуваше дека ке се случu нешшо лошо 6uдеj
ки очuше .му uzpaa цела не дела. Нема cBOj полски пар. При фразе
ологизмите навлегуваме во многу поделикатна материjа, имено во
проблем на културните сличности и разлики мегу народите, кои се
отсликуваат во нивните jазици. Некои елементи на културата се
заеднички, како што на пр. BepYBalЬeTo во лоша срека ако црна
мачка ви го пресече патот, а пак другите не се. BepYBalЬeTo дека
ако некому му играат очите подолго време, тоа HajaBYBa нешто
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лошо, дека е злокобно, по се изгледа не важи за Полска. Речници
те не бележат HeKoj сличен израз, ниту пак jac и моите полски
информатори можевме да се сетиме на него. Се разбира, не може
ме да исклучиме дека регионално нешто аналогно постои, или
дека постоело во минатото. За тоа би биле потребни пошироки
културолошки студии. Актуелната состоjба е таква што нема го
тов полски еквивалент. Затоа во МПР може да се предложи само
помалку или повеке прифатлива парафраза.
При преминуВaIьето кон статиjата ИГРА СИ/СЕ забележу
ваме многу поголема сличност мегу обата jазика. Пред се се поjа

вува досега отсутниот полски глагол IGRAC коjшто во претходна
та статиjа не се П9jави освен во реткиот и несигурен пре фиксиран
глагол ROZIGRAC. МеГутоа, се гледа дека и тука TOj му го отста

пува мест<?то на пофреквентниот и денеска . повообичаениот гла

гол BAWJC SЩ; во потстатиите 1. И 3. IGRAC воопшто не може да
биде еквивалент, додека во 2. И 4. Неговата употреба е стилски

обоена/маркирана, бидеjки добива поетски (2.) или старински (4.)
ПРИЗВу'к. Kaj фразеолошките изрази тука се надоврзува само:

lGRAC Z OGN1EM. Останатите фразеологизми секако имаат екви

валенти, дури повеке од еден, но се конструирани од други глагол
ски лексеми. Како што гледаме, глаголот ИГРА и ИГРА СИ/СЕ
ни овозможиjа да ги проследиме практично сите тешкотии, на кои
наидуваме при семантичката и синтаксичката анализа на македон
ските глаголи, бараjки за нив наjсоодветен и исцрпен опис и Haja
декватен полски еквивалент.
Слична анализа можеме да извршиме врз сите останати
речнички статии наоtаjки разни, дали семантички, дали синтак
сички проблеми, бидеjJtи ситуациjата кога макеДОНСКИОТ и полски
от глагол со ништо не се разликуваат не е честа.

OBoj речник е замислен како наДОПОЛНУВaIье на полско-ма
кедонската граматичка конфронтациjа Koja се подготвува и сукце
сивно издава во МАНУ (првиат том во ПАН) (Т 1. од авторите З.
ТОПОЛИIьска, Б. Видоески: Zazys problematyki Wprowadzenie, Wroclaw

1984 ; Т 2. од

Б. Видоески, И. Савицка, З. ТОПОЛИIьска:

Прозодиjа,

Скопjе 1999; Т 3. од З. ТОПОЛИJьска: Сшудии од .морфоси1-lШакса

ша, Скопjе 2000), како неjзин нареден дел, тесно поврзан со син
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таксичко-семантичките томови. Како таков, има и теоретски ка
рактер покраj практични цели наведени во почетокот на воведот.
Да се надеваме дека успешно ке си ги врши обете свои задачи.
Ако се потсетиме на воведниот дел кон 1. том на Полско
.македонскаШа конфроншашuвна iра.маШuка, ке видиме дека ос
новниот поредок во теориjата, прифатена од страна на авторите, е
симнуваrьето од семантичкото ниво кон фонолошкото. Очигледно
е дека основната претпоставка мора да биде идентичноста на се
мантичката структура на двата споредувани комуникати во наши
те два jазика, бидеjки зад нив мора да стои истата вонjазична ре
лациjа. Во спротивно, конфронтираrьето не би било можно. BOHja
зичната релациjа, репрезентирана од еден предикат со неговите
облигаторни аргументи, во jазикот може да добива различни лек
сички експоненти. Кон множеството на релациите на извесен на
чин се придружени лексемите од дадениот jазик. Нас ке не интере
сираат глаголите, наjтипичните jазични експоненти на предикати
те. Тоа се лексеми коишто формално посебно добро се подготвени
да функционираат како експоненти на предикати. Многу важен е - и
е подвлекуван во гореспоменатиот вовед - фактот на сродноста на
нашите два jазика. Ефектот на таа сродност се гледа на ceKoj
чекор, во ист или многу сличен словенски (и несловенски) корен,
во иста или многу слична синтаксичка шема. Но, покраj тоа имаме
и многу разлики. Нашата задача е сите нив да ги забележиме за
потоа да ги анализираме. Очигледно е дека наjважната задача е
правилно да решиме каква вонjазична релациjа, со колку неjзини
облигаторни учесници, репрезентира дадениот глагол

експонент

на дадена предикатско-аргументска структура. Семантичката ана
лиза (иако не даваме семантички дефиниции) на анализираните
глаголи треба да укажува на броjот, редот и квалитетот (т.е. се
мантички ограничуваrьа) на аргументите на предикатско-аргу
ментските структури, еднозначно укажув

Ки на соодветностите

мегу структурата на предикатот (таа имплицира разни аргументи,
предметни и непредметни (= реченички = пропозиционални)) и
неговата формално-синтаксичка репрезентациjа. Треба да ja сфа
тиме и да ja сигнализираме можната разновидност на синтаксички
те реализации, кои произлегуваат од структурата на предикатот.
Синтаксичката шема треба да биде неjзин полн и адекватен
одраз. Наjважно е во синтаксичката формула да се дадат сите поз
нати вариjанти на површинските реализации на сите компоненти
од дадената семантичка структура. А тоа, дали ке бидат пополне
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ти сите позиции на семантичката структура на дадениот предикат
зависи од разни фактори (од интенциjата на авторот на комуника
тот, од формата Koja TOj ке му ja даде на истиот, и сл.). Во повр
шинската структура не мораат да се реализираат сите семантички
облигаторни позиции. Фактот дека HeKoja од нив не е секогаш по
полнета, односно реализирана, не сведочи против неjзината семан
тичка облигаторност.
Некои од глаголите претставуваат лексичка репрезентаци
ja на истата вонjазична релациjа, значи, се експоненти на ист пре
дикат. И тоа мораме да го имаме предвид. Тие се блискозначни
глаголи (не го употребуваме терминот: синоним) и треба да се раз
гледуваат заедно како множество на експоненти на еден предикат.
Ситуациjата се усложнува со постоен,е на понекогаш многу ситни
разлики (иако и тие не се задолжетелни) во семантичките карак
теристики на аргументите од семантичката структура Koja има по
веке лексички експоненти. Затоа, не зборуваме за семантичката
еквиваленциjа (т.е. синонимиjата) туку за блискозначноста (во ja
зикот на логиката тоа би била релациjата на толерантноста намес
то релациjата на еквивалентноста). Во нашиот речник имаме доб
ра шанса да забележиме до KOj степен македонскиот и полскиот
лексички фонд си одговараат. Се разбира, од целиот речнички
фонд извдоjуваме само едно множество лексеми, Т.е. jазични ре
презенти

лексикализации, одно сно формализации) на предика

ти и тоа само со специфична форма на глаголи. До тоа ограничу
ван,е додаваме уште едно, имено фреквентноста на анализираните
глаголи надеваjки се дека покраj сите тие издвоjуван,а и ограничу
ван,а сепак ке успееме да ja спроведеме конфронтациjата во сте
пен KOj ке ни дозволи да донесеме интересни - од секаква гледна
точка - заклучоци. Инициjаторите на Полско-македонскаша КОН

фроншашивна грамашика во CBOjOT вовед изразуваа задоволство
поради напредуван,ето на работите околу синтаксичките речници
на "централната класа на предикативните изрази, Т.е. на глаголи
"
те . Од излегуван,ето на Т 1. од граматиката поминаа многу го
дини. Полскиот речник на глаголите одамна е завршен, маке
донскиот е на половина пат. Да се надеваме дека OBOj македонско
полски синтаксички речник, како продолжуван,е на претходните
два, ке придонесе за збогатуван,ето на семантичката и синтаксич
ката конфронтациjа на двата сродни, а сепак толку оддалечени
jазици. На многу места во споменатиот Т 1. се подвлекува дека "во
словенскиот свет, каде што скалата на типолошките разлики не е
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голема, полскиот и македонскиот се наогаат на двата пола од таа
скала како меfусебно максимално поларизирани системи" (Торо

linska, Vidoeski: 1984: 27). Да се надеваме дека, и покраj ограниче
ноета на материjалот врз KOj ja вршиме конфронтативната анали
за, ке успееме да укажеме на карактеристични структурни раз
лики, посебно во начините на израЗУВaJьето на пропозиционал
ните (= непредметните) аргументи од предикатско-аргументските
структури. Уште во оваа воведна тетратка првите карактеристич
ни разлики во кондензациjата на реченичкиот аргумент, во начи
ните на номинализациjата, и редица други синтаксички поjави, jac
но можат да се забележат. Анализата на редуциран, но сепак
репрезентативен фонд од 550 глаголи, ке придонесе за македон
ско-полските конфронтативни студии од една страна, а од друга
страна ке биде интересна илустрациjа за разни теоретски претпос
тавки и раЗМИСЛУВaJьа.
На ова место ред е да им ja израз ам MojaTa голема благо
дарност на сите македонски информатори и консултанти, кои ми
помогнаа во cpeДYBaIЬeTo на македонскиот jазичен материjал, но
посебна благодарност им должам на Елена Петроска-Фостер, Jac
минка Спасеска и Деjан Геговски, наjпожртвувани информатори
и/или лектори на OBOj труд.
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ОБJАСНУВАI-ЬА НА УПОТРЕБЕНИТЕ СИМБОЛИ
Симболи и скратеници
Адв/ Adv - прилог/адверб
Aдj/Adj - придавка/адjектив
да C/Inf - да-конструкциjа, во пол. йодговара инфинитив
К/К - прашална заменка или частица, коjашто воведува
подредена прашално-релативна реченица
НIN - именска синтагма (од технички причини симболот е

сведен само на Н (лат. поmеп)
НЛINА - глаголска именка (лат. поmеп actionis)
OP/OR - директен говор (лат. oratio recta)
C/S - реченица (лат. sententio)
Т/Т

-

заменски корелат

Сшаа/факш; to/takt)

Именеките синтагми (ИС) можат да имаат супскрипти
Аб/АЬ - аблативна ИС (означува оддалеЧУВaJье од нешто)
Ад/Аd - адлативна ИС (означува доБЛИЖУВaJье до нешто)
AкцlAcc

акцесорна ИС (означува ПрИдРужувачка околност)

Кауз/Саus - каузативна ИС (означува причина)
Дест/Dеst - целна ИС (означува цел на нечиjа активност)
Град/Gгаd - градуална ИС (означува степен, мера)
ЛокlLос - локативна ИС (означува местоположба во просторот)
Мод/Моd

модална ИС (означува начин)

Пср/Рег - перлативна ИС (означува МИНУВaJЬС покраj/низ нешто)
Т/Т - темпорална/времснска ИС (означува време), и
поточно:
ТдlТd
Тл/Тl

дуративна ИС (означува BpeMeTpaeJЬe на нешто)
- лимитативна ИС (означува временска граница на нсшто)
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AдjlAdj

- може да има супскрипт: Посс/Роss - , ако се бара

токму посвоjна (посесивна) придавка
Во полскиат jазик Kaj именските синтагми и заменскиот ко
релат Т ке се поjават супскрипти (долу) во вид на букви, кои ука
жуваат на бараниот падеж: N - наминатив, G - генитив, D - датив, А
акузатив, 1 - инструментал, L - локатив, на пр.: N N , N А

.

Во абата jазика супскриптите (горе) во вид на броеви ги
разликуваат именските синтагми кои имаат иста падежна форма
во синтаксичката тема (во македонскиот jазик на Toj начин се
разликуваат субjектот и директниот обjект, како и истите по фор
N , Ni ; Н1 ,Н2 ,СО н1

ма предлотки синтагми), на пр.:

•

Останати применувани скратеници
fig. - фигуративно значеJ:Ье
iJnpers - безличен
iJnpf - несвтен вид, им перфективен глагол
iter - итеративен глагол
рl - множина, плурал
pf - свртен вид, перфективен глагол
pot I рай. - карактеристичен за разговорни от стил
refl. - рефлексивен глагол
recip. - реципрочен глагол
sg - еднина, сингулар

(Р)-

оваа скратеница, употребена по македонските примери,
означува реченица (или неjзин дел) цитирана според неп
на Б. Корубин.
Знаци

+

- симболизира глагол во синтаксичка тема
- воведува нови елементи во синтаксичката шема (делови на
реченица) без наложуваJ:Ье на нивниот поредок

n

-

конкатенациjа наложува поредок на елементи во темата

( ) - факултативност на дадена позициjа во темата

{ьа}

вертикалното (парадигматека) бележеJ:Ье означува дека

32

{а + Ь}

бираме само една од можните синтаксички вариjанти на
една иста семантичка позициjа
хоризонталното бележеlЬе сигнализира дека барем еден

од елементите во заградата треба да се поjави во
реченицата
-7 - оваа стрелка означува одредено семантичко ограничуваlЬе
на именската синтагма; ако HeKoja именска синтагма нема
таква карактеристика, значи дека не е ограничена
- оваа стрелка означува импликациjа (зависност на една ИС
од друга), Т.е. ако една ИС поседува одредена семантичка
карактеристика, тогаш другата или мора да е задолжително
семантички ограничена, или не постои
o
OBOj знак сигнализира непостоеlЬе на дадена позициjа во
синтаксичката шема при одредени услови (види го
претходното поjаснуваlЬе)
OBOj знак означува дека две или повеке ИС во шемата
репрезентираат иста семантичка позициjа, претставуваат
разни неjзини синтаксички вариjанти
OBoj знак сигнализира дека дадени елементи во дадена
/
позициjа меfусебно алтернираат
::::: - OBOj знак се употребува само во насловот на речничката
статиjа (потстатиjа) и воведува блискозначен глагол или
перифрастичен израз
- OBOj знак се употребува само во насловот на фразеолошката
потстатиjа и го одделува непроменливиот дел на
фразеолошкиот израз од променливите делови

СЕМАНТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
НА ИМЕНСКИ СИНТАГМИ

[+Abstr]
апстрактно
[-Abstr] - неапстрактно
[+Anim] - живо
[-Anim] - неживо
[+Нит] - човек
[-Нит] - не човек
[+Concr]
конкретен предмет
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[Elm]
[Р]]
[Inf]

сила на природата, стихиjа

-

растение, флора

-

информациjа

-

[Inst]

човечка организациjа, установа

-

[Instr]

-

алат, инструмент

[Liqu] - течност
[Loc] - локалитет , место
[МасЬ]
[Mat]

-

-

машина (како квази-агенс)

материjал, супстанциjа

[Pars] - дел од некаква целина

На пример:

[+ ParsHum]
+АnЁт]
[-Ни
т

-

дел од човечко тело

- живо суштество со исклучок на човекот

РЕЧНИЦИ, ЕДНО-, ДВО- И ПОВЕКЕ-JАЗИЧНИ
НА ГЛАГОЛИТЕ

1969

-

Helbig G., Schenkel W., Woerterbuch zur Valenz und

Distribution deutscher Verben, Leipzig 1969, 1975, 1978;
1979

-

Синшаксичко-iенерашивен речник на македонски ше

iлаiоли. Пробна свеска, уред. Б. Корубин, Скопjе 1979;
1980

-

Slownik syntaktyczno-gcncratywny czasownik6w polskich,

red. К. Polanski & А. Grybosiowa, А. Kowa1ska, /А. Przybycinl, К.М.
Solecka, Н. Wr6bel, pracownia:

В. Czubaj-Stasiowa, R. Grzesiak, Е.

Herichowa, Е. Jydrzejko, J. Janasowa, Т.1 А-М, 1980, 406s., Т.2 N-Pla,
1984, 372s., т.3 Pla-Prze,447s.,1988, ТА Prze-Uzy,528s., 1990, Т.5 Wab

Zyw, 1992, 453s.,Ossolincum, Wroclaw-Warszawa-Кrak6w-Gdansk;
1980 - Sсmалtyсznо-syntaktyсznу slownik slоwiшiskiсh czasownik6w
odimicnnych. Zcszyt dyskusyjny, opracowal zesp6t:

М. Cichonska, J.

Kalamala, W. Кryzia, к.М. Solecka, К. Terminska pod kierunkiem S.
Кarolaka, Katowice: Ртсе naukowe Uniwerytetu

Slцskiеgо nr 38 1 ,1980,222s.;
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1982

-

Apreszjan J.D., РаН Е., Orosz ige - magyar ige.

Vonzatok es

kapcsolodasok I-l/ (Апресян юд., Палл Э., Русский zлаzол - BeHzep
ский ZлаZол. Уйравление и сочеiUаемосйlь I-l/), Budapest 1982;

1983

-

Dictionnaire semantique et sinta.xique des verbes jrancais.

red. Н. Lewicka, К. Boguslawski, Warszawa 1983;

Попова М., КраiИък валенiUен речник на zлаzолиiUе

1987

в съвремения бълzарски книжовен език, София 1987;

1989

-

Петровиh В., Дудиh К., Речник глаzола са грамazuич

Ku.м. и лексичкu.м. дойунама, Београд-Нови Сад 1989;

1992

-

ИнiUенциjално-синiUаксички речник на македонскиiИе

глаголи, T.l, А-Ж, уред. Б. Корубин, 1992, 567(639)с., Т.2, З-К,

уред. Б. Корубин, С. Велковска, 1997, 476с., CKonje;
Користени фреквентни речници
Imiokzyk J., 1987, PrawdopodobieIistwo subiektywne wpaz6w.

Podstawowy slownik frekwencjiйzуkа polskiego, Warszawa-Poznan;
S!ownik frekwencyjny polszczyzny wsp6!czesne.i
Lewicki А.М., Sambor J,. Szafran к., Woronczak J., ПР PAN, Krak6w;
Минu.м.aлни речник срйскохрваiiicког jезика - срйскохрваiUско
словачки, 1980, ред. Jерковиh J., Перинц Р., Нови Сад;

[Попова М., 1987, София] Бугарскиот валентен речник со
држи 1000 глаголи со наjголема фреквенциjа, одбрани врз основа
на: 1 - ЧесiUоiUен речник на съвременнаiИа българска йублицис
поготвен во Одделението за структурална и применета

LUUKa,

лингвистика при Институтот за бугарски jазик, 2 - сопствени ис
тражуван,а на авторката околу фреквенциjата на бугарските гла
голи, 3 - пода тоци од Архивата за честотата на думите в научния
стил, при Институтот за странски студенти. Во таа ситуациjа бу
гарскиот речник на глаголите можеше да служи како фреквентен
бугарски речник;
Стефаниjа Д., 1991, ОсновниоiИ фреквенiUен речник на
Нова Македониjа
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А

1.

АНГАЖИРА

ANGAZOWАС impf /
ZAANGAZOWAC pf

impf / pf

Н}
+ {ВО
наН

а.

{WN2 }
NN - N1 +
naN
А

А

Н1 -7 [+Hum],[Inst],[+Abstr]
Н2 -7 [+Hum],[+Abstr]
во Н
наН -7 [+Abstr]
Н1 -7 [+Abstr] ::::} во Н / наН -7 (2j
=

I

NN -7 [+Hum],[Inst],[+Abstr]
N -7 [+Hum),[+Abstr)
N N -7 [+Abstr]
NN -7 [+Abstr] ::::} N / N -70
=

L

L

Во шешкише акции ко.манди

Angaiowa!em swoich przxiaci6! w

рош zu аНZQЖираше наjдобри

рroЫеmу walki.

ше борци (Р). - Насшавникош

Zlije / zaangazowa! swoich uczni6w

zu

ангажира

ученицише

во

йовеке слободни акшивносши
(Р). - Паршиjаша .ме ангажира
.мене на кулшурно-uросвешно
uоле (Р).

Голе.ми средсшва ан

гажирав.ме во развоjош на кул
шураша / на йолешо на кул
шурниош развоj

(Р). - Револу

Nauczyciel anga

w liczne wolne zajycia. - Partia za
anga:iowa!a mnie па niwie kultu
ralnt;j. Angaiowa!am са!у sw6j za
ра! w [у sprawy. - Ogromne srodki
angaZowaJismy w rozw6j kиltшy.
-

Rеwоlшjа zawsze

angaiowa!a

m!odУСЬ patriot6w i ich uczиcia.
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циjаша секогаш ги ангажираше
младише йашриоши и нивнише
чувсШва.
заН

naN
Zeby S
NN N + w celu NAG
celemNAG
dla NAG

соН
н1_н2

+

даС
со цел даС

со цел (за)НА

б.

задаС
1
н
н2
заН
соН

D<:st

дест

[+Hит]
[+ НитИ+ Abstr]
[+ Нuт1[+ Abstr]
[+ Abstr]

NN
N
N

[+Huт]
[+Hum],[+Abstr]
[+Huт]

Zaangaiowa/em najlepszego adwo
ко за MOj бранишел I да ме бра kata па mojego obroncy / zeby mnie
ни на суд (Р). - Ги ангажираа bronil w sEJdzie. - Zaangaiowali
учишелише за I со йройаzанда I nauczycieJJ: zeby sialipropagandy /
да вршаш йройаzанда (Р).
За w celu / dla siania propagandy.
да ja йосшиzнеме целша I за
- ЙеЬу osiEJgnEJc сеl / dla osiEJgni
йосшигнувагьешо на целша, ке
cia celu zaangazujemy wszystkie
zu ангажираме сише наши сили
naszc sily i srodki - W ссlu / се
и средсшва (Р). - Со цел да ja
lem wypc/nicnia naszcgo zadania
извршuме нашаша задача до
do konca / zcby konsekwcntnie wy
Kpaj I со цел (за) доследно uз
pe/nic nasze zadanie do konca, za
вршувагье на нашаша задача
angaiowalfSmy wszystkie nasze
до Kpaj, zu анzажиравме сише
sily.
наши сили.
Го анzажирав адвокашош Ил
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2. АНГАЖИРА impf / pf

'Idla

REZERWOWAC iл:рf I
ZAREZERWOWAC р!

NAa
celem NAa
NN - N1А +
w celu NAa

I
l па N

нl

-7 [+ Нит]
2
н -7 [- Anim]
заН -7 [+ Abstr]

Сшуденшише ги анiажираа йо
следнише евшини месша во са

NN-7 [+Нит]
N -7 [-АпimJ
N -7 [+Abstr]

I

\
I
I

DeJ

Studenci zarezerwowali ostatnie ta
nie miejsca w ваН.

-

Dla / w celu /

лаша (Р). - За йрославаша на

celem uczczenia rocznicy / па nasze

йразникош / за нашаша свадба

weseJe zarezerwujemy jakljs wi k

ке анiажираме HeKoja йоiолема
сала. - За нашиош меден месец
анiажирав айаршман / двокре
вешна соба во хошелош "Па
лас".

SZlj saJ . - Na nasz miodowy mie
siljc zarezerwowalam apaгtament /
d wuosobowy pok6j w hoteJu ''Ра
lace':

Не е честа ситуациjата толку незначително да се разлику
ваат македонската и полската страна како во случаjот на глаголот

АНГАЖИРА (посебно во точката l.a.). Во 1.6. веке забележуваме
извесни синтаксички разлики и поинаква семантичка селекциjа.
На македонските три синтаксички вариjанти со да С во полски от
им одговара само една йеЬу S, додека во полскиот jазик многу
поприсутна е глаголската именка. Истовремено, во македонекиот
е можна употреба на предлошката синтагма со Н, што во полски

от jазик воопшто не доага предвид. Таа еинтакеичка разлика во
македонскиот Jазик придонесува за позачестена семантичка ка·
рактеристика

[+Abstr]. АНГАЖИРА 2.

во полекиот jазик веке има

еосема друг лексички еквивалент (иако ието од етранеко потекло),
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но посериозни синтаксички и семантички разлики веке нема освен
пофреквентна глаголска именка во полскиот jазик. За македонски
двоаспектни глаголи, на кои по принцип им одговара пар полски
глаголи (несвршен и свршен), пишавме веке порано. Kaj глаголот
АНГАЖИРА 2. се срекаваме со уште еден суштински методолош
ки проблем и тоа што е кажано овде ке важи и за други слични
случаи. Дел од моите консултанти забележуваа дека во ова значе
lЬe анzажира не е фреквентен глагол бидеjки сите во вакви ситуа
ции кажуваат резервира. Секако, но треба да сме свесни дека спи
сокот на наjфреквентните глаголи според KOj е работен OBOj речик
се базира врз MojaTa субjективна проценка, донекаде потврдена од
страна на Речник:оiй на Д. Стефаниjа, Koj има доста специфичен
карактер. Вистински фреквентен речник на македонскиот jазик се
уште не постои. Освен тоа, и постоечките фреквентни речници на
другите jазици ги содржат наjфреквентните лексеми без информа
циjа во кое значеlЬе. За да се добие толку детална информациjа,
потребни се посебни, многу макотрпни истражуваlЬа врз огромен
jазичен материjал. Со помош на компjутери таа задача, секако, е
остварлива, но засега не е започната. Затоа во македонско-пол
екиот речник се анализираат наjфреквентните глаголи, а не Haj
фреквентните значеlЬа. И уште еден основен принцип: значеlЬата
и примерите обработени во иер на Б. Корубин (во мпр сигнали
зирани со буквата (Р)), и покраj cOMHeBalЬaTa, не се ставаат под
прашалник. Примерите без OBOj симбол се мои, но консултирани и
одобрени од разни информатори. Тоа што во второто значеlЬе гла
голот анzажира е наjчесто заменуван со глаголот резервира, е
сосема друго прашаlЬе. Патем кажано, во еписокот на наjфреквент
ните македонски глаголи лексемата резервира ja нема.
1.

АНГАЖИРА СЕ impf/pf

Н

_

Н
наН

на Н

{ }
воН

[+Нит]
=

ВО Н

[+Abstr]

Само немо} да се анiажираш

ANGAZOWАС SЩ impfl
ZAANGAZOWАС SЩ pf

A}
NN - {WN
naNL
NN
NA N L

[+Нит]
[+Abstr]

TyJko nie angazuj si zbytnio

w

{
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йре.многу во шаа деjносш - .ме
йредуйредуваше MajKa .ми. - Jac
ке се анiажuра.м на кулшурно
йросвешно йоле, а ШИ на некои
други ЙОЛИfbа I во други облас
ши (Р).

2. АНГАЖИРА СЕ impfI pf

dzialalnosc - przestrzega/a mnie
matka. - Ja zааnga.iuЙ siy w dzia
/аlnовс kultuгаlnо-овwiаtоwq, а ty
w )akqs innq I w сов innego.

ANGAZOW АС SЩ I
ZAANGAiOWAC SЩ
ZATRUDNIAC SЩ impf /
ZATRUDNIC SЩ рЕ
_

Н- {задаНС}
H

заН

[+Hит]
[+Hun]

Адвокашош Илко се анiажuра
за Moj бранишел I да .ме брани
(Р).

N
NA

==

[+Ниm]
N ::::

NG

[+Ниm]

Mecenas KowaJski zaangazowa/ siy
па mo)ego ОЬГОnСу I radcy prawne
go w mо)е) finnie I )ako radca
prawny I w chaгaktClze radcy praw
nego. Мо) syn со гoku w wakac)e
-

angazи)e siy )ako akwizytor I га
townik nad m01zem I w chaгakterze
akwizytora I ratownika па pJazy.
3. АНГАЖИРА СЕ impf I pf

СОН}
Н {заН
Н [+Ниm]
Н:::: заН

SЩрf

_

со

ZAJMOWAC SЩ impf / ZАJЛС

[+AЪstr]

NN -{ InNJ
NN [+Hиm]
N1 NG [+AЪstr]
::::
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Сшоjаu се аuzажира со личuи Stojan zaj'll siy osobistymi рroblе
йробле,м,и (Р).
Ние, учuшелu mami / rozwiqzywaniem osobistych
ше, се аuzажuрав,м,е за йройа problem6w. - M nauczycieJe, za
zаuда / со йройаzаuда (Р).
jyJismy siy szerzeniem propagandy /
propagand'l.

==

ZABIr;:RAC SЩ

impf /

ZАВRАСSЩ pf

NN

-

NN

NA

{za
za

NA
NAA nNa

}

[+Hит]
=

Na

[+Abstr]

Stojan zabral siy za osobiste рroblе

ту / rozwi'lzywanie
problem6w. - M

osobistych

nauczycieJe, za

braJismy siy za propagandy / sze
rzenie propagandy.
Глаголот АНГАЖИРА СЕ во секое од своите 3 значеJЬа
има различни полски еквиваленти. Првото не се разликува од пол
скиот еквивалент со ништо, ни лексички, ни синтаксички, ни се
мантички (освен, се разбира, очигледните системски разлики).
Второто има двоен полски еквивалент, без семантички, но затоа со
синтаксички разлики. Имено, во македонската шема е можна

да

коuсшрукцujа (во полскиат jазик незамислива), додека полската
шема е побогата со сложени npедлошки конструкции. Третото до
несува разлика во синтаксичките шеми на двата полски глаголски
еквиваленти. Како што гледаме разликите се ситни, но интересни.
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1. АПЕЛИРА impf I pf

с
да
{
}
д
к
Н { оонН.} знаа
дзаоНН= наН
_

н

+

APELOWAC in;pf /
ZAAPELOWАС pf

Н

Н

H

[+Hum]
KOHH

[+ Hum]
[+ Abstr]

NN
NG
NA

[+Нum]
[+Нит]
[+Abstr]

Сuндuкашош айелuра до / кон ZwiEJZek zawodowy apelowa! do
сuше свесни рабошнuцu да зе wszystkich swiadomych гobotni
маш акшuвно учесшво / за ак k6w (о to), йеЬу wzi't:li аktywпу
шuвно учесшво во йланuра udzia! I о wzi cie аktywпеgо udzia
наШа акцujа (Р). -АЙелuра.м на / !и 10 аktуwпу udzia! w рlапоwапеj
за сорабошка / за Йо.мош.
akcJi:
=УПАТУВА/УПАТИАПЕЛ

= KIEROWAC / SKIEROWAC
APEL

2. АПЕЛИРА impf I pf

APELOWАС impf/
ZAAPELOWАС pf

Н1наН!
наН2

[+Нuт]
[+Abstr]
[+Нuт]

NN

[+Нum]

N

[+Abstr]

N

[+Ниm]

Шефош айелuра на чесносШа / Кiегоwпik zaapelowa! do uczci
на вuсокаша свесш на врабоше wosci I do wysokirj swiadomosci
нuше во колекШuвоШ. - Toj ргасоwпik6w I zаtrudпiопусh w

46

айелираше

на

нашите

zespole. -

виши

Apelowa! do naszych

wyiszych uczu

чувства, но без ефекти.

aJe bez efekt6w.

Глаголот АПЕЛИРА создава една нова интересна состоjба.
Навидум двете негови значеlЬа со ништо посебно не се разликува
ат, но при повнимателна анализа гледаме дека семантичката раз
лика на предлошкиот обjект причинува во АПЕЛИРА 2. да не мо
же да се поjави перифрастичка конструкциjа како глаголски екви
валент, бидеjки само на човек може да му се упати апел нешто да
(не) прави. При апстрактниот предлошки обjект тоа не е можно,
бидеjки по него следи - облигаторно - синтагма, Koja му одговара
на предлошкиот обjект во АПЕЛИРА 1. Се работи за замена на
позициите во предикатско-аргументската структура, Koja на повр
шината резултира со гореопишаната лексичка блокада. Инаку, ни
ту во македонскиот, ниту во полскиот jазик, синтаксичката шема
на глаголот АПЕЛИРА 1. не се разликува од синтаксичката шема
на неговата перифрастичка конструкциjа, што не е редок случаj и
понатаму.

Б

БАРАimрf

1.

{Н2 } {од Н}
Н - да С + на
Н
1

н1

од Н
HaH

[+Hum],[Inst]
[+Hum],[Inst]
[+Hиm]

ZADAC
NN-{
NN

N

==

СНСIEС

:zeby S

impf

}+(OdN )

[+Hum],[Inst]
[+Hum],[Inst]
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Госшише бараа вечера од дома Goscie z'lda1i od gоspodшzа koJacji /
Тие бараа од крч йеЬу poda! im aJkohoJ i zakljSki.
кинош (Р).
марош да zu йослужи со йиjалак
Robotnicy z'lda/i od zwi'lzk6w za
и мезе. - Рабошницише бараа wodowych ротосу / йеЬу im ро
йомош од синдикалнаша opza mog!y. - Z'lda! / chcia! od matki
низациjа (Р).
Тие бараа од син рiеш dzу - CЬc od ciebie tyJko
дикашош да им ЙомоZне. - То} u jednego papieгosa.
СЬЦ, йеЬув
бараше на мajKa му Йари. - Jac mi da! tyJko jednego papieгosa, nic
ши барам само една циzара (Р) I
wi cej. - Laos z'lda / сЬсе ротосу
да ми дадеш само една циzара,
finansowej / йеЬу ти udzie1ic ро
нишшо друZо. - Лаос бара фи
тосу / йеЬу ти udzieJono ротосу
нансиска йомош (Р) I да му се
finansowej па odbudow
kraju.
додели финансиска йомош за
GгoZ'lC ти smierci'l, napastnicy
обнова на земjаiiia. - Закануваj
z'lda1i od gospodarza koni i prze
ки му се на домакинош со смрш,
wodnika przez g6ry.
найаiачише бараа КО1Ьи и во
дич йреку ЙланиниШе.
2. БАРА impf
н1

WYMAGAC impf

-{:а2с)

Оваа йоезиjа бара одzовор I да
се одzовори на некои важни
йраша1Ьа (Р). - Душаша ми ба
ра йочинка I да си йочинам (Р).
Ранише расшениjа барааш
Малошо
йорана сеидба (Р).
бебе бара zолема Zрижа.
3. БАРА impf

Owa poezja wymaga odpowiedzi /
(йе)Ьу odpowiedziec па ki1ka ру
tan' - Dusza moja wymaga wyt
chnienia / odpoczynku. - Wczesne
говНпу wymagaj'l wczesniejszego
(wy)sicwu.

Ма/с dziccko / nic

mowJf wymaga duzcj tтoski.
3. SZUКAC impf

NN

-t

[+Лnim),[Inst]
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ДешейЮ бараше бели камчи1-Ьа

Dziccko szukalo bialych kamyk6w

во водаша (Р). Инсшишу
шош бара начин да доjде до ко

Ьу dojsc do samochodu. - Szukamy

ла (Р). - Бараме луiе шшо ке ни
ja разбераш намераша / замис
лаша. - Toj ме барал долу / во
вuзбаша (Р) / Kpaj йашош / Kaj
чешмаша. - Кучешо бара неш
шо за jаде1-Ье.
БАРА СЕ impf
Н

-

(себеси)

Н -7

w wodzic. - Instytut szuka sposobu,
ludzi, kt6rzy zrozumicjEf паю
miar / zamys!

-

za

Оп mnic szukal па

dolc / fV piwnky / przy drolizc /
рпу ir6dclku. - Pics szuka czcgos
do jcdzcnia.

POSZUKIWАС SIEBIE impf

+ НЛок

[+ Нит]

А йосле, бидеjКи беше во йра

N

N !..ос

N

[+Hum]

А p6iniey: ponicwaZ chodzilo о ta

шаlье шаленш, шоj се бараше

lcn

йак себеси (Р).

- Wiclu mlodych ludzi poszиkujc

Многу млади

оп

poszukiwal ват sicbie.

луiе денеска се барааш во разни

siebic dzisiaj w r6znych dzicdzi

обласши на умеii11l0сша (Р).

nach sztиki

Следниот глагол БАРА при секое од своите значен,а има со
сема друг полски еквивалент, а БАРА 1. ги има дури два. Покраj ис
тите семантички ограничуван,а имаме доста карактеристична раз
лика во полските синтаксички теми. Имено, во полскиот jазик има
извесен броj глаголи, кои CBOjOT директен обjект го изразуваат со

ZениШив. Причината можеме да ja бараме во самите глаголи, кои во
cBojaTa семантика ja имаат вградено негациjата. Штом се бара неш
то, значи тоа нешто недостасува. Во македонскиот jазик поjавува
н,ето на негациjата во реченицата не предизвикува никакви после
дици, за разлика од полскиот jазик, каде што задолжително директ
ниот обjект во акузашив преминува во ZениШив. Така е не само со
повртински изразената негациjа, со частицата не, туку и во случаj
на ваквата вградена негациjа. МеГутоа, и во македонската синтак
сичка тема има една особина. Во БАРА 1.

темата е побогата за

една вариjанта: на Н, Koja има карактеристика:
од: од

Н.

[+Нит], за

ра:шика

зад Koja може да се крие и една човечка организациjа, ус
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танова и

СЛ.

Полски от jазик таа разлика воопшто не ja забележува и

не ja бележи. При двата полски еквиваленти на глаголот БАРА 1.
треба да обрнеме внимание дека нивната дистрибуциjа не е иста.
Иако нивните синтаксички и семантички карактеристики со ништо
не се разликуваат, не секогаш обата глагола можат да се заменува
ат. Би требало да се извршат подетални анализи врз поголем мате
риjал за да се утврди дали се работи за HeKoja посуштинска причина,
или само за узусот. Формулата за БАРА СЕ се базира врз примери
те и забелешката од НСП (1 том, с. 27; исто така види ja пробната
свеска кон TOj речник: Корубин 79: 7), обработени лично од раково
дителот на томот, Т.е. Б. Корубин, во чиjа jазична компетенциjа ни
Koj никогаш не се сомневал. Го подвлекувам тоа бидеjки рефлек
сивното се бара денеска главно се употребува со пасивното значе
lЬe 'потребно е' и некои од моите консултанти й се противеа на дис
кутираната интерпретациjа и формула.

,

1. БЕРЕ lmр!

ZBIERAC lmр!

+ (Нт)
Н1
н2
н3

[+Ниm]
[+ Сопсг ПЛОДОВИ, растениjа. . ]
[мера : литар, кило,. ]
:

.

.

NN
NА
No

[+Нит]
[+Сопсг: owoce, roSliny, ...]
[ miary: litr, kilogram, ]
...

Сшараша бере лековиши шрев

Stamcha zbiera lecznicze ziola ро

ки (Р) йо ливади и шуми. - Се

lE/kach i lasach.

Koja zодиllа береме од шу.маШа

w lesie ро sto naryczy drewna /

йо сшошиllа шавари дрво (Р) /
околу шриесеш кила / килоzра
ми йечурки / jаZоШки.

-

Со roku zbieramy

okolo / ze trzydziesci kilogram6w
grzyb6w /poziomek.
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MIESCI<:

2. БЕРЕ impf

Н!
н2
НЗ

[+Concr: коитеjиер]
-t [мера: литар, кило, ]
-t [+Concr]

-t

...

N
N
N

N

impf

[+Concr: kontener]
-t [ miary: litr, kilogram, . . .]
-t [+Concr]
-t

Оваа шарба бере йеш кила ja
болка (Р). - Новата бочва бере
шрисша кила вино (Р). - Овие
шиши1Ьа бераш йо две кила ви
но (секое) (Р).

Та torba miesci (k% / z / ponad)
pi
ki1ogram6w jabIek. - Nowa
beczka miesci trzysta litr6w wina.
Те butelki mieszcz'l ро dwa litry
wina (k8Йdа).

б. БЕРЕ impers impf

MIESCIC

SЩ impf

-Н + НПОК
Н -t

[+ Concr1 [+ Anirn]

Книгаша ja береше во негова
та чанша (Р). - Пакешош не го
береше во багажникош на кола
ша / оод кревешош (Р). Не .ме
бере во оваа кола. Дешешо ве
ке не го бере во ова кревеШче.

N

N

-t

[+Concr],[+Anim]

КsiEfЙkа miesci SJ w jego torble.
- Paczka nie miesci/a si w Ьаg8Й
niku / pod /6ikiem. - Nie mieszczy
si w tym samochodzie / w tej suk
ni - Dziecko nie miesci SJ jui w
(Уm /6ieczku.
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3. БЕРЕ (разг.) impf

H1-H2

за на н
+ заНА
(за)( да) С

! ]

н1
н2

Дсет

[+ Huml(+Inst]
[+ Abstr]

ZBlERAC

==

GROMADZIC impf

па N
NN N + naNAA
ieby S

{ j

NN
N

Оо"

[+Hum},[Instl

[-Abstr]

Ойшшинаша бере луiе за йра

Gmina

Befbe на йашош / за да го Йра·
ваш йашош (Р). - CeKoja неде

dгogi I йеЬу budowa6 dгog .

ла ги берев другарише за на
лов (Р). - Илиjа береше KaMefba
за нова кука / за градеfbе нова
кука / за да гради нова кука (Р).
- Бере.ме йари за свадба / Йо.мен /
екскурзиjа.
4. БЕРЕ impf

н

одН [+ Hum J
н2
/Данок, членарина ]
I

=

Друшшвошо и оваа година не,м,а
да бере членарина од своише
членови (Р).
Турцише береле
.многу дано ци од народош (Р).

zbiera

ka:idlJ niedziel

ludzi па

budow

W

zbieralem koleg6w

па lowy I polowanie. - E1iasz zbie
га I gromadzi kamienie па nowy
dom I па budow
йеЬу

zbudowa6

nowego domu I
nowy

dom.

- Zbieramy I gгomadzimy pienilJ
dze па wesele I styp I wycieczk .

ВRЛС

NN

impf

=

NА

[+Hun]
[podatek, skladki]

NG

Towarzystwo r6wnie:i w tym гokи
nie b dzie bralo skladek od swoich
czlonk6w.

Тигсу Ьгаli du:ie I

wielkie daniny I podatki od ludzi I
narodu.
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FRAZ.

ФРАЗ.
НЕГО НИГДЕ НЕГО БЕРЕ

NIGDZIE NIE MoiE - ZNALEZC
SOBIE MIEJSCA / ZAGRZAC
MIEJSCA
-

Н -

Н -t [+Hum]
"Нигде не го бере овоj .мoj син"
- се жалеше .мajKa му на JaHe.
Него нигде не го бере, Шаков е.

"Nigdzie nie тойе sobie znaleic
miejsca ten то;" syn" - skarzy!a si
matka Jana. ОП nigdzie nie тойе
zagгzac miejsca, taki juzjest

БЕРЕГНОJ

ROPIEC

,

Н!

11

наН -

Н1

-t

[+HumPars]

наН

-

-t

[+Нит]

N 2 -t [+HumPars]
NQ ND -t [+Нит]
=

Повредениош йреш на Сшоjана
бере ZHOj (Р).

Skaleczony palec Stojana ropieje /
Stojanowi ropieje skaleczony palec.

БЕРЕГАJЛЕ

МАRТWIСSЩ

,

Н -

н -t

{

аН
з
а тоа KI1C
з

}

[+Нит]

Jac берам гаjле за децаша (Р) I
за шоа дали децаша се здрави.

NN

-t

[+Нит]

Martwi si о dzieci / (о to), czy
dzieci SlJ zdгowe.
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му га БЕРЕГРЕБат НА
НЕкага

ВRЛС NA SIEBIE - CZYJl\
WINI; I

-

CZYJ GRZECH

Н - наН
Н --+

[+Hum]

наН --+

[+Hum]

N N --+ [+Hum]
N :::; N --+ [wina,grzech]
NG --+ [+Hum]

Toj ни 20 бере нам 2ревош (Р).

Ол Ыегге ла sieble лаSZll wiлу /
wiл; Kasi /КаsiЛEl wiл;.

БЕРЕДУША

ODDAWAC DUCHA BOGU

,

Н Н --+

[+Hum]

Болнаша береше душа (Р).

Chora oddawala ducha Bogu.

БЕРЕУМ

NABIERAC ROZUMU

(обично во

имйерашив)
Бери ум, човеку!

Nabierz rozumu, czlowieku!

БЕРЕСЕimрf

ZBIERAC SЩ

{

з
НР1 -(Нло.)+(Нт)+ заН
( а) да С

SЩimрf

}

Дест

Нр! [+ Anim]
за Н [+ Abstr]
-t

-t

NNPt -t [+Anim]
NA -t [+Abstr]

==

GROMADZIC
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Секаде каде ке сшигнеше се бе
реа околу него М,ногу луiе

(Р)

/

дeцn / кучиfbа. - Се берем'е за ар
но и убаво / за договор / за раз
говор / да се дOгoвopu.мe / за да
разговараМ,е

(Р).

-

Се берем'е се

Koja година на 'гробош за да м,у
дадем'е ЙОм'ен / uзразu.ме Йочийl.

Wszydzic, gdzic pгzybywa!, zblc
га/о siy / gгomadzi/o siy wok6/ nic
go duzo ludzi / dzicci / ps6w.
Zblcгamy siy па dobгc i z/c/ па
гozmowy /йсЬу poгozmawiac / йс
Ьу siy um6wic / w cclu um6wicnia
siy / poгozumicnia siy.

Zblcгamy

siy / gгomadzimy siy со гoku pгzy
gгoblc / nad gгobcm, йсЬу uczciC
jcgo pamiyc / cclcm uczczcnia jcgo
pamiyci

Глаголот БЕРЕ има

4 значеlЬа, од кои секое бара комен

тар. Двете први во своите синтаксички шеми содржат броjка, тто
во полскиот jазик создава прилично голема компликациjа. Имено,
во именската синтагма со броj, зависно од неговата вредност,
именката се поjавува или во HOм'иHaйlив или во гeHийlив М,ножина.
При БЕРЕ 2.а. (поретко и при БЕРЕ

1.), ако се поjави HeKoj од не

одредените броеви од типот: duzOJ та/о (м'ногу, м'алку), . , именката
.

.

може да биде само во гeHийlив еднина. Бидеj.ки само броевите 2

-

4

бараат HOм'иHaйlив м'ножина, можеме да кажеме дека тие се доне
каде исклучок, а синтагмата со гeHийlив е основна. Затоа само таа
се поjави во синтаксичката шема, а коментарот за посебноста на
броевите 2 4 следи настрана. Глаголот БЕРЕ 2.б. е уште поинте
ресен поради изразитата разлика мегу синтаксичките теми, маке
-

донската и полската. Имено, македонското БЕРЕ е impcгs и ше
мата содржи само директен обjект и локализациjа, додека полско
то

MIESCJ(; SIlf

е рефлексивно и шемата содржи подмет со него

вата локализациjа. Во оваа прилика треба да се каже дека послед
ните примери, консултирани со родените говорители на македон
скиот jазик и оценети од нивна страна како правилни, докажуваат
дека обjектот во македонската шема, а подметот во полската, мо
жат да имаат семантичка карактеристика [+Anim), што не се беле
жи воопшто во ИСП на Корубин. Глаголот БЕРЕ 3. во маке
донскиот jазик има квалификатор разговорен (ИСДI том,

c.41),

додека неговите два полски еквиваленти (без разлики во семан
тиката и синтаксата) функционираат како литературни (т.е. без
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посебни квалификатори). Kaj БЕРЕ 4. пак гледаме нов полски ек
вивалент, што не води кон заклучок дека на еден македонски гла
гол, при секое негово значеlЬе, му одговара различен полски пар.
При oBoj глагол прв пат бележиме фразеологизми. Како што гле
даме, само некои од македонските фразеолошки употреби на OBOj
глагол имаат cBoj полски пар. Во некои случаи од полската страна
како еквивалент се поjавува глагол во едно од своите основни зна
чеlЬа, што сепак не предизвикува никакви понатамошни, семан
тички или синтаксички разлики (т.е. некакви карактеристични
ограничуваlЬа, вариjанти и сл.), освен една, многу интересна. Име
но, на македонскиот израз БЕРЕ ГНО] му одговара полскиот гла
гол ROPIEC, KOj во cBojaTa синтаксичка шема има вариjанта со

индиректен обjект (во полскиот jазик со дашив: Stojanowi ropieje
skalcczony раlес.), Koja постои и во македонскиот, ама - само како

диjалектна форма (Повреденuот uреш му бере lHOj на СШоjана).
Прилично често сум ja срекавала и дури сум ja сметала за правил
на. Во оваа прилика треба да се каже дека НСП го бележи OBoj
израз како едно од основните значеlЬа на глаголот БЕРЕ, за раз
лика од некои други изрази. Општо земено НСП не е доследен во
Toj поглед.

BOLEC impf 305.
,

БОЛИ impf 3л.

Н1_(Н2)+
а.

одН

odNa

одН А

odNAa

ириНА
когаС

przyNAL

затоа IlIТOC

Ьо S

kiedy S

Киуз

н1 --+[+ РarsАпiЩ
н2 --+[+Anim]

Сао.

NN
NA

--+ [+ParsAnim]
--+ [+Anim]

Го боли iлавата од 1lайор I од

ВоЛ go g/owa z wY5J1ku /z g/odu /

глад I од чадош I затоа шшо
дише чад I кога дише чад. - Ко-

od dymu / Ьо / poniewaz wdycha
dym / kicdy wdycha dym.

Kiedy
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га дОЛ20 чиШа.м I ири дОЛ20 чи

d/ugo czytam / od d/ugiego czy

.ме

Ьо14 mnie oczy. - Konia wciEJi Ьо

шшье I од долiо чиШа1-Ье .многу
болаш

очише.

-

КО1-Ьош

ушше 20 болеше иовреденаша
нога (Р).

tania /przy d/ugim czytaniu bardzo
1а/а zгaniona noga. - Oczy Ьо14 od

Очише болаш ири

d/ugiego czytania / przy d/ugim

долiо чиШа1ье на слабо свешло

czytaniu / gdy si

(Р). - Нозеше болаш од долiо
оде1-Ье (Р) I ири долiо оде1-Ье I
од за.мор.

ТjТшro !

giego chodzenia /przy d/ugim сЬо
dzeniu / ze znJt czenia.

j j

С

КnС

б.

НА
!
Н

d/ugo czyta pгzy

s/abym swiet1e. - Nogi Ьо14 od d/u

T"

-Н

S

TN,KnS -N

2

NA N

л

NN

Н!

[+Abstr]

н2

[+Нuт]

N

N

N
л

[+Huт]

Baгdzo mnie Ьоli (о, .ге mi nie wie

Многу .ме боли шоа шшо не .ми
веруваш I шоа шшо .ми го кажа I

[+Abstr]

rzysz / .ге nie chcesz. .геЬуm ci

швоjаша недоверба I како .ме

pom6g/ / со mi powiedzia/es / jak

ши

nia. - Baгdzo mnie Ьо14 twoje оЬ

шрешираш I шшо не сакаш да
ио.могна.м.

-

Многу

.ме

болаш швоише обвинува1-Ьа I

швоише зборови.

mnie tгaktujesz / tw6j brak zaum
winienia /oskaг.ienia /twoje s/owa.

Глаголот БОЛИ во обете свои вариjанти не се разликува со
ништо од неговиот полски еквивалент. Слично и следниве глаго
ли: ЖРТВУВА (СЕ), ЗАВИСИ
РЕСИРА.

1.,

2., ИЗГЛЕДА

3., ИНТЕ
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в

1.ВАЖИ

н -+

[+

ОБОWIf\ZУWАС impf
.

impf

Concr : акти, документи,

пари и сл.

]

Оваа наредба / o Boj закон важи

од йред / веке два .месеци / до
донесува1Ьешо на нов закон.

- Тие йари важаш са.мо до кра
jош на годинаша.
Оваа кар
ша важи дури шесш .месеци.

- Твоjаша диЙло.ма Kaj нас / во
нашава

зе.мjа

не

важи

(Р).

- Овие жешони веке не важаШ.

г+Concr: akta,dokumenty,

l

NN -+ Рlепщ
· 'dze, ...

]

То ZllГZlIdzелiе I (а ustawa оЬо

wiцzuje od dw6ch miesi cy I juz

dwa miesillce I do czasu przyjycia
лоwt;i ustawy.

Те рiелilldzе

Sll

wаzле tylko do konca roku. - Тел
Ыlе! jest wliZлу ай szesc miesl(:cy,

- Tw6j dyplom u лas I w лаszуm
kraju лiе jest wаZлу.

Те zеtолу

juz лiе Sll wliZле I jиz лiе оЬо
wiцzujll·

==

{ }

2. ВАЖИ impf

БУС WAZNYM impf

UCHODZIC impf

заН
заАцj
НкакоН

NN -

{

zaNл
zaАdjл

}

KaKoAцj
Тие две важаш за / како добри
другарки. - Jac важа.м .мегу нив
за беJbа иjа / баксуз. - Овие
чевли важаш како / за йоследен

Те dwie иСЬОШIl za dobre przxja
ci61ki - Jestem uwliZany I uchodz

pechowca.
Те buty иСЬОШIl za
ostatni krzyk mody. - Та dziewczy

z8
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збор на модаша. - Оваа девоjка
важи за / како многу чесна (Р).
- Прилейскиош мермер важи
како / за еден од наjдобрише во
Евройа (Р). - Ово} мешод на
лекува1-Ье / оваа шеориjа важи
за наjдобар / наjдобра.

па uwaiana jest / uсЬош; za bardzo
uczciWll.

Prilepski mалnuг uсЬо

ш; / uwaiany jest za jeden z najlep
Т а metoda fe
szych w Europie.
czenia / ta teoria uchodzi za naj
lepszll.

:::: БУС UWAZANYM impf
3. ВАЖИ impf

н

-+

DOTYCZYC

impf

[+ЛЬstr)

Овие йокани важаш само за
на}добрише сШуденШи. - Овие
негови консшашации важаш не
само за македонскиош. шуку и
за други словенски jазици (Р). Овие зборови не важаш за нас.
- Ова шшо го кажав, не важи
за Филолошкиош факулшеш /
шебе / мачкише / нашиош град /
шеориjаша на АjншШаjн.

Те zaproszenia dotyCZll tylko naj
lepszych student6w. - Те jego kon
statacje dotyCZll nie tylko }f:zyka
macedonskiego, fecz i innych it:zy
k6w s/owianskich. - Те s/owa nas
nie dotyCZll. - То, со powiedzia
/ещ nie dotyczy Wydzia/u Рilоl0gicznego / ciebie / kot6w / naszego
miasta / teorH Einsteina.

::::ODNOSIC SЩ

impf

Те zaproszenia odлоsZll siy ty1ko do
naj1epszych student6w.
Те jego
konstataqje odnoszll siy те tyfko do
}f:zyka maccdonskiego, afe i do in
nусЬ jyzyk6w s/оwiшiskiсh. - Те s/o
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wa те odnoSZlI siy do nas.
То, со
powiedzia/em, nie odnosi siy do Wy
dzia/u Fi1010gicznego I ciebie I kot6w I
naszego miasta / teorii Einsteina.
ФРАЗ.

FRAZ.

ВАЖИ (раз2.)

W PORZ1\DKU == ZGODA ==
DOBRZE == ROBI SЩ := ОК (pot)

Ке доjдам Kaj тебе во осум, ва
жи? - Важи, ке те чекам!
- Оди, йрошетаj 20 кучето!.
Важи!

Przyjdr: do ciebie о 6smej, zgoda I
ОК? - Zgoda I w P01ZlIdkи I dob
пе, br:dr: czeka':!
/di па spacer z
psem! Robi sir:!

Глаголот ВАЖИ има 3 значеlЬа, секое со по два полски ек
виваленти, Mety нив се два глагола со различни синтаксички теми
и глагол со перифрастички израз со заедничка шема. Како што
гледаме, не сме во состоjба однапред да претпоставиме дека пери
фрастичкиот израз по принцип ja менува синтаксичката шема. Во
ВАЖИ 2. доста карактеристична е македонската синтаксичка ше
ма, побогата од полската. Единствениот фразеологизам, коjшто го
бележиме, во обата jазика му припаtа на разговорниот стил.

WLEC

1. ВЛЕЧЕ impff!J

-

а.Н! Н2 +(зад Н) + (со Н) +(А дв )+
+

[!! :Ч

+Нд, +Нд·

}1

_
Н! 4 [+ Animl[+ Mach]
н2 4 [ +Concr]
задН=Нl
4 + Anim ],
со
[Mach]
Н
-Нит
н1 4 [+АПiт],[маСh}:::;:ФСОН 4 (3
-Нит

[

:=

CI1\GN1\C

impf

NN -Nл +(zaN:)+(N;)+( Adv)+

{H 1
N

+N +NM

)]

NN 4 [+Лnim],[Масh]
Nл -t [+Co ncr]
N: =NN
N;
NN

-t[: ::}
[
-t

MachJ

+ Anim 1
- u ]lMach] :::;:ф N;
Hm

-t {2)
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Ловецош 20 влечеше ошеuaни
ош волк йо сне20Ш (р). - Куче
шо 20 влечеше сиЩlирош йО
земjай1а (р). - Тракшори и КО1Ьи

MysJiwy wlecze /cifJgnie ро sniegu
ustrzelonego wI1ka. - Pies wlecze /
cifJgnie ро ziemi 181icuch. - Trak

2и влечаш шруйцише од шума

lasu do taгtaku. -

ша до йиланаша (р). - Тешкише
шруйци ги влечевме (од шума
ша до йиланаша) йо рекаша со
шракшори и КО1Ьи. - Мачорош
ja влече зад себе своjаша скрше
на оuaшка (р). - Два КО1Ьа едва]
влечеа еден 20лем Шой. - Локо
мошиваша со lолем найор вле
чеше вагони йрейолни со шойо
ви и BojcKa. - Бурлацише вле
чаш бродови ао Волга (р).

б. ВЛЕЧЕ impf
н

-

н

wa z wielkim wysilkiem w16kl /
wlokla / cifJgnfJllcifJgnyla wagony
zaladowane dzialami i wojskiem.
- Burlacy cifJgnfJ barki ро Woldze.

CI1\GNI\C

impf

NN

+(Адв)+{заН)+
+ AД + Нде.,.,}
[+Ниm ]
н2
[+Ниm]
за Н -7 [+ ParsHum)
-7

bfJ sw6j ргzещсоnу ogon.
Dwa
konie Jedwo wlokly /cJfjgnyly wiel
kfJ armaty.
Paгow6z /lokomoty

[+Anim],[Mach]

H1_H2

-7

taгtaku) ро гzece traktorami i kori
mi. - Косиг wlecze /cifJgnie za so

NN -Adv

2. ВЛЕЧЕ impf

Ciyzkie pnie

wleklismy /cifJgnylismy (z lasu do

Адв

Моише КО1Ьи ушше добро вле
чаш (р). - Оваа кола веке слабо
влече (р).

Н1

tory i konie wlokfJ / cifJgnfJ pnie z

[+Anim],[Mach]

Moje konie jeszcze dobrze cifJgnfJ.
Теn samoch6d juz slabo cifJgnie.

-

,
WLEC == CI1\GN1\C

impf

NN -N +(Adv)+{zaN )+
+

{NAd +NDe,,}

NN

[+Ниm]

N

[+HumJ

N

[+ParsHum]
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Со сила 20 влечеше Kaj заба

Sill/ w16k1/ cil/gnl/I go do dentysty /

рош / кон вuзбаша / во шумаша /

do piwn1cy / do lasu / w kiemnku

HaKaj дома. - Момчешо ja вле

domu. - Chlopak w16k! / cil/gnl/!

чеше девоjкаша (за рака / за
коса) некаде надвор

(Р). - Ги

влечеа на смрш / на бесилка.
- Го влечеа йред самиош цар,
шоj да ja изрече йресудаша /
казнаша.

---7

[ Еlm:река,

н2

---7

[+Concr]

лавина,

. ..

]

сшруи

Wlekli go па

smierc / па szubieniCf. - Wlek1i go
przed obJicze сага, йеЬу оп sam
oglosil wyrok / karf / wskazal karf.

impf

NN

---7

[Elm:rzeka,lawina, . . ]

Nд

---7

[+Concr]

.

N1 =N N

сон =н1
Воднише

gdzies па dw6r. -

NIESC

3. ВЛЕЧЕ impf

Н1

dziеwсzущ� (za rf# / za w!osy)

на

морешо

влечаш 20леми санши мраз

(Р).

Morskie prl/dy niosl/ wielkie g6ry
lodowe.

Wezbrana rzeka niesie

- Надоjденаша река влече ис

wyrwane drzewa, zniszczone domy

корнаши дрвjа, унишшени куки

i wszt'Jlki sPrzft domowy.

и секаква йокуКни1-tа. - Пла

potok ni6s1 ze sobl/ pechowego ka

ни1-tскаша река 20 влечеше со
себе 1-tесреК1-tиош KajaKap и ос

G6rski

jakarza i resztki jego kajaka.

шашоцише од 1-tе20виош KajaK.

CIt\GN1\C

4. ВЛЕЧЕ impf

н'

---7

[+Concr: ЩIaк],[Iпstr]

н2

---7

[+Сопсr:дим, прав, пареа,

ОД

Н ---7 [+Concr]

.

..]

==

WCI1\GAC impf

NN

---7

[+Concr:komin],[Instr]

Nд

---7

[+Concr: dym, kurz, para, .

NG

---7

[+Concr]

.

.]
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01,Jацише 20 влечеа чадош од
собише (Р). - Веншилашорош
ja влече йареаша (од куjнаша)

Kominy сiqgЛf:/у dym z pokoi /ро

(Р) I м-иризбаша на UЗ20рено

ш) / zapach spalenizny. - Теn od

Шо. - Оваа йравосм-укалка од
лично влече Йрав.
влече добро (Р).

Ово]' 01,JQK

5. ВЛЕЧЕ impf

mieszczen mieszkalnych.

Wenty

lator ciqgnie / wciEJga рагу (z kuch
kurzacz swietnic ciEJgnie / wciqga
kurz. - Теn komin dobгze ciEJgnie.
,

PRZECI1\GAC

,

==

CI1\GN1\C impf

а.

Н! - Н2 + ПО Н + (со Н)+ (Адв)

Н!

-7

[+Hum]

Н2

-7

[+Concr]

по Н -7 [+СОПСТ]
со Н -7 [Instr]

NN -7 [+Hum]
NА -7 [+Сопст]
Nt2 -7 [+СОПСТ]
N l -7 [Instr]

УчениL ише влечеа со линиjа

Uczniowie pгzeciqgajq / ciEJgnq Ji

рош йрави линии йо белаша
харшиjа (Р).

rze / па Ыа/уm papieгze.

nijkEJ linie pгoste ро Ыalуm papie

Н! - н2 + ПО Н + САдв)
б.

нl

-7

н2

-7

[+Hum]

[+Сопст]
Н
-7
[+Concr]
по

NN -7 [+Hum]
N] -7 [+Concr]
NL -7 [+СОПСТ]

Свирачош шешко I вешшо 20
влечеше zудалошо йо жицише

Gгajek / mиzykant ciyzko / wpraw

на виолинаша (Р).

nасЬ skrzypiec.

nie przcciEJga smyczkiem ро stгu
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,

6. ВЛЕЧЕ impf

Cll\GNl\C impf

H1- Н2 +{воН + одН}
н1 -7[+НUn]
Н2 -7 [+Corп: карта, броjка, ...]
воН-7[+ А1::Бtr: игра]
одН -7 [+ Con::т]

NN

-7

[+Hum]

N A -7 [+Concr:karta,liczba,

]

...

NL -7 [+Abstr:gra]

-7 [+Concr]

No

Во оваа наградна игра одбра-

W tej grze Лmtоwеj wybrane dziec

ношо деше I HeKoja йознаша

ko / jakas znana osoba cillgnie kar

личносш влече ливЧU1ьа од ку-

teczki z pude/ka.

ШиjаШа.
ФРАЗ.

FRAZ.

ВЛЕЧЕ КОРЕН
н

-

,

WYCIl\GAC PIERWIASTEK

одН

Н -7 [+Hum]
одН -7 [+АЬstr:броj]

-7 [+HumJ
No -7 [+Abstr:liczba]
NN

Ученичкаша влече квадрашен I
кубен корен од еден йоголем
броj и греши ЙосШоjано.

Uczennica wycillga
pierwiastek
kwadratowy / szescienny z pewnej
wifkszej liczby i сitш1е sif myli.

ВЛЕЧЕ КОРЕНИ

POCHODZIC

Н - одН
H-7[+НtШ]
одН -7[+Loc]

N-zN
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OBoj йисашел влече корени од

Теn pisarz pochodzi z MacedonH

Македониjа.

ВЛЕЧЕ НЕКОГО ЗА JАЗИК

CIi\GNi\C КООО ZA ЩZУК

Н1

----t

[+Ниm]

NN

----t

[+Ниm]

н2

----t

[+Ниm]

NА

----t

[+Ниm]

Не влечи ме за jазик оши и шака нишшо нема да ши кажам.

Nie ciqgnij mnie za jfZYk, Ьо i tak
nic ci nie powicm.

ВЛЕЧЕ НЕКОГО ЗА НОС

WODZIC КООО ZA NOS

Женаша 20 влече за нос, шака
велаШ.

Powiadajq, :ге :гоnа wodzi go za

ВЛЕЧЕ НОЗЕ

WLEC - NOGI (ZA SOBi\) I NOGAMI

н ----t

,

nos.

[+ Anim]

Човекош / умореношо деше /
кучешо едваj / со мака / со 20лем найор ги влечеше нозеше.

ZmfCzone dziecko lcdwo wloklo по
gi (za sobq) / nogami - Czlowiek /
Pies ledwo / z wielkim tmdem w16kl
nogi / nogami /'ару / lapami.
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ВЛЕЧЕ -ЧАД I ДИМ
-

Н1
Н2

[+Hum]

NN

[+Hum]

[+сопсr:ч ад од цигара]

N,

[+Concr: dym z papierosa]

Изморенише ШzШници iu влечаш
йрвише чадави и .молчаШ (Р).
1.

ZACI1\GAC SЩ DYMEM

ВЛЕЧЕ СЕ

impf

Zm czeni

podr6zni

zacilJgajll

si

pierwszym dymem i miJczll.
WLEC SЩ ==

CI1\GN1\C

SЩ impf

Н- поН + (задН)
Н [+Соrп1 [+PaffiL\rim]
поН [+Соrп]
задН [+Arirп]
Фусшанош се влечеше зад не
весшаша йО калниош йаш (Р).
- Фусшанош на невесшаша се
влечеше йо Йодош. - Зад сша
риош мачор йО земjаша се вле
чеше неiоваша скршена ойаш
ка. - Скршенаша ойашка се
влечеше зад Heio йО земjаша /
йо ЙаШ ош.
2.

ВЛЕЧЕ СЕ

Н-

impf

NN

[+Concr], [+ ParsAnim]

N

[+Concr]

L

N1

[+Anim]

Suknia wlok!a si

I cillgn !a si

- Suknia раnnу m!odej wlok!a si
ро pod!odze. - Za starym kocurem
w16k! si I cillgnll! si ро ziemi jego
przetrllcony
ogon w16k! si

ogon. -

Przetrllcony

za nim ро ziemi Iро

drodze.

WLЕСSЩ impf

{Н Аб + НАд + НЛОК + Нмод }

[+ Anim: [+ Mach ]
по Н
[+ Concr : пат, . .]
Н

.

za

pannll m!odll ро blotnistej drodze.

N
N
N

L

[+Anim],[Mach]
=

N,

[+Concr:

droga, ...]
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Ранешиош едваj се влечеше,
шолку беше слаб. - Сшарчешо
йолека се влечеше йО селскиош
йаш / йо асфалшош / HaKaj ко
либаша / дома. - По исуше
наша шрева се влечеше еден
голем смок (Р). - Возош нейод
носливо се влечеше од сшаница
до сШаница. - По друмош се
влечеше шешка зайрежна кола.

Ranny ledwo siy w16k!, tak Ьагщо
Ьу/ s/aby. - Stamszek powoli w16k/
siy ро wiejskiej drodze / wiejskEj dro
gEj /ро asfaJcie / w Ja·emnku sza/asu /
do domu. - Ро wysch/ej trawie w16k/
siy wielJd wlji. - PociEJg w16k/ siy

3. ВЛЕЧЕ СЕ impf

WLEC SЩ == DLUZYC SЩ
CIAGNPi SЩ impf

н -7

[+Abstr]

meznosme od stacji do stacji - Gos
сИсеm /ро gosciIicu wlok/a siy ciyz
ka fiшnаnkа / ciy:ild w6z pociEjgowy.

==

N N -7 [+Abstr]

Сосшанокош / времешо / разго
вороШl йредаваfbешо се влечеше
ужасно / немилосрдно. - Денеш
ниош ден / час некако сшрашно
се влече, како да нема Kpaj.
- Преговорише се влечеа цели
йеш недели за на краjош да завр
шаш без йозишивен резулШаШ.

-Реnrnktaqеwюkifю /а4
УЮ
caifch Pl C tygodni ро to, йеЬу skon
czyc Sl bez pozytywnego wyniku.

4. ВЛЕЧЕ СЕ impf

WLEC SЩ

Н
Н jПО Н Н)ЛОК
ННЛок
сред(е)

_

над

Zebranie wlok/o siy / czas/ wyk!ad
w16k! siy / rozmowa wlok!a siy / d/u
йу/а siy koszmamie / niemi/osiemie.
- Dzisiejszy dzien jakos sUasznie Sl
wlecze / d/иZy, jakby те mia/ konca.

!РО )
==

SNUC SЩ

NL

NN -

nadN[

srod N Gp!
"

•••

-7

[+ concr]
-7 [+Concr]

.�
N N -7 [+Concr]
N Loc -7 [+Concr]

Loc

impf
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ПО 1-lе60ШО се влечеа ЦР1-lU 06лацu

(Р).

- Чадош / маzлаша се

влечеше 1-lад

zрадU1-luше / йо-

крuвuше / ОZ1-luшшешо / куки
ше / 1-luвuШе. - Пашош / йашекаша се влечеше сред лuвадuше u ЙОЛUl-ьаша /1-luз шумаша.

Ро niebie wlok/y siy / snu/y siy cza
те

chmury. - пуm w16k/ siy / snu/

siy nad ogгodami / dachami / ognis
kiem. - Mg/a wlok/a siy / snu/a siy
nad domami / polami. - Dгoga /
sciezka wlok/a siy wsr6d /l/k i р6l /
lasem.

На глаголот ВЛЕЧЕ во неговите 6 значеIЬа му одговараат
повеке полски глаголи. Понекогаш македонските подвариjанти на
истото значеIЬе се разликуваат во полскиот jазик со различна дис
WLEC //
трибуциjа на соодветните глаголи (на пр. ВЛЕЧЕ l.а.
CIl\GNl\C, додека ВЛЕЧЕ l.б. само CIl\GNl\C). Наjчеста е сепак
ситуациjата кога со глаголот CIl\GNl\C, KOj е наjочигледен еквива
лент на македонскиот ВЛЕЧЕ, конкурира еден друг глагол со ист
корен, но со префикс, KOj создава една нова ниjанса на основното
значеIЬе. Но не е исклучено, како што е случаj со ВЛЕЧЕ 3., да се
поjави сосема друг полски корен како еквивалент (NIESC). Покраj
прилично големиот мозаик на глаголите од полска страна, гледа
ме дека нивните семантички и синтаксички карактеристики не се
разликуваат од нивните македонски парови. Уште поедноставна е
состоjбата Kaj фразеологизмите, каде што македонските фразео
лошки изрази си имаат свои полски парови, кои не се разликуваат
од нив ни ексички, ни синтаксички, освен ВЛЕЧЕ ЧАД (пол.
ZACIl\GNl\C sщ DYMEM) и донекаде ВЛЕЧЕ НОЗЕ (каде што
покраj WLEC NOGI имаме паралела WLEC NOGAMI). Слична си
туациjа имаме и Kaj ВЛЕЧЕ СЕ (т.е. многу значеlЬа и повеке пол
ски глаголски еквиваленти) со таа разлика, што OBOj пат наjсоод
ветен полски еквивалент е глаголот WLEC SП�;, на KOj - како кон
курентен - му се приклучува еден друг или дури два глагола
(ВЛЕЧЕ СЕ 3). Семантичките или синтаксичките проблеми (т.е.
разлики) овде не се забележуваат освен една, многу карактерис
тична за полскиот jазик, синтаксичка вариjанта во ВЛЕЧЕ СЕ 2.,
каде што на македонската синтагма йо Нво полскиот jазик й одго
вара, покраj ро NL, исто така и синтагмата N,h дури и пофреквентна
од предлошката.
-
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r

DEPTAC impf

1. ГАЗИ impf

- j:; )

1.H1 (на H1)+

Н

наН2

•••

н1

+ (со н)

ЛОК

[+Anim]
ND --t [+Hum]
NN

[+ Anim]
на н1
[+ Нит]
--t

--t

N A.L

Н2 =поН нан2 --t [+Concr]
со Н --t [+ ParsAnim : нозе]
Говедаша

ja

2азеа шреваша

NI

(Р).

Ученицише газеа на новиош
килим со нечисши чевли
-

HeMoj да

--t

--t

--t

[ +Concr]

[ +ParsAni

m:

nogi]

Bydlo deptalo trawy (wieJkimi ko
pytaml). - Uczniowie deptali nowy

(Р).

dywan I ро nowym dywanie bгud

ми ги газиш леише,

nymi butaml: - Nie depcz mi grZEJ

денес 2и йосеав / засадив. - Во
шурканицаша им газеа на на
седнашише йо нозеше и рацеше
со шешки чизми.

-

dek I rabatek, dziSje posia!am I za
sadzi!am.

W t!oku deptali siedzEJ

сут ро nogach i F{:kach ci{:zkimi
butami
==

ТRЛTOWAC impf

NN
NА
Nj

[+Anim]
--t [+Concr]
--t [+ParsAnim]
--t
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Byd!o tratowa!o traw (wielkimi
kopytami).
W panice /uciekajfjc
tratowali siedzfjcych /lezfjcych.
-

STАРАС

2. ГАЗИ impf

н

-t

н2

=

КROCZYC

[+Ниm]
по Н

=

преку Н

==

-t

[+ ConcrJ

ISC == CHODZIC ==
impf

NN

-t

(+Hum]

NL

-t

(+Concr]

На чело на колонаша газеше
водникош (Р). - Toj залудно ja
Toj гази ка
гази зем,jаша (Р).
ко м,ечка (Р). - Toj газеше йо
йесокливаша зем,jа (Р). - Преку
шруйови газим,е (Р).

Na czele kolumny kroczy! / szed!
plutonowy. - Na pr6.ino stfJPa /
chodzi ро te/ ziemi - Chodzi jak
niediwiedi. - StfJPa! / kroczy! /
szed! ро piaszczystej ziemi / ро
piaszczystym gruncie. - Ро truрасЬ
idziemy /stfjpamy.

3. ГАЗИ impf

BRODZIC

impf

NN

-t

[+Anim]

NL

-t

[+Concr: woda, snieg, .]

Н1
Н2

-t

[+ Anim]
во Н -t [+ Concr

:

. .

вода, снег, кал]

Газеше во брзи, йенливи води
Децаша газаш во калШа
(Р).
(Р). - Таа газеше кал I снег.

Brodzi! w bystrych, spienionych
Dzieci brodzi!y w Ыо
wodach.
cie. - Brodzi!a w blocie /sniegu.

70
4.

DEPTAC ::: UCISКAC impf

ГАЗИ impf

н1н2

[+Нuт]

NN

[+Нuт]

[+Huт]

NA

[+Нuт]

Царош 20 2азеше йоробениош
народ со децении, додека шоj
не се Йобуни.

Саг depta! / uciska! podbity nar6d
przez dziesiyciolecia, dop6ki ten siy
nie zbuntowal

5.

DEPTAC ::: LEKCEWлZУС impf

ГАЗИ impf

1
)
]
j
H
2
Н
н1 НЗ Н2
НН12 НЗ НЗ
Нн21 н
+

(на

+ на

_

наН3

+

наН4

[+Нuт]
=

на
на

на

NN

[+Нuт]

Nд

[+Abstr]

NG

[+Hum],[Inst]

[+Abstr]

[+Hum],[Inst]

=

на

4

[+Нuт]

Toj чесшо 20 2ази законош I на

шиош закон I сiйaшушош на
нашаша ор2анизациjа. - Toj йо
сшоjано .му 20

гази

збороШ.

TojMY гази на чесша на Сшо
jaHa (Р).

Оп czysto depcze (nasze) prawo /
statut nasz�i organizacji. Оп stale
Оп znowu
depcze jego s!owo.
depcze honor rodziny.
-

Многу интересна ситуациjа се создаде Kaj глаголот ГАЗИ,
каде што во неговите 5 значеIЬа се поjавуваат се нови полски гла
голи, во едно д нив дури 4 еквиваленти (ГАЗИ 2.). Сепак еден
глагол, DEPTАС, се поjавува почесто од другите, еднаш во основ
ното значеIЬе, додека останатите две се метафорични по природа.
Само во случаjот на ГАЗИ 1. полските два еквиваленти се разли
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куваат мегу себе со синтаксичката формула. Во останатите нема
такви проблеми. Мегутоа, имаме една интересна поjава. Имено, во
ГАЗИ 2. и ГАЗИ 5. полската синтаксичка тема е rюедноставна,
посироматна од македонската. Македонскиот jазик овде предви
дува повеке вариjанти, повртински, синтаксички е побогат.

1. ГРЕЕ (СИ) impf
а.
Н!

н2

-

+

наН

,

GRZAC (SOBIE) impf

JnaN 1
N N-N А+
l przyNL2 J

--ct [+Нит]
N N --ct [+Нит]
Н2 --ct [+Concr]
NА--ct [+Concr]
наН --ct [+Сопсr:извор на топлина]
N N --ct [+Concr:
Н!

=

Ta j га грееше млека ша на една
млла реша (Р). - Сшариаш си
ги грееше рацеше на жарша ва
м,ангалаш (Р). - Ние вада ша ja
греем,е ва лешна врем,е и на
санце (Р).

[+ Concr ТОIIлотен извор ]
2
н
[+Concr ]
н3
[+ ParsAnim]
на Н
[+ AnimJ
нJ

:

--->

--->

--->

МангалаЩ иалн са жар ад да
бави дрва, ja грееше целаша
ирасшарujа (Р). - Наваша иечка

z r6dlo

ciepla]

Grza/ (вате) mleka па та/е) elek
trycznq kuchence.

Staгy grza!

same ryce Р1ZУ :iarze / przy agniu
piecyka /kazy. - Latem /letnifI ра
Лl wod9 grzejemy taHe па slancu.

N --ct [+Concr: z r6dlo ciepla]
N --ct [+Concr]
N --ct [+ParsAnim]
N --ct [+Anim]
N

D

P1Zenosny piecy

ре/еп йат z dybo

wych drew, grzeje са/е pamiesz
czem'e. - Nowy piec тасnо /doblZe
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грее убаво / добро. -

Есенско

ШО сонце не грее многу (Р).
- Расиаленаша йечка .му го грее
ше грбош (Р) / на сшариош Йес.
2. ГРЕЕ

impf

SWIECI<: impf

}

NN -{Adv+ NT}

н- {лдв+нт

Н4

+ Concr : сонце, месе чина

]

[

sвезда, ...

Во йеш часош сонцешо веке
Месечинаша цр
грееше (Р).
вено грееше низ облацише (Р).

! )

ГРЕЕСЕ

н

grzqe. - Jesienne s/once niezbyt
тосло grzqe. - Rozpalony piec grza/
тирlесу IgтzЫe! sta.remu psu .

impf

NN4

+Concr : sfonce, ksi

[

yZyc,]

gwiazda, ...

о (godzinie) pil/tq s/once jиi swic
ci/o. - Ksi iyc swieci/ czerwono I
s/abo przez сhmигу.

,

GRZAC SЩ impf

нан

OKPaj Н
.

[

н 4 + Апim

ЛО"

И+Сопсг ]

НЛо" 4 [+Concr : топлотен извор]

[+Лnim].[+Соnсг]
Nt2•з [+Concr: zr6dlo ciepl a]

NN

Wszyscy grzcjcmy si przy ogniu I
piccu I w s/oncu. - Woda grza/a si
се грееше на Ueчкаiйa / на сонце / па kuchni I па clektrycznq kuchen
на решо (Р).
се Iпа s/oncu.
Сише се грее.ме на огнош (Р) /
йокраj / до ЙечкаШа. - Водаша

Глаголот ГРЕЕ во своите две основни значеlЬа има сосема
различни полски еквиваленти. За полскиот jазик е битно дали
(види ГРЕЕ l.б. Jesienne s/once
niezbyt тосnо grztje) или лачи зраци за да свети (види ГРЕЕ 2. О
pil/te!i s/oncejиz Swieci/o). Во ГРЕЕ l.а. забележуваме дека - OBOj пат

нешто лачи топлина за да топли

полската синтаксичка шема е поразновидна. Во полскиот jазик не
секогаш може да се употреби синтагмата со предлогот

па.

Понеко-
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гаш поадекватна е таа со предлогот przy. Истото можеме да го ка
жеме и за глаголот ГРЕЕ СЕ. Во полскиот jазик ja употребуваме

синтагмата со предлог W, на пр. w slo1icu, додека во македонскиот

тоа не е можно.

1.

ГРИЗЕ impf / ГРИЗНЕ pf

Н1

[+Anim]

н2

[+Concr]

со Н

[+ParsAnim:

GRYZC

impf / UGRYZC pf

NN
NA
N

заби]

[+Anim]
[+Concr]

[+ParsAnim:

1

Zy Ьу J

Кучешо I дешешо ja 2ризе КОС
каша I крушаша. - Дешешо го
2ризllа jаболкошо и 20 фрли (Р).
Toj ja 2ризеше иеродршкаша
со своиШе здрави заби (Р).

Pies / dziecko gryzie koic / grusz

2. ГРИЗЕ impf

ZREC == ZZERAC

H

[+сопсг:

н2

[+сопсг]

1

влага...

'р t а, киселина,

]

Киселинаша I 'рiаша I оваа хемикалиjа 20 2ризе дури железошо I челикош . Влагаша 20 гризе дрвоШо. - Sидовuше ги гризе
влагаша, а човекош шагаша.

k .

- Dziecko ugryzlo jabIko i je

wyrzucflo. - Gryzl obsadk
swoimi zdrowymi z baml:

impf

NN

[

NA

[+Сопсг],[+Ниm]

+concr: kwas, rdza,

'1

рl0га

'

Wl goc ...

]

[
,+Abstr]

Кwas / rdza / ta substancja che
miczna ие nawet zelazo / stal.

- Wi1goc zzera drewno.
zzera wi1goc,

а

-

Мигу

czlowieka smutek.
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ФРАЗ.

FRAZ.

СИ ГО ГРИЗЕ I ГРИЗНЕ

GRYZC I UGRYZC SЩ W ЩZУК

JАЗИКОТ

Н 
Н

[+Иum]

Вешив дека lШКО.му нишшо нема
да.му кажа.м и се2а, раЗ20вараjки
со луiеШо. си 20 2рUЗа.м jазикоШ.
Имаше на.мера да им 20 йoвiйo

Przyrzeklam, йе mkomu nic nk ро
wiещ i [егц 1VZ111awiajljC z ludimi,
gryZy sjy wjyzyk.
powt6гzy4

со

-

Jui mjala zamiar

us/ysza/a,

ale

ри чуеноШо. но во йоследен .ми2
си 20 2рuзна jазикоШ.

ostatnicj chwili ugryzla siy wjyzyk.

ГРИЗЕ СЕ impf

GRYZC SЩ

Н -

н

j

(поради т) што nС
порадиТКnС
порадиИ
.•.

)

w

impf

Nr

Т I' 2е S
N

N

Кауз

[+Hит]
N

-

N

Т ! ,KnS
zpowodu NG
Caus

[+Иum]

Toj .мн02у се 2ризе йоради неус

Bardzo sjy gryzje njepowodzcniami

йесише на школо / йоради шко

w szkofc / z powodu njepowodzen

лошо / бидеjки има Йробле.ми
на рабоша / йоради шоа шшо
се случи / йоради болесша на
MajKa .му / йоради MajKa .му.

w szkofe / z powodu szkoly / ty111,
йе та klopoty w ргасу / ty111, со sjy
stalo / choroblj m8tki / z powodu
m8t1a:

Исто така и глаголот ГРИЗЕ во своите две значеlЬа има со
сема различни полски еквиваленти. Покраj тоа ГРИЗЕ 1. има CBOj
свршен пар, додека за ГРИЗЕ 2. МНОГУ карактеристично е ОТСУС
твото на свршениот глагол. П ричината HajBepojaTHo се крие во
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метафоричниот карактер на тоа значеlЬе, иако можам да ги замис
лам цитираните реченици како свршени во полскиот j азик, а во
македонскиот - никако. Интересно е - освен тоа - дека во полски
от jазик како еквиваленти се поjавуваат глаголи со корен, што го
имаме во глаголот ждере, со пеjоративно значеlЬе. И во полскиот
jазик тие глаголи во своето примарно значеlЬе се употребуваат за
животни, а за човек со цел да го навредиме. Овде очигледно е дека
тие се употребени метафорично. Kaj глаголот ГРИЗЕ СЕ е забе
лежлива прилично голема разлика помеfу македонската и полска
та синтаксичка шема. Тоа се должи на широката и многуфункцио
налната употреба на инсшрум,еншалош во полскиот jазик. Како
што гледаме вариjантата z powodu Na, Koja йодговара на македон
ската - практично единствената - синтагма йоради, во полскиот ja
зик е само една од повекето можни и воопшто не е наjфреквентна.

д

1. ДЕJСТВУВА impf

Н

н

противН
l корист нан

jf

-7

)

+НЛок

+НТ +НМод

DZIALAC impf

)

[+ НumИ+ Inst]

Тие деjсшвувааш во сише окол
ни села / во корисш на окуйа
шорош и на неzоваша йроиа
zанда / йрошив м,акедонскошо
револуционерно двuжеl-bе (Р).

N]';

-?

[+Hum],[Inst]

Dzia!ali we wszystkich okolicznych
wsiach I w najblizszej okolicy I па
korzyic okupanta i jego propagandy I
przeciwko macedonskiemu ruchowi
rewolucyjnemu. - Party:fna organi-
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Паршиекаша органuзациjа во
Сшруiа деjсшвуваше
во ше
кош на 1942 година (Р). - Oaoj
uаш uолициjаша деjсшвуваше
брзо и ефикасно (Р).

{Т дека С) {на
Н

Н

врз Н

_

}

+н

Fakt / (о, йе rodzice ЬуН razem z
nат], dzia/a/ /10 (па nas) uspokaja
jlJCO / osmieJajlJco. - То dzia/a /
wp/ywa negatywnie па naszlJ ro
dziny.

Те czynniki (negatywnie)

bydlJ dzia/ac / bydlJ wp/ywac па
rozw6j gospodarki.
Wszystkie (е
1ekcje jak trucizna dzia/a/y па nа
sze dzieciyce serca.
Та wiosna
dobrze dziala / wplywa па syno
garJice.
Kobieta (а (sugestywnie)
dziala/a r6wnie,i па wiyziennych
stra.inik6w. - Jch zachowanie dzia
la па wszystkich nas prowokujlJco.
- Towarzystwo, w jakim przestaje /
przebywa, w oczywisty spos6b iJe
па niego dzia/a / iJe wp/ywa па je
go zachowanie / spos6b bycia.

DZIALAC

impf

Н - воН + (НJlОК) + (НТ)
Н4[+Нит]
воН4[Inst]

impf

м<щ

Факшош дека родиШели беа за
едно со нас, деjсшвуваше (врз
нас) с.мирувачки I охрабрувачки.
- Ова неzашивно деjсшвува врз
нашеiйo се.меjсШво. Тие еле.мен
ши (негашивно) ке деjсшвувааш
врз развишокош на СШОЙllН
сшвошо (Р). - СиШе шие часови
како ошров деjсшвуваа врз на
шиШе дешски срца (Р). - Про
лешва убаво деjсшвува на zуiуш
киве (Р). Женаiйa (сугесшивно)
деjсшвуваше и на зашворскиШе
сшражари (Р). - Нивношо одне
cyвarьe деjсшвува uровок:ашивно
врз IHa сише нас. Друшшвошо
во кое шоj uресшоjува очигледно
лошо деjсшвува врз него Iврз не
говошо oдHecyвarьe.

3. ДЕJСГВУВА impf

licja dzia/a/a szybko i skиtecznie.

DZIALAC == WPLYWАС

2. ДЕJСГВУВА impf

НА

zacja w Strudze dzia/a/a w prze
cilJgu /942 roku. - Туm razem ро

NN

[+Ншn]

NL

[Inst]
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CйlojaH од йролешва деjсшвува

Stojan od tej wiosny dziala w orga

во

nizacji paгtxinqj w Ochrydzie.

йаршискаiйa

организациjа

-

Jui

во Охрид. - Веке две години

dwa lata dziala w zwiEJZku zawodo

шоj деjсшвува во синдикашош /

и.ym / w partii / w klubie. - О Ле

во

йаршиjаша I во

клубош.

wiещ оп dziala w jakiqji podqjrza

- Колку шшо зна'м шоj aej
сшвува во HeKoja со,Мнишелна
организациjа.

nqi огgаш'zасji

4. ДЕJСТВУВА impf

WYGLl\DAC impf

,

{NAN} {AdV . }
NA
_

naACYA

Брзошо peazupal-be на Славка
деjсшвуваше

(Р).

-

сосе,М

уверливо

Бабаша I дешешо I куче

шо I КОl-bОШ

.морено (Р).

деjсшвуваше из
Тие деjсшвуваа

шолку невино, шшо човек ни
когаш не би йоверувал дека се
убиjци.

Szybka reakcja S!awki wygllJdala
ca!kiem przekonujlJco.

-

Babcia

wygllJdala па zm czonlJ / dziecko
wygllJda!o па zm czone / pies / k01i
wygllJda! па zm czonego. - WygllJ
dali tak niewinnie, йе cz!owiek nig
dy Ьу nie uwierzy!, йе SlJ zab6jca
mi. - Jch zachowanie wygllJda ро
dеjrzаш·е. - Теn samoch6d / mеЬеl /
gamitur wygllJda па uzywany.

Kaj глаголот ДЕJСТВУВА имаме 4 значе:н,а. Во слу;:аj на 3
од нив во полскиат jазик му одговара глаголот DZIALAC, иако
ДЕJСТВУВА 2. има уште втор еквивалент

WPLYWAC.

МеГутоа

четвртото значе:н,е (примерите и значе:н,ето се земени од 1fСП,
с.394) не само што има сосема друг еквивалент (WYGLl\DAC), но
и синтаксичките формули доста се разликуваат. Полскиат jазик ja
допушта овде конструкциjата па АФА

,

Koja во македонскиат jазик

воопшто не е замислива во OBoj контекст. Покраj сета тоа, за прв
пат се сретнуваме со ситуациjа мегу абата jазика да се поjавува ог
раничува:н,е во употребата на споредуваните еквиваленти. Имено,
Kaj oBOj лексички полски еквивалент, KOj за редица македонски ре
ченици беше адекватен без никакво сомнева:н,е, се поjавуваат пол
ски реченици, кои никако не мажат да се преведат со македонскиат
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глагол

ДЕJСТВУВА Тоа се последните две реченици од полската

страна. Тие ке се поjават - сосема оправдано - Kaj сосема други
македонски глаголи како нивни еквиваленти. Тука Г

оставаме како

еден вид опомена дека не секое полско WYGLl\DAC и македонско

ДЕJСТВУВА 4. се семантички пар, посебно што во македонскиот
jазик во цитираните примери поприроден е глаголот делува, на
што - со право - ми обрнуваа внимание информаторите. Мегутоа,
примерите од неп ме обврзуваат и бараат интерпретациjа.
DOiYCpf

1. Д ОЖИВЕЕ р!

Н1

--7

[+Anim]

н2

--7

[+Abstr:

старост, датум, . . ]
.

1.

[+AnimJ

NN

--7

N
N

[+Abstr: staros6, ...1
--7 [+Abstr: lata, data, .. ]
--7

.

Дедо .ми доживеа длабока сша
росш (Р) / 20 доживеа своjош
деведесешши роденден.
Ку
чешо ja доживеа йешнаеееш
шаша 20дина, а йошоа Йцовиеа.

МО} dziadek dozy! g!f:bokie} sta

2. ДОЖИВЕЕ pf

DoiYC

гosci / swoich dziewif:cdziesiEItych
urodzin.

NN
н1
Н2

[+Нuш]
--7 [+Abstr]

--7

Она за шшо ние .мечШае.ме, вие
ке 20 доживееше (Р).
Н ши
дедо, ке ja доживееш ело бода
ша (Р). - ]ошко доживеа да

Pies dozy! do pl tna

stego гoku zycia,

NN
N
G

-

==

а potem

zdechl

DOCZEКAC pf

{ OO, }
S

[+Нит1
--7 [+Abstr]
--7

Tego, о czym ту tylko marzymy,

wy dozy}ecie / doczekacie.

-

1 ty,

dziadku, dozy}esz / doczekasz wol

nosci. - Joszko dozy! / doczeka! te
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жени син (Р). - Доживеав,Ме да
и,м се кла1-Ьа,Ме на оние шшо до
вчера не сакав,Ме ни да 2и йо
2ледне,Ме (Р).

go, йе zeni syna / ozenku syna.
- Dozy1ismy / doczeka1ismy tego,
йе k/aniamy si tущ па kt6rych
jeszcze do wczoro.j nie chcielismy
по.wet spojrzec.

3.

ДОЖИВЕЕ pf

PRZEZYC pf

Н'

[+Hиm]

NN

[+Ниm]

Н2

[+Abstr]

NА

[+Abstr]

Jac не 20 доживеав шоj насшан Ja nie przezylem tego zdarzenio. to.k
шолку нейриjашно, колку шшо nieprzyjemnie, jak ty.
Оп nigdy
20 доживеа ши (Р).
To j нико nje рпейуl jesieni to.k g/ boko, jo.k
2аш есенша не ja доживеал вака teraz / tym ro.zem.
Опа przezyla
длабоко, како се2а (Р). - Таа wieIki wstyd / wieIklJ przegranlJ /
доживеа 20ле,М сра'м / йораз / radosc / dum / wieIkie гozczo.гo
20ле,Ма радосш / 20рдосш / 20
wanie. Z wieIkim bOIem przezyl
ле'мО разочарува1-Ье.
Со 20ле
smier6 swego syna / uIubionego
,ма болка ja доживеа с,Мршша
pso.. - No.sz гodzino. przezylo. wtedy
на своjош син /О'миленошо ку
wieIklJ bied .
че. - Нашешо се'меjсшво дожи
веа шогаш голе'ма сиРО'машши
-

-

ja (Р).
==

DOSWIADCZYC pf

NN

[+Hиm]

No

[+Abstr]

Оп nigdy nie doswiadczy/ jesieni
to.k gl boko, jak tero.z / [ут razem.
Опа doswio.dczylo. wielkiego
wstydu / wielkiq przegranq / га-
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dosci I dumy I wiclkicgo rozczaro
wania. - Nasza rodzina doswiad
czyla wtcdy wiclkicj blcdy.
Следниот глагол, ДОЖИВЕЕ, има 3 значеIЬа со различен
степен на комликации. ДОЖИВЕЕ 1. има само еден полски екви
валент, но затоа бележи разлика во синтаксичката тема. Маке
донскиот глагол бара директен обjект, додека полскиат очекува
лимитативна темпорална именека еинтагма изразена на два на
чина: или како именка во zенишив, или ео предлагат do и во гени

шиво ДОЖИВЕЕ 2. има два еквиваленти без разлика во синтак
сичката тема, но со генитивна именека синтагма, карактеристич
на за полскиат jазик. Обете разлики се предизвикани со присус

твото на префиксат DO-, Koj - ието како и предлагат do

-

бара ге

нитивна именска синтагма. Иетиот проблем се поjавува и во
ДОЖИВЕЕ 3. Kaj еквивалентот

DOSWIADCZYC,

иако денеска

префиксат овде веке не се мотивира (HajBepojaTHo по HeKoja ана
логиjа). Kaj вториот еквивалент го немаме Toj проблем од очи

PRZE- ,

гледна причина, имено овде префиксат

аналогно на пред

лагат PlZCZ, бара именката да биде во акузаШив.
ДРУГАРУВА

==

ДРУЖИ (СЕ)

impf

а.
н

----1

со Н

[+Hum]
----1

[+ Humj

,

PRZYJAZNIC SЩ ==
KOLEGOWАС SЩ impf
,

NN
N!

----1
----1

[+Hum]

[+Hum]

Ана другарува со Каше и неjзи

Аnnа plZyjaini siy I kolcgujc siy z

ниош браш / и со браш и Мире.
Ана ушше како деше / .многу
години / со години / од лани
друiарува со КаШе. - Ана ош
секоzаш / од дешсшво (се) дру

KasilJ i jcj bratcm Mirkicm. - Аnnа

жеше со КаШе.

siy z KasilJ.

jcszczc jako dziecko I wieJc lat I са
lymi latami I od

zeszlego roku

przyjaini siy z KasilJ. - Аnnа od
zawsze I od dzicciIistwa przyjaini
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{Н1 ИН2 }_({мее енусоседругбе } +
д
НР1
J

б.

({

f

+{нт+НмоJ

НЦ -+ [+ Ншn]
НР1 -+ [+ Нит]

Каше и Ана (се) дружаш / дру
гарувааш (мегу себе / една со
друга) ушше од дешсшво / од
забавишше / со години / ошко
га йа,меша,м / долго време.
- Тие срдеЧ1iО се дружаш. - Са
каш да сме йриjашели? Добро,
,можеме да другаруваме.

ze

sobIt

miy dzy sobIt

}'J +

N 2.з -t [+Ниm]
N, -t [+Ниm]
Np1 -t [+Нит]
Kasia i Ania / Kasia z Anil1 przyja.Z
nil1 sif (ze sobl1/ mifdzy sobllJ jesz
cze od dzjeci1istwa/ od pгzedszkola/
latami / od kiedy pamiftam / d/ugo /
d/ugi czas.

Оnе serdecznie sif

Chcesz, zebysmy Ьуli
рГZYJaznщ.
przyjaci6/mi? Dobrze, mойеmу SJ't;
przYJ8inic.

Kaj глаголите ДРУГАРУБА и ДРУЖИ (СЕ) немаме некои
посериозни синтаксички проблеми, освен разликата во б. вариjанта
та, каде што во полскиот jазик може да се поjави предлагат z со
именката во Шlсшру,ме1iшал, толку карактеристичен за полскиот ja
зик. Ако тука имаше некакав проблем, тоа беа моите coмнeBalЬa
дали мажат тие два полски глагола да се стават овде заедно, бидеjки
во полскиат jазик има извесна семантичка разлика помеtу нив и
нивната употреба. Но, бидеjК:и речниците не ги Двоjат, а и моите ма
кедонски информатори не ги делеа со мене моите coмнeBalЬa, ре
шив да ги анализирам заедно. (За еден Полjак pГZXJ8ciel е многу по
веке од kolega. PГZXJ8ciel е HeKoj со кого се дружиме наjчесто со годи
ни, од школо, BojcKa и СЛ., со кого делиме мисли и чувства и на кого
можеме да сметаме, да се потпреме, ако се наjдеме во тешка ситуа
циjа, значи македонскиат другар од школо, и сл. НО во полскиот ja
зик, во аналогна ситуациjа побргу ке кажеме kolega ze szko/y / wojska,
а тоа не мора да значи pгzyjaciel Македонската лексема йриjашел се
употребува многу почесто и без тоа полско ограничуваlЬе. Сама
прилично често и со чудеlЬе сум слушала како HeKoj, со кого што
туку сум се запознала, понатаму ме претставува на HeKoj нов: шоа е
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Mo ja млска ЙрujаШелка.

Полjак никогаш OBOj збор така не би го
употребил, бидеjm му придава посебна, мн:огу поголема важност.)

Е

1. ЕКСПЕРИМЕНТИРА impf

,

EKSPERYМENTOWAC impf

а.

н --t [+ Нит]
соН --t [+ Anim ИFl]

NN
NL

-7

[+Ниm]

-7 [+Anim],[Fl]

Фашисшише ексйерименшираа

Faszysci ckspcrymcntowali па lu

со луiе во конценшрационише

dziach

Л020ри за да дознааш

zach, йсЬу dowicdzic6 si

нешшо

йовеке за близнацише или за
бременосша. - Дваjца од наша
ша екийа ексйерименшираа со
разни сорши йченuца

Н -

jBO

(Р).

областа наН

соН

}

+

Н -7

[+Hum]

во областа наН -7
соН -7

[+Abstr]

[+Abstr],[+Concr]

со у ч ество наН -7

[+Anim]

оЬо

czcgos

wi ccj пр. о bJizniakach lub о cil/
Йу. - Dwaj kolcdzy z naszcj ekipy
eksperymentowali па r6:inych ва
tunkach pszenicy.

+ (со у ч ество наН)
б.

w konccntracyjnych

NN

-

j

nad NI

. dziedzinie N

]

+ (z udzialem N )

N N -7 [+Ниm]
N1 -7 [+Abstr],[+Concr]
N6 -7 [+Abstr]
N -7 [+Anim]

+
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Ексйерименшираа во облаеша

Ekspcгymentowali w dziedzinie ge

zенешикаша /фармациjаma /
медицинаша со недозволено
учесшво на луiе / човечки ем
бриони /мали цица чи. - Ексйе
рименшираа со нови мешоди на
ойлодува1Ье со учесшво на доб
роволци /нейлодни брачни иа
рови.

nctyki /faпnаcji /medycyny z nic

на

2. ЕКСПЕРИМЕНТИРА impf

Н

-

соН

+

{

нан
врзН

}

dozwolonym udzialcm ludzi /ludz
kich embrion6w / malych ssak6w.
- Ekspcrymentowali nad nowymi
metodami zap!adпiania z udzia!em
ochotnik6w /bezp!odnych раг та!
zenskich.

TESTOWAC ==
WYPR6BOWYWAC

NN

[+ Hun]
со Н --1 [+АbsIr],[+Соrп]
нан::: врзН --1 [+ArimИF1]

н --1

Со новиош лек нашише исшра
жувачи ексйерименшираа на
zлувци (Р) / врз Zлувци. - Со
новише мешоди на калеме1Ье
ние ексйерименширавме на не
колку овошки (Р) /врз неколку
овошки.

--1

impf

[+Ниm]

N А --1 [+Abstr],[+Concr]

N L --1 [+Anim],[Fl]

Nowy lek nasi badaczc testowali па
myszach. -

Nowe mctody szcze

pienia tcstowaliimy / wypr6bowy
walismy па kПku d1Zewkach owo
cowych.

Глаголот ЕКСПЕРИМЕНТИРА е еден од тие Kaj кои има
ше разлики,

пред се лексички, но и синтаксички, помеfу нашите

два jазика. Полскиот jазик глаголот ckspeгymentowac го резервира
за вршеlЬе научни (или псевдо-научни) експерименти, истражува
lЬa. Во ситуациjа кога се работи за тестови, испробуваlЬе деjство
на лекови и сл., во полскиот jазик се поjавуваат глаголите testowac
и wypr6bowywac. Тоа несомнено пак се донекаде експерименти, но
полскиот jазик ги ДВОИ обете ниjанси зависно од временската точ
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ка. Тоа што доведува до откритие на нов лек, метод и

сл.

е експе

риментирюье, додека тоа што следи поДоцна, Т.е. испроБУВaIье на
нивната ефикасност, е веке тестирюье. Ако се обидеме да им Haj
деме парафрази на обете ниjанси, ке видиме дека таа поделба има
основа, бидеjКи првата парафраза би гласела: 'врши експеримен

'przeprowadzac eksperymenty I doswiadczenia', додека втората би
била: 'врши тестови I испробува деjство': 'przeprowadzac testy / pr6ти'

:

Ьу'. Патем кажано, горенаведените парафрази би можеле да се
прифатат како перифрастички конструкции, блискозначни на гла
голот ЕКСПЕРИМЕНТИРА во неговото соодветно значеIЬе, со
што поочигледна и поразбирлива ке станеше полската лексичка
разлика. Покраj лексичкиот проблем наидовме овде и на забележ
ливи синтаксички разлики. Во македонскиот jазик во сите синтак
сички шеми една од семантички облигаторните позиции се реали
зира површински како инструментална именска синтагма (т.е. со
предлогот

)

со ,

додека во полскиот jазик истите позиции се реали

зираат или како директен обjект (2.), или како предлошки обjекти
со форма на локативни синтагми

(1.)

Инструменталната синтагма

во полскиот jазик никако не би можела овде да

се

оправда.

ж

РОSWЩСIС pf / РОSWЩСАС

ЖРТВУВА р! /impf

impf

Н! - Н2

+

j

зан
зарадиН А
зада С

]

j ]
za N

NN

-

NА

+

dla NA
2ЕЬУ S

а.
NN

-7

[+Hum]
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Toj си го жршвува живошош за
слободаша на своjош народ
(Р). - Рабошницише жршвуваа
еден ден од годишниош од-мор

Poswi cil (swoje) :iycie za wolnosc

за навре-мено исйолнува/-Ь е на
йланош / за да w ucйолнаш на

рlаnи I :ieby w tenninie wykonac

вре-ме йланош (Р). - Обвинеши
ош 20 жршвуваше своjош имош
заради зач.увува/-Ье на своешо
се.меjсШво / за да си io зач.ува
се-меjсшвошо (Р).

swojego nаroаи. - Pracownicy ро
swi сШ jeden dzien z rocznego
иrl0ри аlа tenninowego wykonania
рlаn. - Oskar:iony poswi cil sw6j
ma) tek аlа zachowania I uchronie
nia swojej rodziny I:ieby zachowac I
исшоniс SWO)

rodzin .

б.

Сешо -мое богашсшво ке и io
жршвува-м на у-мешносша (Р).
- Женаша шебе ши жршвуваше
се (Р) / своjош живош, а за шоа
нишшо не бараше.

ЖРТВУВА СЕ pfI impf

н

н

-

-7

(себе си) +

за

Cale moje bogactwo poswiyc Бztисе.
- Kobieta tobie poswJ cila wszystko I
:iycie, а nie :iEjdala тс za to.

РОSWЩСН': SЩ / SIEBIE pf /
РОSWЩСАС SЩ! SIEBIE impf

Н

[+Нит]

Родишелише се жршвуваа за
децаша. а децаша за идеjаша
(Р). - Наjдобрише синови на

Rodzice poswi cjJj SJ

нашиош народ се бореа и се
жршвуваа (себеси) за оваа сло
бода (Р).

SWJ cjJj siebie аlа tej wolnosci

аlа dzieci,

dzieci zas аlа idei. - Na)1epsi БУnО
wie naszego nаroаи waJczyH i ро
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з

ZALEZE<:; impf

1. ЗАВИСИ impf

{ )KnC}+{:: КnС}
[+Abstr]
н -4

Од швоjош адгавар I ад шоа

Od twojqj odpowiedzi / od tego, jak
odpowiesz, zale.iy nasze .iycie /
(шоа) дали ке осШане.ме живи I (to), czy zostaniemy рау .iyciu.
нашиош живош (Р). - Koj ке - Kto pojedzie, kiedy pojedzie, jak
оди, кага ке оди, кака ке оди taт pajedzie, (to) zale.iy od naszej
Ша.му, (шоа) зависи ад нашаша decyzji / od tego, jak ту zadecydu
одлука I зависи ад шоа кака ке
jemy. - Twoje zdrowie zale.iy od
Тва еша
одлучиме ние (Р).
tego, czy br:dziesz sir: leczyc / jak
здравjе зависи ад шоа дали ке
br:dziesz sir: troszczyc а siebie.
се лекуваш I кака ке се грижиш
- Са/а nasza przysz/osc zale.iy od
за себе.
Целаша наша иднина
tego, jak teraz postwisz / са ти ро
зависи ад шоа кака сега ке йос
wiesz / Ле masz odwagi / od ciebic /
шайиш I шшо ке .му кажеш I
twoich picnir:dzy / tytoniu. - Jego
кака

ке

адгавариш

зависи



колку храбросш имаш I ад ше

бе I ад швоише йари I ад шушу
наш. - Негаваша иднина, а .мо
жеби и живашаш зависеа сега
ад кайрицош на една жена I ад
една жена. - Сафакле добра
разбра дека нашаша судбина
зависи главна ад са.миШе нас.
- CeKoja рабаша не зависи ад
човекош

(Р).

przysz/osc, а Ьус тойс i iycic, Z8le.ia/y teraz od kaprysu koblcty / od
kobiety. - Sofok1es dobrze zгo
zumia!, .ie nasz 10s zale.iy g/6wnie
od nas saтych. - Nic ka.ida rzecz /
nie wszystko zale.iy od cz/owieka.
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2. ЗАВИСИ impf

Н
Н

-

ZALEiEC

impf

од Н

[+Hum],[Inst]

од Н

[+Hum],[Inst]

Тие држави / земjи / народи зави
сеа од Англиjа (Р). - Тue мили
они невини луiе зависеа од еден
лудак. - МалиШе йрешйриjашиjа
зависаш од големиШе (Р).

NN
NG

[+Hum],[Inst]
[+Hum},[Inst}

Те panstwa / ziemie / лагоdу zale
zaly / zale.ine byly od Алglii - Те
тШолу лiеwiллусh ludzi zaleza/y /
zBle.ine byly od jеdлеgо szalenca.
- Ма/с pгzedsiybiorstwa zalezEJ /
zale.ine SEJ od duzych.

:: Е ЗАВИСЕН impf

:: БУС ZALEiNYM

impf

ZASTANOWIC pf
,

1. ЗАМИСЛИ pf

{Н1
ТдекаС

Н12
Н

N

} Н2

{ N , s} Nл
NN
Nл
2е

[+Abstr]

[+Abstr}

[+Нuт]

[+Нum}

Разговорош со мajKa си ja за
мисли Неда (Р). Ексйлозиjаilia
во ашомекаша ценшрала ги за
мисли еколозиШе (Р). - Чудно
шо однесува1-ье на Горан во
йоследно време ja замисли JaHa.
ПоследниШе факши / насшани
серuoзно го замислиjа Jaнeilia.
- Факшош дека JaHe се ошкажа
од шолку корисна зделка, многу
го замисли Горана. - Тоа дека
мajKa му и oBoj йаш ja немаше
дома, го замисли Jордана.

-

Rozmowa z matkEJ zаstалоwi/а Ne
dy.

Wybuch w еlеktгоwлi atomo

wtif Zllstалоwil ekologist6w. - Dziw
ле zвсhоwалiе Gоrала w ostatnim
cZBsie zаstалоwi/о Jалkу. Ostatnie
fвkty / wуdагzелiа powa.inie zasta
лоwilу Jала. - Fakt, йе Jал zrezyg
лоwаl z tak koгzystnego iлtеrеsu,
тосло zаstалоwil Gоrала. - То, йе
jego matki i

tym razem лiе Ьу/о w

domu, zаstалоwilо lоrdала.
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2. ЗАМИСЛИ р! I
ЗАМИСЛУВА impf

Н1

-

ZAMYSLIC pf I ZAMYSLAC

impf

{:2с}

н1

-7

[+Ниm]

н2

-7

[+Abstr]

NN -7 [+Ниm]
NA -7 [+Abstr]
N -7 [+Abstr]
L

Офицерош зам,uслуваше нека
ков шежок и замрсен йлан
шшо ке му донесе слава (Р).
- Сшариош йак замисли некак
ва сйлешка / инШриlа. - Шшом
веке еднаш СУ,М замислил да ja
завршам шаа рабоша, ке си 20
одржам зборош. - Ушше не
йочна асолно да рабоши, а веке
йаш уван,а замиел ува.
3. ЗАМИСЛИ (СИ) pf

а.

[Н2
Н! _j{НЗ

+

дека

н1

-7

ОЛсег zamyila!jakiS powa.iny i za
wJ1y plan, kt6ry przyniesie

С

[+Ниm]

Борко (си) ja замислуваше
Сшана како изгледа сега, йо
йеш години, но не ,Можеше да ja

s!a

tгygy. - Skoro jui raz zamyilJ1em
skолсzус ty sprawp-, to dotгzymam
s!owa. - Jeszcze nic zaczlj! ргасо
wacjak naleiy> ajui zamyila о ро
dr6iach.

WYOBRAZIC SOBIE pf

fкако H l
lHMOJ] J

+ КnС}

ти

wy. - Stary zn6w zamyiH!jaktj$ in

NA +
I

{jakO N }
NMod

NN - KnS
reS
NN

-7

[+Hum]

Borko wyobraia! soble jak Stana
teraz wyglljda, ро piyciu latach, ale
ше m6g! jej soble wyobraziC.
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за,м,исли (Р). - Айосшол не (си)

- Aposto/ nie ta.k wyobraia/ sobie

ja за,м,ислувал вака своjаша не

swojq Йоnу. - Wyobrazi/em sobie

весша (Р). - Го за,м,ислив ваше
шо збоiува1Ье како сцена йолна
со солзи и очаj. - Си ZO за,м,исли
како сшарец со бела брада.
- Чесшо (си) за,м,ислува,м, дека
,м,оjош coupyz е ,м,илионер. - Си
за,м,ислува,м, колку йари ше чи
неше шаа кола. - Сосе,м,а йои
наку ве за,м,ислував. - Сйоред
швоише кажува1Ьа (си) ja за
,м,ислив кукаша како жална ур
нашина, а шаа сосе,м,а йрисшоj
но изiледа.
б. ЗАМИСЛИ (СИ) СЕ pf
Н!
Н1

-

(себеси)

-1

+

{како }
Н

wasze poiegnanie jako sceny pe/nq
sobie jako starca z bia/q brodq.
- Czysto sobie wyobraiam, йе m6}
mqi jest mi1iоnегеm.

ten samoch6d - Ca/kiem inaczr;j

sobie рала wyobraia/am. - Wed/ug
twoich

opOWJeSCJ

а

оп ca/kiem przyzwoicie wyglqda.

WYOBRAZIC SOBIE SIEBIE
N'N

-

siebie + jako N

pf

А

н2

[+Нит]

на iрб, йа йродолжува,м, да io
,м,рда,м, са,м,о врашош (Р). - Таа

grzbie

се за,м,исли (себеси) како вдови
ца и йочна да ЙЛаче.
ЗАМИСЛИ СЕ pf

над

wyobrazi/am

sobie ten dom jako ia/osnq ruiny,

пега. -

[+Нит]
Н -1 [-Ht.m]

-1

Wyobгaiam

sobie, Ле pieniydzy kosztowa/ ciy

Toj (си) се за,м,ислуваше (себе
си) како ,м,илионер.
Се за.мuc
лува,м, себеси желка, йревршена

н

Wyobrazi/a go

/ez i rozpaczy.

Wyobraia/ sobie siebie ja.ko mШо
jako

Wyobra.iam sobie siebie

.i6/wia,
wiyc

przewr6conego

па

poruszam tylko szy

jq. - Wyobrazi/a sobie siebie jako
wdowy i zaczy/a p/a.kac.

ZAMYSLIC SЩрf
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JaHe се замисли загледан во ог
нош. - JaHe седна до огнош и се
замисли (над нешШо). - Toj се

Jan

замисли над / за судбинаШа на

sif

своешо семеjсШво. - Ана дла
боко се замисли над / за своjош
досегашен живош и над идни
наша. - Toj седна со наведнаша
глава и се замисли над неjзи
наШа несрекна судбина /Ibубов /
над кукаша. - МаjкаШа се за
мисли за Шашкошо коjшшо
йройадна негде низ свеШаш / за
кукаШа / за неа.

zamysJi/ Sl

zapatrzony

w

ogicrf. - Jan usiadl przy ogniu i za
mysl11 siy nad czyms.
nad

10scm

Zamysl11

swojcj

rodziny.

- Аnnа g/fboko zamysJila sif nad
swoim dotychczasowym zycicm i
nad

przyszloscilJ.

-

Usiadl

zc

spuszczonlJ glowlJ i zamysli/ siy
nad jcj nicszczysJiwym loscm / nic
szczysJiwlJ mi/oscilJ / nad nilJ. - Za
myslil siy о podr6zy w dalckic
strony. - Matka zamysJila Sl

о

ojcuJ kt6ry przcpadl gdzics w swic
cic / о domu / о nicj.

Секое од значеrьата на глаголот ЗАМИСЛИ има друг пол
ски еквивалент, што не е ни малку чудно, бидеjки нивните пара
фрази укажуваат на големи семантички разлики Mety нив (1. 'даде
за мислеrье', 2. 'планира нешто во миела', 3. 'создава некаква /
нечиjа елика / прететава во мисла'), што мора да резултира со раз
личен броj и карактер на аргументите на соодветните предикат
ско-аргументски структури. Македонскиот jазик во сите три слу
чаjа го употребува глагол от ЗАМИСЛИ што е, секако, оправдано
со оглед на мисловниот карактер на човечката активност изразу
вана со нив, при што нивните синтаксички шеми и семантичките
карактеристики на аргументите доволно jacHo ги разделуваат. Во
полскиот jазик, сепак, покраj сите тие средства на претпазливост,
доjде и до лексичка диференциjациjа. Освен тоа наогаме и одреде
ни синтаксички разлики мегу обата jазика. Во ЗАМИСЛИ 2. Пол
ската шема е побогата за една синтаксичка вариjанта (т.е. пред
лошка синтагма) ,додека во 3.а. и 3.б. македонската шема дозволу
ва да се употреби директниот обjект (3.а.), односно форма резер
вирана за директниот обjект (3.б.), незамислива во полскиот jазик
за тие позиции. Рефлексивното ЗАМИСЛИ СЕ ни донесува многу
интересна разлика во семантичкото ограничуваrье на предлошки
от обjект. Имено,додека во полскиот jазик немаме овде ограничу
BalЬe (иако синтагмата о NL е - по се изгледа -

помалку фрек

вентна), во македонскиот jазик синтагмата над Н не може да се
реализира како [+ Нит] (додека Kaj синтагмата за Н такво ограни
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чуваlЬе не постои). Причината HajBepojaTHo треба да ja бараме во
узусот.

BRZMIEC == ROZBRZMIEWАС

1. ЗВУЧИ impf

impf
н .(наН)+ Адв+ (НЛок)

NN - (ND) + Adv + (NLoc)

[глас. инструмент]
на н -t [+ Hum]

NN

[glos, instrument, d zwil;k]

ND

[+Нит]

н

-t

Во шаа шишина чудесно / ша
говно звучеше гласош на флеj
ШаШа. - Армонщсаша звучеше
весело и йовикуваше на игра
fЬe. - Гласош на Ана на шеле
фон (мене ми) звучеше многу
шажно / му звучеше на Шашко
и многу Шажно. - Овие неколку
женски

гласа

звучеа

чудно

сШарински, како доjдени од не
Koj друг свеш

(Р).

BRZMIEC impf
,

2. ЗВУЧИ impf
н - (на Н) +
н

на Н

W tc} ciszy сudоwлiс / smytnic
brzmia/ / rozbrzmicwa/ g/os Ост.
- Аkогdсол brzmia/ wes% i wzy
wa/ do tanca. G/os Аллу przcz tc
lеfол brzтia/ (mi /)с} о}сu) bardzo
smutno. - ТусЬ ki1ka zcnskich g/o
sow brzтia/o dziwлic stаromоdлic,
jakby рпуЬу/у z }akiegos iллсgо
swiata.

Адв

[+Abstr]
[+Hum]

Оваа весш му звучеше

на

кушри

ош Сшаjанче Шака чудно, шша
йросша се смееше, не вepyвajКи
во неjзuнаШа вucШuнишосш

(Р).

- НеговаШа йоезиjа звучи .м.ногу
модерно / сШаромодно. - Него

NN

[+Abstr]

ND

[+Hиm]

Та wiadomosc brzтia/a Ыedлеmu
Stqjалоwi tak dzjwлiс, йс ро prostu
siy smia/, тс wicrz'lC w J ' prawdzi
wosc. - Jcgo poez}a brzmi Ьardzo ло
woczeSnic / staromodлiс. - Jcgo s/o
wa brzml (1Ш) dzjwлiс / m'ezrrx:zлiе /
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виШе зборови (.ми) звучаш чудно /
несмасно / невкусно / смешно /
навредливо / Йодбивно.

mesmacznic/ smicsznic / obra.iJiwic /
iromcznie.

Kaj глаголот ЗВУЧИ 1. се поjавува втор негов полски ек
вивалент, KOj не смее да се употреби како еквивалент на ЗВУЧИ
2. Освен тоа, Toj има многу помала фреквенциjа и можеби е ог
раничен само за инструменти. Ако е така, а тоа треба да се утврди
со дополнително КОНСУЛТИРaIье, тогаш во полскиот дел ке мора да
се поjават две синтаксички шеми со различни семантички каракте
ристики, при што едната ке биде инклузивна наспрема другата.

,

1. ЗНАЧИ impf

(Т)
(Т )

а. {сак, оас, } (дека)

ZNACZYC
С

Доага нов шойол бран од jyz,
шоа значи дека ушре ке биде
ушше Йожешко. - Ако велам
дека одиме, шоа значи дека
одиме. - Ако ja лажам Беши,
значи се до с ега било лаlа (Р).

н'
б.

-

r Je li

1

S, а

,

==

OZNACZAC impf

S, Т} .

- reS

Т

Nadchodzi nowa gorljca fala z ро
ludnia, а to znасгу, :ге jutro bydzie
jcszcze goryce:}. - kicli m6wiy, :ге
idziemy, to Zllaczy, йе idziemy. - Je
йеН ok!amujy Аnnу, to Zllaczy, :ге
wszystko dotцd bylo k!amstwem.

NN

{::кас}

-

{:ЛS}

н!

[-Anim]

NN

[-Аniт]

н2

[-Anim]

NA

[-Anim]

ЦрвенаШа боjа значи lЬубов,
додека жолшаша - lЬубомора.
- OBoj знак значи дека йашош
е зашворен за йешаци (Р). - Об
лацише обично значаш йроме
на на времешо / дека времешо
ке се Йромени. - Зборош "кари"
значи "йридобива ". - Неjзини-

Cгeгwony

kolor

гnасгу

mi!osc,

i61ty га; zazdгosc. - Теn znak zna
сгу / оznасга, :ге droga jest гam
kлiуtа

dla

pieszych.

-

СЬmигу

zwykle гnасгlj / oznaczajlj zmiany
pogody / :ге zmieni siy pogoda.
- Wyraz "срас" гnасгу ''narkotyzo
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нишшо не се Uроменило.

wac siy' - Jcj zyczliwe sp ojrzenie
znaczylo loznaczalo, йе w i ch sto
sunkach nic siy nie zmicnilo.

2. ЗНАЧИ impf

OZNACZAC == ZNACZYC

ош добронамерен Uоl.лед зна
чеше дека во нивнише од1l0си

Н' - Н2 +

за

Н + (Адв) +
+ (во Н)

NN - Nл + dla NG - (AdvGrвd ) +
+

Н'

[-Anim]

.NN

Н2

[+Abstr]

Nл 4'[+Ab tr]

за

Н

во Н

NG

[+Ниm]

[+Abstr]

NL

[+Abstr]

чеше голем усйех за младuoш
умеШник. - ВчераШflUOШ йосле
ден ucuиш за llе20 значеше Kpaj
на чешири20диШllише lШЙОрu.
- Освоjува1Ьешо на нови два бода
за "Вардар" ке значаш мн,оzу во
борбаiiia за uрвоШо месШо (Р).
- Знаеш ли ши колку / шШо З1Ш

(wNL)

[-Anim]

[+Hum]

Пашишiiiaiiia за нас земjоделци
ше Зlшчаш гараllциjа за йоzолем
и йосигуреll Uлaсман на нашиШе
uроuзводи (Р). - Изложбаiiia /
концершош / uрешсiiiaваiiia зна

DJa nas ro1nik6w drogi oznaczajq gwa
ranqjy wiykszcgo i pcwnkyszcgo zbytu
naszych pгodukt6w. - Wystawa Ikon
сел I Р1Zооstawiсше oznacza wicJki
sиkccs dJa mlodego artysty.
Wczo
rajszy ostatni сgzaшin оznасza l dla
шеgo kошсс cztcroJctnich wysilk6w.
- Zdobycie nowych dw6ch pиnkt6w
dla "Waлiam" znaczy I oznacza wieJe
W1esz
w waJce о pie.rwsze mkysce.
ty со IЛе dJa mnie znaczq te pieniqdze I
twqjcslowa7

чаш шие иари / швоише зборови
за мене?

3. ЗНАЧИ impf

а.

Н

[- Abstr]

impf .

,

ZNACZYC

J
l Inf

impf

: N]

NN

- AdvGrвd + (N LoC )

[-Abstr]
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Се.меjсШвоШо Косшови MHoiy Rodzina Kostov6w wiele znaczy w
значи во Вишола. - Во шакво Bitoli. - W takim gospodaгstwie,
сйойансшво како шшо е швое jak twoje, traktor znaczy wiele.
шо, шракшорош м.н02у значи. - Miec dom / traktor / konia znа
- Да им.аш кука / шракшор / czy/o kiedys wiele. - Posiadanie
KOfb на село Ш02аш значеше
domu / traktora / konia па wsi
м.ошне м.н02у. - Сам.о йокраj
znaczy/o
wtedy
baгdzo
duzo.
м.ене значиш нешшо, без м.ене
Tylko ршу mnie со; znaczysz,
си нула.
beze mnie jcstes zerem.

б.

н1

[+Anim]
заН=наН [+Ниm]
Н2 [+Abstr]

Toj сшар йрофесор .мене м.н02у
м.и значи.
Знаеш ли ши шшо
значи еден Пuларски?(Р).
Не
cMej се, шоj сшар йес м.ногу м.у
значеше на м.оjоШ
шашко.
- Toj за м.ене значеше се /
живоЩ не знам. како сега ке
живеам. без него?

NN

[+AnimJ

No

[+HumJ

NА

[+AbstrJ

Теn staгy profcsor wiele dla mnie
znaczy. -

JИ'еsz

(у, со znaczy

jeden Pi1aгski? - Nie smiej si;, ten
stary pies wiele znaczy/ dla mojego
ojca.

-

Оп

dla

mnie

znaczy/

wszystko / Zycie, nie wiem, jak ja
teraz bfld; йус bez niego?

Полските два еквиваленти на глаголот ЗНАЧИ 1. се класи
чен пример за улогата на узусот во jазикот, бидеjки со ништо
конкретно не може да се обjасни зошто во потстатиjата а. поголе
ма фреквенциjа има глаголот znaczyc, а

во

потетатиjата б. пак

oznaczac. Како што гледаме понатаму, иетите два глагола си ги по
делиjа Mety себе второто и третото значеlЬе на македонското
ЗНАЧИ, пак HajBepojaTHo според правото на узусот.
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s

DZWONIC
,

1. SВОНИ impf

н

---+

[SBOH Ч е, телефон,. . ]

NN

.

Sвончешо SBOHU весело. - Во глу
вошо сйокоjсшво на Uлaнинайla
.мирно sBoHea .медниШе sвонци

-?

impf

[dzwonek, telefon, ]
...

Dzwoncczek dzwoni wes% . - W
g/uchqj ciszy g6r spokojnie dzwoni'l
miedziane dzwon1a:

Wielki dzwon

(Р). - Голе.майla ка.мбана sBoHe
ше долго и йlaжно (Р). - Во сШа

dzwonil d/ugo i smutno. - W miesz

НОШ SBOHU ШелефоноШ. - Набли

po/udnie, dzwony dzwonily g/oino.

kaniu dzwoni telefon.

Zbliia/o siy

жуваше йладне, гласно sBoHea
ка.мбаниШе.
Машеjко сак:аше
на неговиош йогреб да SBOHU sBo
HOйlo на кралош 3иz.мунш.

Matt!jko pragnlJ/, йеЬу па jego ро
grzeble dzwoni/ dzwon Zygmunta.

2. SВОНИ impf

DZWONlC

а.

Н

н

_

impf

{со }
Н

наН

NN

[+Hum]
N; -? (dzwonek, ..

---+ [+Hum]

со Н

=

наН

-?

[ЗВОН че, . ]
..

-7

N

---+[+Concr]

NA

-7

.

J

[+Concr]

Клисарош sвонеше со голе.мuoШ
Човекош
клойойlaрец (Р).

Koicielny dzwoni/ wielk'l ko/atk'll

уйорно sвонеше на sвончейlo (Р).

z

wielkim dzwonkiem. - M yiczyzna
uрогеm dzwonil dzwonkiem.
Dzwoni/lyieczk'l о szklanky.
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и

наИ

-

-? [+Нит ]
Na -? [+ Concr :drzwi . .]
N

б.

И....,

[+Htrn]
наИ...., [+Con:т. врата, . ]

N

.

.

. .

HeKoj sвони на вра Ша, оди и

Ktos dzwопi do drzwJ: idi i otw6rz.

оШвори.
DZWONIC impf

3. SВОНИ impf

Н-

{KajH} +(НТ) + (НМод)
наН

а.

N
N

-? [+Нит ]
a -? [+Нит ]
N

Н-? [ +Нит]
наН-?[ +Нит ]

кajH

=

Вчера SBOHeB Kaj шебе, но ше не

Dzwomlem wczoraj do ciebit; afe cit;

.маше.

те bylo.

Ви SBOHeB како луда,

.може ешо йаши йреку ден, но
никоj не.маше. - Му SBOHeB уйор
но на JaHe, но не ja диiаше елу
шалкаШа, знаеjК:и дека еу.м jac.

Dzwопilam do was jak

szаfопа, mойе ze sto ra.zy w cilJgu

dпiа, afe пikоgо ше bylo. - Пzwот
lem do шеgо / do Jaaa uparcit; afe те
pcxJnosi! s!uchawki wicdzlJc, йе [оja.
,

TELEFONOWАС ==

WYDZWANIAC == DZWONIC

impf

Н-(наН)+ НТ
б.

Н-?[+Нит]
наН -?[+ Concr телефон ]
:
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Моjош син со сааши SBOHU (на
шелефон) а jac йлакам смешки.

Мо) syn bez pгzeгwy I godzinaтi
telefonu}e I wydzwania а}аplacy
rachunki.

FRAZ.

4. SВОНИ во УШИТЕ fig.

DZWONI<': W USZACH

(Н) - (на Н) + (Адвграll)
Н

[SBOHO,

HaH

звук],[тишина]

[+Hит]

NN

[cisza]

ND

[+Hит]

Камбанише за йоследен йаш му

Dzwoni

sBOHea во ушише

tak spoko}nie, йе aZ cisza dzwonila

(Р).

-

Мене

силно ми sвонеше во ушише

тi si1nie w uszach.

Bylo

(пат) w uszach.

(Р). - Беше шолку мирно, дури
шишинаii1a

(ни)

sвонеше

во

ушише.

Kaj SВОНИ 2. има интересна семантичка и - како после
дица - синтаксичка разлика Mefy двата jазика. Имено, во полскиот
jазик можно е да се sвони со еден материjален предмет од еден
друг материjален предмет, така што Toj ке испушта звук сличен на
SBoHelЬe. Тоа ке биде прилично ограничено множество предмети,
но сепак постоечко. Во македонскиот jазик во аналогна ситуациjа
ке се употребат глаголите: удира, шроUa, и сл. со синтаксичката
шема: со нешшо од нешШо. Токму таа вариjанта ja збогатува пол
ската синтаксичка шема на глаголот DZWONIC 2. Следствено,
синтаксичката шема на македонското SВОНИ 3.а. предвидува ва
риjанта со дативна именска синтагма, резервирана за индиректен
обjект, отсутна во аналогната полска шема. Дативната синтагма се

поjавува паралелно во абата jазика дури во SВОНИ 4., каде што
имаме многу интересна состоjба. Изразат SВОНИ во УШИТЕ
речникот на Корубин го бележи како едно од основните значеlЬа
со квалификатор фиiурашивен, додека во полскиат jазик, за ниту
еден школуван Полjак, нема coмнeBalЬe дека тоа е фразеолошки
израз. Таа разлика во интерпретациjата - иако со колебаlЬе - ja ос
тавив, бидеjки македонските примери засведочуваат поширока
употреба. Во полскиот jазик номинативната синтагма не е облига
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торна и е сведена на [cisza]. Мислам дека оваа точка бара дополни
телни консултации со раСПИШУВaJье прашалник.

и

,

GRAC impf

1. ИГРА impf

нl

[+Нит]

Н2

[+Abstr :

NN

игра]

Г+Abstr:
NА

Децаша uzpaa мuжuшашара /
криенка / расийан Шелефон.
- Вчера цела вечер uzpaBMe
каршu / брul,l / кошарка.- деца
ша uzpaa (дама), а ние разzова
равме.

[+Ниm]

l

gra sportowa,

hazardowa, towarzyska,
zabawa / gra dzieciy са

l
J

Dzieci gra/y w ciuciubabky / berka /
chowanego / g!uchy teJefon. - Wczo
га} са!у dzieIi graliSmy w kaгty / w
bгydZa / w koszyk6wky. - Dzieci gra
!у w waгcaby, а ту гozmawia/ysmy.

== ВАWIC

NN
NА

SЩ impf

[+Hиm]

Г+Abstr:

zabawa dzieciyca, gra

l towarzyska

l

J
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Dzieci bawi!y sir; w ciuciubabkr; /
berka / chowanego / g!uchy telefon.

- Zaczr;to sir; bawiC w gгy towa
гzyskie.

2. ИГРА impf

нl
Н2

[+Нum]
[+Abstr: танц]

Девоjкише играаш оро, а ,мо,м
чи1Ьаша гледааШ. - Сшуденши

ше бргу и добро научиjа да иг
рааш 'мазурка. - Вчера играв,Ме
'мазурка / йолонеза, а сише ни

TANCZYC

NN
N

impf

[+Нum]
[+Abstr: taniec]

Dziewczyny tшiсzу/у ого,

а

dobгze nauczyli sir; tшiсzус mazuгa /

mazurka. -

Wczoraj tanczylismy

mazurka / poloneza,

а

wszyscy nas

се восхиШуваа.

podziwialJ:

3. ИГРА impf

GRACimpf

а.

а. ОRЛС == WYSTAWIAC

l

н

[+Hum]

NN

Н2

[+Abstr: драма]

NA

во

Н

[Inst: театар]

Од вчера во Народниош шеа

шар наjдобриош ши,М акшери

сh!ор

су patгzyli. - Studenci szybko i

NL

[+Нum]
[+Abstr:sztuka]
[Inst: teatr]

Od wczoraj w Teatгze Naгodowym

naj1epszy zesp6! aktor6w gra "Ote

го игра "Ошело ". - Веке шри

lla ': - Ju:i tгzy miesilJce / dгugi se

усйех го игра,Ме "Ошело " и се

wystawiamy "Otella" i WCJ'<I:i jesz

'месеца / вшора сезона со голе'м
ушше и,Ма заинШересирани.

zon z wielkim sukcesem gramy /

cze SIJ zainteresowani
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,

б.

ОRЛС

н1
н2

[+Нит]

NN
NА

[+Ншn]
-7 [+ Abstr: улога]

-7

Ошело / УЛ02аша на Ошело 20 /
ja игра .моjоШ наjо.милен акШер.
Toj 20 И2ра Ошело фанШас
шично / cjajHo / невероjаШно.
- Toj 20 И2ра Ошело веке вшо
ра се:юна / веке во вшор шеа
шар и е се Йодобар.

[+Abstr: rola]

OtcJJa / roJf OteJJa gra то} uJubiony
aktor.

-

Оп gra OteJJa fantastycznie /

oJsniewa}lIco / niewiaгygodпie.
Gra
OteJJa }uй dmgi sezon / }uй w dЛJ
gim teatrze i }est coraz Jepszy.

ОRЛС

В.

Н - воН

H

[+Нит]

NN
NL

[Inst: театар]

во Н

Toj И2ра во Народниош шеа
шар веке вшора сезона.

[+Нит]
[Inst: teatr]

Оп gra w Teatrze Narodowym }иZ
dmgi sezon.
,

==

МШС ZATRUDNIENIE /

ANGAZpot
4. ИГРА impf. fig.

DRGAC impf

а.

а.

н!

=

на Н!

Н2
=

[+ParsAnim]

на Н2

[+Anim]

N
Na

=

N

[+ParsAnim]

ND -; [+Anim]

101

CeKoj дел на неговошо шело иг
раше (Р). - Му играа нервозно
сише мускули на лицеШо. - CeKoj
мускул на лицеШо му играше во
некаков нервен грч. - На намаче
нuoш / uзнервиранuoш KOfb / йес
му играа сиШе мускули.

KaZda cZEJsteczka jego cia/a drga/a.
- Drga/y ти nелvоwо wszystkie
mi snie twarzy. - Ka:idy mi siezi
twarzy drga/ ти w jakims nелvо
wym tiku. - Udr czonemu / zde
nелvоwаnети koniowi / psu drga/y
wszystkie musku/y.

5. ИГРА impf fig.

TANCZYC

б.

Н2 -наН + пред Н

Ь.

H1•2 [+Concr]
наН [+Нит]
предН [+ParsHum:o ч и]

Над йокривише играа йламени
jазици (Р). - По йовршинаша
на езерошо играа сенки (Р) /
сончеви зраци. - Свеш.линаШа
играше йо образише на Десйа
(Р). - Пламенише jазици / сон
чевише зраци / сенкише играа
весело йо ШреваШа. - Се ми
игра йред очи (Р).

impf fig.

N

- N D + przed N!

N2

--t

[

+An im
[+Concr], Нит

]

ND --t [+Нит]
N! --t [+ ParsHum: oczy]
Nad dachami tшfсzyly j zyki ognia..
Роpowierzchпijeziora tшfсzyl ,?iezi /
tшfсzyly slonccZl1e promienie. - Swiat
/0 tazfczylo ро po1iczkach Despy.
- Plomienne йгую / slonecZl1e рro
mienie / cienie taziczyly wesolo ро
trawie. - Wszystko (anсгу т; przed
oczami - Rqi drobnych muszek
tшfсгуl nad krzakiem bzи.

6. ИГРА impf
а.

*ОТФРЛЕНО

[+Нит]
Н2 --t [+Нит: дете]

Н1 --t

ВАWIC impf ==

NN

ZABAWIAC

[+Нит]
N А --t [+Нит: dziecko]
--t
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Зошшо не го uграш дешешо да

Czemu

не ПЛаче?

dziecka, :геЬу nie plakalo?

б.

BAWIC SЩ

*

nie

bawisz / zabawiasz

,

ОТФРЛЕНО

impf

Н'

[+Hиm]

NN

[+Hиm]

Н2

[+Anim]

N,

[+Anim]

Зошшо не го uграш дешешо?

Czemu nie bawisz si

Гледаш дека ПЛаче. - Нашuош

Widzisz, :ге placze. - Nasz syn са

син

цел ден го игра кучешо /

z dzieckiem?

'у dzien bawi si z psem / kotem.

мачешо.
,

,

ROZIGRAC == ROZRUSZAC
ROZTANCZYC fig. р!

В.

Н'

[+Hит]

н2

[+Anim:

KOl:Ь и

сл.?]

NN

[+Hиm]

NА

[+Аniт: kon]

==

МОМЧU1Ьаша ги uграаш КО1Ьи-

Сhlорсу rozigrali / rozruszali / roz

(Р). - Найред мургавuош алкар 20 uZpаше вранецош (Р).

taJiczyli konie.

ше

ФРАЗ.

W pIZadzie smag!y

l)'ceIZ roztшiсzyl/ rozigral karcgo.

FRAZ.

ИГРАНЕ КАКВА УЛОГА

,

GRAC JAКA. ROLI;

Н - воН
воН

[+Abstr]

Традuцujаiita игра важна УЛ02а
во умешносша (Р). - Во нашешо

NL

[+Abstr]

Tradycja gra wa:in'l гal w sztuce.
- W naszym dzisiejszyт slowo
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современо зборообразува1Ье иzра cBoja улоzа и акценшош (Р).
БакшерииШе иzрааш / човекош игра огромна / решавачка
улоzа во Uриродаш.а.

ИГРА - ДВОJНА ИГРА /
ДВЕ ИГРИ

Н

-

tw6rstwie swojlJ rolу gra r6wпiеz
Bakterie grajlJ / cz!owie k
akселt.
gra o lbrzymilJ /оgrоmЛlJ / decydu
jlJClJ roly w przyrodzie.

ОRЛС PODWOJNi\ GIЩ

-НАкц

Н-') [+Нит]
Toj во насшанаШаша сишуациja цело време игра двоjна игра /
две игри.

gra роdw6jЛlJ gry.

МУ ИГРА НЕКОЕ РЕБРО

SWIERZBI

- наН

наН
заН

[{

заН

+

(за) да С

})

W zaistnia!q sytuacji ол са!у czas

- N

А

коао

SKORA

+ (ieby In f)

[+Нит]
[+Abstr: котек]

Гледам дека ши игра некое ребро за кошек / да jадеш кошек
денеска.

ОЧИТЕ МУ ИГРААТ

W](fZy, йе ciy iwierzbi s k6ra, йеЬу
dostac dzii lалiе /baty.

OCZY / OCZКA LATAJi\ ==
WZROK I SPOJRZENIE LATА

а.

Очише u иzраа немирно / без
uрекин / неuрекинашо кога збо-

OczyJq lata!y /wzrok jq lata! лiе
sроkоjлiе / bez przerwy, kiedy z
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руваше со него, шшо .многу го
нервираше.

nim rozmawia/a, со СО ogromnic
dcncrwowa/o.

б.

BRAK ODPOWIEDNlКA

- на

+

Н

на Н

(НТ)

-; [+ Hu mJ

Насешуваше дека ке се случи
нешшо лошо бидеjки очиШе.му
играа цела недела.

СРЦЕТО

МУ

ИГРА

Przcczuwa!, ic zdarzy siy coS z/c
oczy ти drgaly / pulsowa/y
(ncrwowo) przcz caly tydzicn.

со, Ьо

SERCE SЩ RADUJE == SERCE /
DUSZA ROSNIE?

-наН+НКауз
наН [+ Нит]

-{ :}+Nс.ш
No [+Нит]

--t

ND

Срцешо на сшараша MajKa и иг
раше, кога ги гледаше шолку
срекни и в.lbубени. - Срцешо и
играше од срека и надеж.

МУ

ИГРА КРВТА

- на

Н

+

-;

=

Scrcc jcj ros/o / scrcc roslo start;j
matcc, kicdy ich widzia/a takich
szczysliwych i zakochanych. Яа
dowalo siy scrcc start;i matki / sta
rcj matcc, kicdy ich widzia/a takich
szczysliwych i zakochanych. Scrcc
jt;j roslo od szczyscia i nadzici

KREWGRA

(во Н)

на

Н -; [+ Нит]
во Н -; [+ParsHum: вени, . ..]

ND -; [+Нит]
N

=

N

-;

[+ParsHum: i;yly, ... ]
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Беше многу возбуден, (во вени
ше) му играше загре анаша крв.
- Во

венише му играше jуж

Ву! bardzo poruszony / wzbиrzony,
ро iy!ach gra!a ти rozg.rzana krew.
W jego iy!ach сга!а krew po!ud

-

I-bачкаша крв.

niowca.

ИГРА СО ОТВОРЕНИ
КАРТИ

GRAC W OTWARTE КARTY

[+Ниm]
соН -+ [+Ниm]
Н

-+

NN
N1

(+Hиml
(+Hиm]

Toj секогаш и во наjсомнишел
нише сишуации игра (со нас) со
ошворени карши.

Оп zawsze, nawet w najbardziej
wtjtpJiwych / podejrzanych sytuac
jach gra (z nami) w otwarte karty.

1. ИГРА СИ / СЕ impf

ВАWIC SЩ impf

н -+ [+ Атm]
со Н1 -+
со

н2

-+

[+ Anim]
[+ concr]

Не сакам децата да си играаш со
UuшiUoли. - Децата си играаш
мирно, а ние си разговара..ме. - Не
говиШе вPCHицu си играа кaj iUoи
лuШe Ueчки (Р). - На шuрuнката
се играаш куи деца (Р). - Девоjче
iUO си играше со Божuнa (Р). Toj
во кревеiUoш се и'iраше со деше
iUO (Р).
Не сакам нашиШе деца
да се играаш со кучиl-bа I мачки
скиШници I бездомни живоШни.

NN [+Anim]
N: -+ [+Anim]
N; -+ [+Concr]
Nie chCf, йеЬу dzieci bawily siy
pistoletami - Dzieci siy bawJ spo
kQjnie, а ту sobie rozmawiamy.
- Jego r6wiesnicy bawi1i siy przy
cieplych piecach. - Na placyku Ьа
wi!a siy gromadka dzieci. - Dziew
czynka bawila siy z ВоЙуnет.
- Bawil siy w !6iku z dzieckiem.
- Nie chCf, йеЬу nasze dzieci bawi
'у siy z bezdomnymi psami / kota
mi / z Ьеzршiskiтi zwierzytami.
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2. ИГРА СИ impf

ВАWIC SЩ impf:: IGRAC

Н-+ [+Hum],[Elm]
со

NN -+ [+Huml.[ElmJ

Н -+ [-Abstrl

Книговодишелош си игра со

N! -+ [-АЬstrJ
Ksiygowy bawi! siy cyframi

Тга

(Р). - Носачош си иг-

garz bawl1 siy workami pe!nymi

раше со вреки йолни цеменш
Брановише си играа со
(Р).

cementu.  Pale bawi!y siy / igra!y
st atkiem / okгytem. - Wiatг bawi!

цифрише

Вешрош си игорабош (Р).
раше со лесниош фусшан на
девоj аша (Р).
Морешо лесно

siy / igra! lekkq sиkienkq dziewczy
пу.
Morze lekko igra ma!ymi

си игра со малише бранови со

baгwy.

-

исша форма и боjа.

-

f8lami jedпego

kszta!tu

3. ИГРА СИ impf

ODGRYWAC impf

Н1 -+ [+Hum]

NN -+ [+Ниml

Н2 -+[+Ниm]

N -+ [+Ниml

предН-+[+Нum]

N,-+[+НumJ

На

Komendantowi

оманданшош му е дозволе-

А

но да си игра бог.

boga.

4. ИГРА СИ impf

IGRAC

==

H -соН
N

•

•

Н -+ [+Нит]
со

Н -+ [+Hum],[+Abstr]

i jednej

wolno

odgzywac

BAWIC SЩ impf

{: )

NN -+ [+Hum]
N: N; -+ [+HumJ,[+Abstr]
=
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Toj си игра со шебе, не ше сака

Ол igra tobll, лiе kocha ciy. Ол siy

(Р). - Понекогаш на Софиjа u

tobll bawl: лiе kocha ciy. - Czasem

се чинеше дека Норберш си

Zofii siy zdawalo, йе Norbeгt bawi

игра со неа. - Toj е ойасен чо
век. Н е uzpaj си со него, оши
лошо ке завршиш I Йо.минеш.
- Не uzpaj си со неjзинаша /ЬУ

siy, igra лill. - То лiеЬеzрiесzлу

бов!

Не uipaj си со срцешо на

една жена! - Си иiраш со сре
каша на ближнише. - Не uzpaj
си, оши ке си го добиеш!

czlowiek. М·е igra} z лim, Ьо to siy
ile Фа ciebie SkOIiczy. - Nie igra}
}е} mi!oscil/J - М·е igra} sercem / z
sercem kobiety! - /grasz z bliiлich
szczysciem i spoko}em. - М·е igra}:
Ьо siy doigrasz!

ФРАЗ.

FRAZ.

СИ ИГРА МАЛАП

STROIC KPINY I DRWINКI I
ZARTY

Н - соН

H

[+Hum]

NN

[+Hum]

Toj си игра .маjШаЙ со Шебе.

Ол sobie stroi kрiлу /zarty z ciebie.

- Си играш .маjШаЙ со нашешо

- Drwiлki / kрiлу sobie stroisz z

старо фико I нашаша кукна

лаszеgо starego fiacika / z лаszе}

Йо.мошничка I со нашише найо

gosposi / z лаszусh wysi!k6w / z

ри I нашиош ЙаШриоШиза.м.

лаszеgо patriotyzmu.

СИ ИГРА ИГРАЧКИ

BAWIC SЩ -JAK КОТ Z
MYSZJ\ I - W КОТКА 1
MYSZKE; I GRAC W - КОТКА 1
MYSZKE; I - CIUCIUBABКE;

Н

- соН

H
coH

[+Hum]
[+Hum]

NN

[+Hum]

N!

[+Hum}
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To j си игра играчки со нас. - Не
си uzpaj играчки со ,Мене - изви
ка изнервирана Ева.

Оп bawi siy z nami jak kot z myszl/.
- Nie baw siy ze mnl/ w kotka j
myszky - wykrzykny/a zdeneгwo
wanaEwa.

си

ИГРА СО ОГАН

,

IGRAC Z OGNIEM

Н Н4[+Нит]
Те йредуйредува'м дека си иг
раш со оган. Па не йойлакуваj
,Ми се йосле, ако се изгориш.
1.

ИЗГЛЕДА

impf

Uprzedzam ciy, йе igrasz z ogniem.
JИ'ус nie skar:i т} siy potem, jesli
siy sparzysz.

WYGLl\DAC impf

Адв
какоН
Н

-

KaKoAдj
Aдj

N

-

Adv
jakN
jakAdjN
па AdjA

Мод
Мос!

H4[-Abstr]
Убаво изгледа дешешо I кола
ша I кукаша I фусШаноШ. - То
дор изгледаше йрисшоjно (Р).

Dziecko / samoch6d / dom / sukien

Нокша изгледаше 'мирна и
сйокоjна (Р).
Ти ('ми) изгле
даш како да не си jал шри дена
(Р). Во oBoj фусшан Ана из
2леда како Йринцеза. - Вашаша
кука изгледа како ЙалаШа.
- По од,Морош шо} изгледа ка
ко Йрероден.

dor wygll/da/ ca/kiem przyzwoicie.

ka /adnie wygll/da.

W nowym

ubraniu, ostrzy:iony i ogolony Тео
- Noc wygll/da/a па cichl/ i spokoj
nl/.

Wygll/dasz jakbys trzy dni nie

jadl -

W (е) sukience Аnnа wy

gll/da jak ksiy:iniczka. - Wasz dom
wygll1da jak ра/ас.

-

Ро urlopie wy

gll1da jak nowonarodzony.
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WYDAWAC SЩ

2. ИЗГЛЕДА impf

Н - наН

impf

\Aдi I
какоН

+

како АДI.

како да С

наН

-?

(+Нит]
на дешешо му

Male konie wydawaly sit; dziecku

изгледаа круйни и снажни (Р).

du:ie i тоспе. - МЛе nie wydawa!

- Миле не ми изгледаше шолку

mi sit; znowu taki m!ody. - C1ljgfe

млад (Р). - Посшоjано е весела,

jest

Малише

KOfbU

насмевнаша, йа на сише

им

из

гледа йомлада одошшо навис
шина е.

OBoj ден му изгледа

ше йоубав од другише.

Мом

чешо / кучешо имаше зашво
рени очи, изгледаше како да
сйие / засЙано. - По Варшава
неговиош роден град му изгле
даше мирен и сонлив / како

weso!a,

usmiechnir;ta,

(wszystkim)

wydaje

sir;

m!odsza, ni:i jest w istocie.
dzien wydawa!
od innych.

ти

Wl C
(Ьус)
-

Теп

sit; pir;kпi'!Jszy

Ch!opak / pies oczy

mia! zaтkпit;te, wyda! sir; spac. 
Ро Warszawie jego rodzinne miasto

wydawa!o ти sir; ciche i senne /
:ia!osnfj dziurfj.

жална дуйка.

3. ИЗГЛЕДА impers impf

-

WYGLl\DAC

(дека) С

-

impers impf

re S

Изгледа йочнавме да добиваме

Wygffjda, йе zaczr;lismy nabierac

лоши навики (Р) / да се cupuja

z!ych nawyk6w / sit; zaprzyja:fniac

шелуваме

со

новише

соседи.

- Изгледа дека шоj нема да aoj
де на сосшанок (Р) / дека шаа
веке си нашла ново друшШво.

z nowymi sfjsiadami

Wygffjda, йе

оп ш'е przyjdzie па spotkanie / опа

ju:i

znafaz!a

sobie nowe

towa

rzystwo.

Kaj глаголот ИЗГЛЕДА 1. имаме интересна, иако мала
синтаксичка разлика. Имено, во темата - како една од синтак-
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сичките вариjанти на вториот семантички облигаторен аргумент 
се поjавува придавка, во македонекиот eaMoeTojHo, доде ка во пол
екиот jазик задолжително во акузашив и со предлогот ла. Многу
поинтереени се синтаксичките разлики во ИЗГЛЕДА 2. Во пол
екиот jазик придавката (ието како погоре, таа се поjавува како
една од можните вариjанти) може - иако не мора - да биде придру
жувана од помошниот глагол Ьус, што дополнително го заjакнува
реченичкиот карактер на TOj аргумент. Инструменталната имен
ска синтагма е особина на полекиот именеки прирок со именка,
каде што по принцип именката мора да стои во инсшруменшал, за
разлика од придавката (соло), Koja пак стои во номинаШив. Таа
разлика ието така го потврдува реченичкиот карактер на таа ее
мантичка позициjа. Во оваа ситуациjа третата вариjанта (инфи
нишив) е повеке од очигледна. Особината на македонската шема е
тоа дека во повекето вариjанти оваа позициjа мора да е придружу
вана од како, чиj еквивалент (jak) е отсутен во полскиот jазик.
Причината за тие разлики се должи на праШaIьата кои си ги поста
вуваме Kaj тие глаголи. ИЗГЛЕДА и WYQLi\DAC одговараат на
праШaIьето: како: jak, додека WYDAWAC SЩ одговара на пра
ШaIьето: jaki/a // jakimJjak , зависно од гореопишаната полска спе
цифика на именскиот прирок.
ИНТЕРЕСИРА /
ИНТЕРЕСУВА impf J pcrs.

INTERESOWАС impf J pcrs.

Н1
НА
(Т)КnС

- Н2

даС
(Т)што С
NN

Него го иншересирааш само
дево}ки / сшари слики / модерни коли / древни мишови и
легенди. - Ана }а иншересира
истори}ата на Полска. - Еко

--7

[+Anim],[Inst]

Jcgo iлtсгcsujq tylko dZlewczyny I
starc obrazy I лоwосzсsлс samo
chody I starozytnc mity i /сgслdу.
- Аллу iлtсгсsujс historia Po/skJ:
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- Ekonomist6w interesиje nieprzer
wany obr6t pienifdzy. - Nas, spec
рише (Р). - Нас, СШРУЧ1Ьацише,
jalist6w, interesowa/o (to), ро czy
не иншересираше (шоа) на чиjа jej
stгonie Ьу/ opowiadajlicy.
сшрана беше кажувачош (Р). - Котisй interesowa/o, со powie
- КО'м'исиjаша ja иншересираше dzEj а jej
п
ргороzусй / о j t;j рго
да чуе шшо ке речаш за неjзи pozycji robotnicy.
Ojca intereso
ниош йредлоi рабошницише wa/o (о, йе jego syn zaczEj/ coгaz
(Р). Ташкошо го иншересира p6zniej wraca6 do domu. - Naszego
ше факшош дека / шоа шшо
kocura inteгesuje wY/Ejcznie spanie
неговиош син йочна се йодоцна
i jedzenie.
но,М,исшише
ги
иншересира
нейрекинашо врше1Ье на йа

-

да се врака дома.

Нашиош

мачор го иншересира само сйи
е1Ье и jаде1Ье.

ИНТЕРЕСИРА СЕ I
ИНТЕРЕСУВА СЕ impf

!

за
н
Н- заНА
(з
а
Т)
К
н -t [+Anim]

r.
С

INTERESOWАС SЩ impf

)

Toj се иншересираше за рабо

Interesowa/ sif pracEj naszt;j ekipy /
kupieniem naszego domu. - Adwo
ва1Ье на нашаша кука.
Адво kaci interesowali sif zaginionymi
кашише се иншересираа за dokumentaml:
Kobiety intегsцili
исчезнашише докуменши (Р).
Sl (tym), со bfdzie sif nosi6 (е)
Женише се иншересирааш (за jesieni / czy w Ame.ryce cifiko sif
шоа) шшо ке се носи оваа есен I iyje. - Мара interesowa/a sir: dzie
дали во Америка шешко се жи
cir:cymi zabawkami
шаша на нашиош шим / куйу

вее.
Маjмунош се иншереси
раше за дешскише играчки.

ИНТЕРЕСИРА и ИНТЕРЕСУВА (според исп,ll том, с.
296) за еден Полjак се интересни, бидеjки полскиот jазик не
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бележи такви очигледни двоjници, кои се разликуваат само по
(странски или домашен) суфиксот. JacHo ми е дека вариjантата со
суфиксот -ува практично многу ретко се употребува, но Речникот
на Б. Корубин ja беле:ж.в без никакви квалификатори.
1. ИСПИТА рf / ИСПИТУВА

,

,

ZBADAC pf / BADAC impf

impf

jH2
]
н'
н1
-

НА

+ Нт

КnС

[+Нит]

Научнuцuше го uсuuшаа деj
сшвошо / деjсшвуваfbешо на га
ма-зрацuше врз расшенujаша
(Р) / како деjсшвувааш гама-зра
цuше врз расШенujаша.
Toj 20
uсuuшува вuрусош на 2РUUОШ
веке десешuна години (Р). - Toj
веке десешuна 20дини uсuuшува
како вuрусош на грuuош се
.мНОЖU во жuв орiанuза.м.
==

ИЗВРШИ/ВРШИ ОПИТИ

Naиkowcy zbadaJi dzia!anie рro
mieni gamma

па

rosliny / jak dzia

!ajl:J promienie gamma па rosliny.
- Jui oko!o dziesifc Jat bada wi
rusa grypy / jak wirus grypy roz
mnвza sif w zywym organiimie.

==

PODDAC /PODDAWAC
ВАDАNЮМ

2. ИСПИТА pf /
ИСПИТУВАimрf

PRZESLUCНAC pf/
PRZESLUCHIW АС impf
NN -

Hн21 [+Hит]

[+Нит]

за

Н

[+Abstr]

sprawie N о
+ (N т)
wzwщzkUZ N I

{W

[+Hum]

NN

NA
No

NА +

=

[+Нит]
N
[+Abstr]

1

.

}
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Комесарош I исшражниош не
колку часа 2и исйишуваше заш
вореницише I уайсений1е / ОСОМ
ниченише за uзвршенай1а йро
вална кражба. - Судиjай1а 2и ис
йий1а сведоцише и заврши со ис
шра2аша (Р). - Toj 2и исйий1а
очевидцише за насй1анай1а не
По цели ноки 2и ис
срека (Р).
йишува луiеШо.

Komisarz I sledczy kilka godzin рле
s!uchiwa! wifiпi6w I a.resztowanych I
podt:irzanych w zwilfZlm z dokonanl:J
kradzieZl:J z wlamaniem. - Sfdzia
przes!uchal swiadk6w i zakonczyl
sledztwo. - przesluchal nаосznусЬ
swiadk6w w sprawie meszczfSliwego
wypadku I w zwiEfZku z nieszczfSli
И:J'111 мшzemеm I wypadkiem.
Ро
calych nосасЬ przes!uchцje ludzi

:: ИЗВРШИ /ВРШИ
ИСПИТУВАlЬЕ

:: PODDAC/PODDAWAC
PRZESLUCHANIU

3. ИСПИТА pf/ИСПИТУВА

PRZEPYTAC pf I РУТАС impf
::PRZEEGZAMINOWАС pf/
EGZAMINOWАС impf

impf

Н1

[+Нtш]
[+Нum]

Н2
по

Н

[+Al:Вr]

Професорош исйий1а само некол
ку сшуденши и .мараше да зами
не. Денес учишелкай1а 'iu исйи
шуваше ученицише (йо) ucшориjа
(Р). - Цел час 20 ucйишував сшу
денiйoш коjшiйo нuшiйo не знае
ше и н:oj наjйосле иадна. - Ceн:oj
йeiйoK исйий1увам uciйopuja. - Се
KOj йонеделник учий1еЛ1<llй1а ис
йишува йо май1емашика (Р). - Ис
ЙиШувa.t.t ceKoj йeiйoK од девеш
часош. - Обично ucйиШувa.t.t око
лу йоловuнa час.

NN
NA
NG

[+Hиm]
[+Hиm]
[+Abstr]

.Proksor przeegzaminowa!1 p rzepytal
tylko kilkи student6w i musial wyjsc.
Dzis nauczycie1ka przepytywala
uczni6w z histопJ. - Call:J godzint:
pytalem I egz8minowalem studenta,
kt6ry nic те umia! i w koncu оblаl.
W kaidy pl tek egzaminujy z his
torii - W kaidy рошеdziа!еk nаu
czycielka przepytuje z matematyki.
Egzaminuy
j
dziny dziewil:Jtej - Zwyk1e egzami
nujt: I pytam okolo р61 godziny.
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== PODDAC; PODDAWАС
EGZAMINOWI

== ПОДЛОЖИ;
ПОДЛОЖУВА НА ИСПИТ

Македонското ИСПИТА во секое од своите 3 значен.а има
сосема различни полски еквиваленти, што станува разбирливо ако
ги погледнеме пивните блискозначни перифрастички изрази. Зад
ceKoj од полските глаголи стои соодветен израз, базиран врз истиот
корен, но различен за секое од трите значен.а. Во македонскиот ja
зик таа разлика не е толку изразита, бидеjiи се се базира врз еден
корен. Останатите разлики се сведуваат на употреба на различни
предлози во третата по ред, npедлошка именска синтагма.

J

1. JАВИ pf; JABYBA impf

{на } {за }
Н

Н
-

на
за

Н

Н

+ де а С
к

[+Иum],[lпst]

н

во

во

Н

[+Иum],[Inst]

Н

[ln8t]
[+Ab8tr]

н

и.м jaBuBMe на сuше за негова
ша с.м.рШ I за неговошо доага
/-Ье. - За сообрак.аjнаШа незгода

ZAWIADOMIC р! ;
ZAWIADAMIAC impf ==
POWIADOMIC pf;
POWIADAMIAC impf
NN NN
NA
N
N

{NwAN } {о N }
+

2е S

[+Иum],[Iпst]
[+Иum],[Iпst]
[ln8t]
[+Abstr]

Zawiadomi1ismy wszystkich о jego
smieгci Ipгzxjeidzie I pгzxjsciu.
О
wypadku samochodowym zawiado-
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jac jaBUB во милициjа / и jaBUB

mi/em I powiadomi/em mjJjcj I го

на мuлициjаша (Р) / му jaBUB на

dzin

poszkodowanego. -

Оп о

семеjсшвошо на насШраданиоШ.

wszystkim powiadomi/ rodzic6w I

Toj за се им jaBU на роди

dyrekcif. - Redakcja zawiadomila I

шелийle / jaBU во yЙpaвaйla. - Ре
дакциjаша им jaBU на своише чи
шашели дека ценаша на весни
кош нема да се зголеми.
jaBU на рабоша / во

Toj

своешо

йрешйриjашue дека е болен / де

powiadomila swoich

czytelnik6w,

:ге сеnа gazety nie wzrosnie. - Ро
wiadomil wргасу I w swoim przed
si blorstwie, :ге jest сЬогу I :ге wy
jezdia па delegacj .

ка заминува на службен йаш.

DONIESC рЕ

2.JАВИ рЕ

а
[
з Н ]
Н - дека
С

н -+

NN

[медиумски средства]

[media]

Сише весници jaBuja за негова

Wszystkie dzienniki donios/y о je 

ша смрш / неговошо наградува

go smierci 10 jego nagrodzie. - Яа

fbe. - Радиошо jaBU дека сише

dio donioslo, :ге wszystkie drogi w

йашишша во земjаша

kraju Sll przejezdne.

се йре

одни (Р).

1.JАВИ СЕ рЕ /JABYBA СЕ

н

JAWIC SЩ
SЩрf

impf

[- Abstr]

на н1

пред Н

на н2

[+ Ниrn]
[+ ParsHurn: о ч и]

NN
N
N

=

impf /

POJAWIC

[-Abstr]
No [+Ниrn]
[+ParsHurn: oczy]
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Во йисмошо се jавувааш некол
ку нови и.мшьа (Р).
Такво
чудо се jaeyea само на десеш
Во шройскише
zодини (Р).
йредели (масовно) се jавувааш
скакулци (Р). - На Uaшош се
jaeu селскиош йой / нейознаша
кола / HeKojacu жена / Зоран со
кучеШо. - Наеднаш / како
молскавица, се jaeyea йред нас
леоЙард. - Среде диваша шума
на скишницише / йред очише
на скишницише наеднаш им се
jaeyea кукарка.

W liscie jawi sit; kiJka nowych
nazwisk. -

Takie dziwo jawi sit;

ty1ko raz па dziesit;c 1at. - W tropi
ka1nych regionach (masowo) jawi
sit; szаrшiсzа. - Na drodze pojawi/
sit; wiejski рор / nieznany samo
ch6d /Zoran z psem / jakas kobieta.
- Nag1e / jak bIyskawica jawi sit;
przed nami 1аmраЛ.

Wsr6d dzi

kfego 1asu wt;drowcom / oczom
wt;drowc6w jawi sit; nag1c chatka.

{ВО Н }

б.
_

Н

наН

Н -7 [+Abstr]
Н -7 [+ParsAnim: О ч и]
наН -7 [+ParsHum: лице, усни]

ВО

NN
N

N

-7
-7
-7

[+Abstr]

[+ParsAnim: oczy]

[+ParsHum:twarz, usta]

Во неiовише очи се jaeu сшрав /

W jego oczach pojawi/ sft; strach /

радосш / сомнеж / надеж. - На
неjзиношо лице се jaeu ШаZа.
- На неiовише усни се jaBU

pojawi/a sft; radosc / wlltpliwosc /

шажна насмевка.

wi/ sft; smutny usmiech.

)

2.JАВИСЕ

Н

-

{Kaj Н
Ha

=

=

,

Na jcgo ustach poja

ОВUDZIСSЩ

NN

мегуН

Н -7 [+Abstr]
Kaj Н наН

nadzfcja. - Na jej twarzy pojawi/
sft; smutck.

мегуН -7 [+Нит]

-

\
jWNL
mi dzyN1
wsr6dN G

N N -7 [+Abstr]
NL N1 NG -7 [+Нит]

117
Kaj него се jавуваа нови желби

Budzify si w niт nowe pragniem'a /

(Р) /идеи /оiШсни .мисли / тажни

Иее / niebezpieczne mysli / smutne

сеКавm-ьа. - На Марко .му се ja

wspomnienia. - W Marku budzi/y

вуваа нови желби (Р). - Мегу де

si

цата веднаш се jави ривалсШво /
голема cu.мilaiUuja. - Kaj Марко
се jави а,мбициjа и инает.

nowe

dziecmi

pragnienia.
od

razu

- Mi dzy

obudzifa

rywalizacja / wielka sympatl'a.

si
W

Marku obudzi/a si amblcja i ир6г.

3. JАВИ СЕ caMoimpf (ретко

JAWIC SЩ

tylko impf

кнuж.)

NN

{jakO N }

I

-

(ND) +

• • •

Мod

[+Hum]

наН

Зборот се jавува како основна

Wyтaz jawi si

граматичка единица (Р). - На

gramatyczna jedпostka. - Nawyk

викот

jawi si tutaj jako jedyna przeszko

се

jавува

тука

како

единствена йречка (Р). - Во
шие
шраzични
околности,
Павле ни се jавува како сйаси
тел / xepoj. - Живойисното
.минато .му се jавува во изрази
та дисхар.мониjа со сивата де
нешница. - Куката на .моите
дедовци .ми се jави како тивко
Йристаниште.

da. - W tych tragicznych okolicz
nosciach Pawe/ jawi пат Sl'y jako
wybawca / bohater. -

dysharmonii z szarliJ terainiejszos

cilJ. - пот moich dzl'adk6w jawi
mi si jako cicha рrzуstшi. - Zycie
z mЕ! jawi ти si jako pasmo udr k.

ODEZWAC SЩ

а.JАВИСЕ

ОDЕZWАСSЩ

Н

•

Barwna

przesz/osc jawi ти ю'у w jaskrawej

4. JАВИ СЕ р!

Н

jako podstawowa

рЕ

,

НЛо.

[звук1[+ Concr: извор звук]
на

NN

[dzwiyk],

[+concr: dzwiyku
z r6dto ]
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Од вuзбаша I шаванош I Шре·
м,ош се jaBU некаков чуден звук.
Од йланинише се jaBuja Шо·
йовише I м,ишралезише (Р).
- Низ селошо се jaBuja йукош
ници (Р). - и во шаа раСЙеа·
носш се jaBU кам,банаша (Р).

Z piwnicy / zc stzychu / z werandy

odezwa/ / da/ Sl s/yszec Bl jakis
dziwny diwi(:k.
Od strony g6r
odezwa/y si(: аnпаtу / karablny та
szynowe. - We wsi / ро wsi ode
zwa/y si(: wystrza/y. -1 wsr6d (усЬ
spiew6w / wsr6d tej wes%sci ode·
zwa/ si(: / da/ si(: s/yszec dzwon.
==

}

б.JАВИСЕ

Н·иаН+

{

,

ОDЕZWАСSЩ

ПОН
Н
! + Nлок + Т +
соН

+

Н

DAC SЩ SLYSZEC

{ }

СОН2
Адв
Мод

[+Hиm]

наН

[+Ниm]

поН

[средство за КОМУНИЦИРaJъе]

со н1

[ + Concr : пишаи текст]

со н2

[глас]

NN
NG

-t

[+Ниm]

-t

[+Ниm]

N А -t [srodek komunikacji: telefon, .
.

N:

-t

[+Concr: pisany tekst]

N;

-t

[gtos]

]

.

CeKoja недела uм се jaBYBaM на СО niedziel(: / со tydziел odzywam
родишелише I на йриjашелише Sl do rodzic6w / przyjaci6/ (przez
(йо шелефон I йо елекшронска teJefon / teJefonicznie / е-таПет /
ЙошШа). - Вчера Маре м,у се ja росzЩ еlеktroniСZlЩ). Wczomj Ма
ви на .мажоШ йо факс I со йис ла odezwa/a ю do m(:zэ faksem /
Toj се ушше не се listownie / listem z Яzymu.
м,о од Puм.
Оп
jавил. - Евдокиjа (ни) се jaBU со wсilJЙ jeszcze si(: nie odezwa/ / nie
-

-
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HeKoj шемен 2лас (Р) I й.lшчлив
2лас I на.м.урШен I навреден Шон.

dal znakи iycia. - Eudoksja

ode

zwala si; {do nas)jaJdmsП1IOCznym I

placzliwym glosem I nаЬuш1USZО
nym 10braZonym tonem.

==

в. JАВИ СЕ само impf
Н - во Н + (со Н)
Н-1 [+Нит]

во Н-1 ( медиумско средство]
со Н-1 [текст]
Нашиош uрофесор се jaBYBa во
весницише (со свои найиси) (Р).

DAC ZNAK ZYCIA

ZABIERAC impf I ZABRAC
GLOSpf
NN - wNL +

{P

NN -1 [+Нит]
NL -1 [media]

NA =N1 -1 [tekst]

Nasz profёsor zabiera glos w dzien

nikach I w prasie poprzez swoje вг
tykuly.

Аnnа zabrala wczoraj

glos w "Иliесzоzzе " bardzo intere
suj"cym artykulem.

5.JАВИ СЕ pf

а.

,

,

POJAWIC SЩ pf == POКAZAC
SЩрf

Н-НЛок

Н --t [+Иum]
Аршисшош се jaBU uовшорно
на сцена (Р). - Аr..tUjаШа се jавил
йред Свеши Пешар (Р). - Сшу
деншош се jaBU во Деканашош
за да uраша за сШиUендиjа.
Toj не се jавил на исuиш
оваа cecuja.

Artysta poja wi/ SJ I pokaza/ si; ро
nownie па scenie.

grzym

pojawi/

si;

Hadii I piel
pzzed

Sw.

Piotrem. - Student pojawil si; w

dziekanacie, йеЬу spytac о stypen

dium. - Оп nie pojawil si; I nie ро
kazal si; па egzaminie w tej sesji
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Н-Нлок

+

НТ

б.

Н

[+ Concr : небесно тело]

Дури ОКОЛУ йладне / йолнок (на
небошо) се jaBU сонцешо / .месе
чинаШа. - Од исшок се jaBU
сонцеШо. - Од йод Ше.мниШе
облаци се jaBU .месечинаша (Р).
- На ведрошо небо се jaBuja
безброj sвезди.

NN

4

[+Conr: ciaro nieЫeskie]

Dорiею kolo poludnia / р61nосу
slonce /

pojawilo sj /pokazalo sj

ksi zyc.

/ pokazal sj

pojawil si

- Od wschodu pojawilo si /poka
za!o si

s!once. - Spod ciemnych

/ pokazal si

chтUT pojawil si

ksi zyc. - Na pogodnym niebie ро
jawilo si

/ pokaza/o sj

mn6stwo

gwiazd

ZGLOSIC SЩ

6. JАВИСЕ р!

р!

а.

+ (Nт ) + (N Dest )
H [+ Hum]
Kaj Н [+ Hum)
[Inst]
во Н на Н
=

па

NN
N

N
N

Воjницише / сшуденшише се jaBuja во ко.мандаШа / Kaj ко.ман
даншош / деканош / йрофесо
рош (во ойределено вр е.ме ).
- Toj се jaBU на рабоша на йр
ви. - Toj ceKoj ден се jaBYBa во
Kaj нас йо
йолициjаша (Р).

N

Lo<

4

[+Hum]
[+Hum].[Inst]

4

[+Нит]

=

N

4

[Inst]

Zo/nierze / stиdenci zg/osili sj

w

dow6dztwie / и dow6dcy / do ko
mendanta / do dziekana / рюfеsога

(о oznaczonej godzinie).
sj

do ртасу pierwszego.

dziennje

-

_

zg/asza sj

па

Bez przerwy zglaszajl/ sj

Zglosil
Оп

со

роliсЙ

.

do nas
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сшоjано се jавувааш разни луiе
бараjки йо-мош / йо йо-мош / за
йо-мош / за да им Йо-мо'lне-ме.

г6iлi Iudzie Pгoszllc о роmос / ро

б.

naNA
doNG
NN - doNAG
:ieby S

наН
заНА
Н- заН

+ (НЛОК) + (НТ)

роmос / йеЬу im роm6с / iebysmy
im pomogli

даС
Dest

H

[+ Нит]
наН
[+ Abstr :

заН

Г_ .

[

]

конкурс, ...

1 + Нит : вршител

lдeJCTBo j

.

]

на деJСТВО

Прличев се jaeu на йоешскиош
конкурс во Ашина (Р).
Поло
винаша од -мо-мчиfbаша се jaeu
ja на учеfbе занаеш / да учаш
занаеш (Р).
Две -мо-мчиfbа се
jaeuja за uзвидници (Р) / за сре
дуваfbе / чисШеfbе.

[

NN

[+Нит}

NА

+нит:
(+Abstr: konkurs, . ..], wykon ca
czynnosC1

NG

[+Abstr]

]

Prlicev zg/osi! sip ла poetycki kол
kитв w Аtеласh.

P%

wa сЫор

c6w zg/osi/a sip do лаиki 1Zemios/a /
йеЬу uczyc sip 1Zemios/a.

Dw6ch

ch/opc6w zg/osi!o SJ(: ла zwiadow
c6w /do SРГZlltалiа.

Во JАВИ 1. имаме разлика во изразуваlЪето на обjектот.
Во македонскиот jазик глаголот бара обjектот да има форма на
индиректен обjект, додека во полскиот TOj е директен обjект, из
разен со акузаШив. Токму таква, Т.е. дативна форма,ке имаше об
jeKToT Kaj глаголот dолiеsс, KOj е еквивалент на JАВИ 2., да беше
употребен во своето примарно значеlЪе. Мегутоа, овде, JАВИ 2. (и
соодветно, ни неговиот полски еквивалент

DONIESC) не бара да се

пополнат повеке позиции. Блокадата е создадена со семантичкото
ограничуваlЪе на единствениот предметен аргумент во оваа преди
katcko-аргументска структура.Имено,карактеристиката[медиум
ски средства] резултира со блокираlЪе на позициjата на обjектот,
KOj треба да биде информиран за нешто, бидеjки TOj обjект ста
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нуваат сите читатели, односно општеството, значи сите. Имаме
работа со вграден аргумент, KOj практично и нема прилика повр
шински да се реализира.
Многу покомплицирана и поради тоа поинтересна ситуаци
ja имаме Kaj глаголот JАВИ СЕ, со многу повеке значеlЬа и, во
врека со тоа, со многу различни полски еквиваленти. Пред се гле
даме дека формата JАВИ СЕ во макеДОНСКИОТ jазик е свршена,
додека истата форма во полскиот jазик е несвршена. Несвршени
от македонски пар го добиваме со суфиксациjа, а свршениот во
полскиот jазик со префиксациjа. 3атоа, при преведуваlЬето треба
да

се

внимава за да не

се

направи грешка. Во JАВИ 1.а. не забеле

жуваме семантички разлики, но затоа имаме една интересна раз
лика во синтаксичката шема. Имено, во полскиот jазик дативниот
обjект е единствена површинска форма на вториот аргумент во
анализираната аргументско-предикатска структура, додека во ма
кедонскиот jазик имаме две вариjанти. Дел од целината, овде

(+ParsHum], не може да добие иста, Т.е. дативна форма со целина
та, туку се реализира како предлошка локативна синтагма йред

очише. Тоа создава извесна збрка бидеjки во оваа шема имаме ве
ке локативна синтагма Koja е облигаторна со оглед на семантика
та на анализираниот глагол. Оваа втора, навидум локативна син
тагма, е ограничена на само една форма со тесна семантичка ка
рактеристика: очи. JАВИ СЕ 2. пак донесува една синтаксичка
разлика во македонската шема. Полскиот втор аргумент, со се
мантичка карактеристика: човек,

може да се реализира само во

форма на предлошка локативна синтагма (со учество само на на
ведените предлози), додека истиот во македонскиот jазик може да
има облик и на дативна синтагма. Полскиот jазик таква вариjанта
не допушта. Глаголот JАВИ СЕ 3. во обата jазика има само несвр
шена форма, а во макеДОНСКИОТ дополнително е карактеризиран
како редок и кнuжевен. Во полскиот jазик неговиот еквивалент не
добива таква квалификациjа, но според моето чувство е попрису
тен во jазикот на пообразовани луtе кои се служат со префинет и
висок стил. Внимателно разгледуваjки ja оваа потстатиjа ке забе
лежиме разлика во примерите. Имено, последната реченица од
полската страна нема CBOj пар од македонската, бидеjки покраj ис
тата шема и истите семантички ограничуваlЬа, сепак на македон
ски не може да се каже така. Повторно имаме пример на разлика
во узусот, бидеjки нема некое рационално обjаснуваlЬе за тоа. До
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некаде тоа би го потврдувало македонскиот квалификатор (т.е.
дека глаголот во ова значеIЬе е редок и книжевен). JАВИ СЕ 4. од
синтаксичка гледна точка не донесува ништо особено, но интерес
ни се неговите полски еквиваленти. Само во две потстатии, 4.а. и
4.б., македонскиот глагол има полски глаголски еквивалент (ист
глагол ODEZWАС SЩ) со различни перифрастички блискозначни
конструкции. Додека во точката 4.а. полскиот глагол и перифрас
тичкиот израз слободно мажат да се заменуваат, во точката 4.б.
ситуациjата е сосема друга. Имено, иако наведениот израз точно
го парафразира значеlЬето на глаголот, сепак многу поретко мо
же да го замени. Неговата фреквенциjа е значително помала. За
да можеме да кажеме дали зад тоа стои HeKoja посуштинска при
чина, или пак имаме работа со узусот, би требало да извршиме де
тална семантичка анализа на поголем броj примери. Во точката
4.в. разликата мегу jазиците е уште поголема. Македонскиот гла
гол со ова значеlЬе неп го карактеризира како исклучиво импер
фективен. Сите мои консултации со свршената форма завршиjа
негативно, што ja потврди забелешката во иеп. Мегутоа, во пол
скиот jазик како еквивалент имаме перифрастичка конструкциjа
Kaj Koja вакво ограничуваlЬе отсуствува. Затоа можна е реченица
со свршен вид и - како последица на таа разлика - празнина на ма
кедонската страна. Многу интересна ситуациjа. JАВИ СЕ 5. Об
ратно, е само перфективен, но освен тоа што во полскиот jазик
имаме дури два глаголски еквивалента, не создава никакви теш
котии. Во JАВИ СЕ 6.а. и 6.б. нема суштински разлики, иако пос
TojaT повеке и тоа други, различни предлози во полската синт ак
сичка шема. Тие им одговараат на македонските предлози, а нив
ната различна употреба се должи на нивната различна дистрибу
циjа во абата jазика. Општо познат е фактот дека токму предлози
те и нивната полифункционалност се еден од наjголемите проб
леми за учеlЬе на ceKoj jазик, а особено при генетски сродни ja
зици. Еден од моите професори секorаш велеше дека дури кога ке
ja знаеш идиоматиката и употребата на предлозите во еден jазик,
можеш да кажеш дека добро го познаваш.

124

1.JАДЕ impf

JESC

impf I JADAC impf itcr

а.

h1-Н2+(еоR)
[+AIimJ
[+Corcг. Zywnosc]
[+ParsA.rimJ,[+Corcг.

NN

Н1 [+Anim]
н2 [+Coner : храна]
[+ParsAnim1 [+Coner : лажица]
со н

Nл
N

ryika J

Дешешо jаде леб / сире1-Ье / лу

Dziccko jc сhlсЬ / вег / arbuza (г 

беница (со раце). - КО1-Ьош jаде
шрева / сено, а кучешо jаде .ме

je miyso i kosci - WЛk je /jada

со и каски. - Волкош ги jаде

jagniyta.

jагни1-Ьаша

(Р).

kami). - Ko nje traw / siano, а pies

н - {нмол + н ЛОК + ит}
б.

Луiеiйo jадеа и .молчеа /.молчеjКи.

Ludzic jedli i mi1czeli / mJ'lCZI}C.

Нашеiйo бебе jаде одлично / со
аЙеШиШ .
Нивнише деца jадаш

- Naszc nicmo wly je swictnie / z

.многу кулШурно. - КО1-Ьош цел
ден jадеше

(Р). - Jac во йринций

не jада.м во собаiйa каде шшо
рабоШа.м (Р). - Toj jаде како
волк (Р) / йрасе /враЙче.
2. JАДЕ impf fig

apetytem. - Ich dziccijedzl} bardzo
kulturalnic.

-

Кап caly dzicn jadl

- Ja w zasadzie nie jem /jadam w
po koju, w kt6rym / gdzic ргасиЙ.
_

Onjejak wЛk / prosiy / wr6bclek.

ZJADAC == NISZCZYC
impf fig

а.

[+Abstr]
н2 -? [+Anim]

Н!

NN
NА

[+Abstr]
-? [+Anim]

==

JESC
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Се гледаше дека нервите го ja

Widac bylo, йе nerwy go zjadajfj.

Дури и кучето го jаде

- Nawet psa zjada smutek / tfsk.пo

тагата I caMoillujailla, а кам,о
ли човекош.
Срам, м,е jаде (Р).
Годините ке го jадат него
(Р). - Овците HeKoja болест ги
jаде (Р).
Mojailla керка HeKoja
м,ака ja jаде.
стариот го ja
деше совеста.

ta / samotnoi6, а со dорiею czlo

дат.

wieka. - Wso/d mnie zjada. - Lata
go zjedz'l. - Owce zjada / niszczy
jakai сhоюЬа. - Moj'l c6rkf �jada /
niszczy jakai troska.

Starego su

mienie jadlo.

ZJADAC == ZZERAC ==
NISZCZYC

б.

,

н1

_

н2

Н!

rp t а, влага]

н2

[+Concr:

метал,ДРВQ,

.

.]
.

N N -7

[rdza, wilgocJ

N л -7

[+Concr: metal, drewno, . ]
.

.

'Ргата ги jаде тие м,етални де
лови. - 'Ргата 20 jаде железо
то (Р). - Влагата 20 jаде др
вото (Р).

Rdza zjada / zйега te metalowe

В.

GRYZC

cZfici. - Rdza ziera ielazo. - Wi1
goc zйега / niszczy drewno.

==

DJЩСZУС

==

GNE;ВIC

[+Hum],[Inst]

Н1

[+Hum],[Inst]

NN

н2

[+Ниm]

Nл[+Нum]

Вие м,е jадете м,ене, деца, а jac

Wy, dzieci, gryziecie / drfczycie

сум, ве родила (Р). - Таа сам,о ja
jаде MajKa си. - Тебе те jаде
upeillupujaillueillo (Р).

o/lko matkf gryzie. - Ciebie gryzie /

mnie, а ja was uюdZ11аm.

Опа

dryczy / gnfbi to p1Zedsifbiorstwo.
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GRYZC == Кl\SAC == Zl\DLIC
JESC (pot.) impf

3. JАДЕ impf

N
A
Н1

[+Anim: инсект]

N

Н2

[+Anim]

N

Вошки / болви / ,со-марци / -му
ви 20 jадаш човекош. - Доби

+ (N Mod)

[+Anim: insekt]

N

[+Anim]

A

Wszy / рсЫу / komaгy / mисЬу
grYZq / jedzq / zqdlq / kqsajq czlo

шокош 20 jадаш йосебни вош

wieka. - Bydlo gГYZq /zqdlq /kqsa

ки (Р). - Кучешо 20 jадаш бол

jq byd1t:ce insekty

ви.

Вошкише jадеа нейоднос

ливо / шака, шшо не -можеше

Psa gГYZq / kq

Wszy gгyzly
sajq / jedzq рсЫу.
tak / dokuczliwie, йе nie dalo sit:

да се издржи.

wytгzymac.

4.JAДE impf

SWE;DZIC / SWE;DZIEC ==
SWIERZВIC / SWIERZBIEC
,

Н1

[+ParsAnim]

N

н2

[+Anim]

N

N
A

,

impf

[+ParsAnimJ
[+Anim]

Ма'2арешо '20 jаде 2рбош, за

Osla swt:dzi / iwieJzbi grzbie

шоа се йрйелка (Р). - Ме jадеше

tego sit: taгza. - Swt:dzialo mnie са

целаша сна2а (Р). - Ме jаде дес

'е cialo. - Swt:dzi mnie prawa Tt:

наша рака, ке зе-ма-м иари (Р).

ka, bt:dt: liczyc / dostant: pieniqdze.

5.JАДЕ impf

CIERPIEC == ZNOSIC

Н1
н2

[+Ниm]
[+ Elm: СТУД, горештина, ]
. . .

NN

[+Ниm]

NА

[Elm: zimno,

impf

upal, .]
. .

dla
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Ние ja jаде,м,е 20решшинаша йо
чифлицише на бе20Ш (Р).

Ние

То ту cierpimy ира! w folwarkach

bega.

Му bfdziemy cierpiec /

ке 20 jаде,м,е сшудош, а вие ке

ZIlosi6 ziEjb / zimno, а wy bfdziecie

седише во шойли канцеларии

siedziec w cieplych kancelariach.

(Р).

- Wczoraj caly dzien cierpialem /

Вч.ера цел ден 20 jадев

дождош (Р).

znosI1em deszcz.

6.JАДЕ impf

PRZEJADAC
,

impf

Н1

[+Нит]

NN

[+Hum]

Н2

[+Concr: пари]

NА

[+Concr: рiепiцdzе]

Toj ja jадеше 20шовинаiiia на

Оп p1Zejadal got6wkf ojca.

шашка си (Р).

S1fbiorstwo p1Zt;/ada swqje fimdusze /

Прешйриjаши

ешо 2и jаде своише фондови /

P1Zed

oszcZfdnOSCl:

зашшеди (Р).
7.JАДЕ impf

[+ Нwn]
[+ Abstr]
на Н ---t [+ Нит]
со Н ---t [+ Abstr]
н! ---t

н2 ---t

Нашише душмани ни 20 jадаш
йравоШо (Р). - Са,м, си 20 jадеш
времешо (со йразни рабоши) (Р) /
занu.маваjКu се со 2луйосши / со

OGRANICZAC == SКRACAC impf

NN
NА
ND
NI

[+Hum]
[+Abstr]
[+Hum]
[+Abstr]

Nasi wrogowie skracajEj / ograni
czajEj пат рга wo. - Sam sobie ogra
niczasz / skracasz czas (bezsensow
nymi

sprawami) / zajmujEjc

sif
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шоа шшо скайоценише денови

glupstwami / tym, ,ie сеnnе dnie

ги йоминуваш во кафУЛU1ьа.

sp dzasz ро kafcjkach.

ФРАЗ.

FRAZ.

JAHSA ГО JАДЕ

GOR1\CZКA KOGO PALI /
SPALA

н

[+Anim]

Веке шри дена / од MU1taiUa неде

Ju,i tlZY dni / od zeszlego tygodnia

ла го jадеше jaHsa, а мajKa му не

pa1ila / spa1ala go gorEjczka, а jego

сшануваше од неговиош кревеШ.

matka nie ruszala si odjego 16,ika.

JАДЕ КОТЕК == ГО JАДЕ
КАМШИКОТ / СТАПОТ

DOSTAWAC/ DOSTAC LANIE/
ВАТУ / СЩGI / R6ZGI / W
KOSC/ LUPNIA

Н -одН

+ Нк"уз

Н --+

[+ Anim]
одН --+ [+ Hum]
Марко jадеше кошек од шаш

NN
No

[+AnimJ
[+Hum]

Marek dostal 1anie / baty / r6zgi od

ко му за унишшенише йанша

ojca za zniszczone spodnie / za ра

лони / за йуше1Ье цигари / за

1enie papieros6w / za to, ,ie wr6cil

шоа шшо се врашuл uujaH в
зори. - Песош го jадеше сша
йош / камшикош за шоа шшо
го uзвалкал салонош / за вал
ка1Ье на салонош / за извалка
ниош салон. - За шоа шшо си
го найравuл денес, ши бездруго
ке jадеш кошек од мене.

pijany nad гаnет. - Pies dostal ci 
gi / baty za to, ,ie nаЬrишй w sa10
nie / za nabrudzenie w sa10nie / za
zabrudzony sa10n. - Za to, со dzИ
zrobiles, ani сЬуЫ dostaniesz dzИ
ode mnie 1anie.
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JАДЕ ШЛАКАНИЦА

н

-

од Н

DOSTAC РО BUZI / TWARZY /
PYSKU wulg / W TWARZ / W
PYSK wulg

+ Н К.уз

H

[+Hиm]
одН
[+Ниm]

NN

-t

[+Ниm]

NG

-t

[+Ниm]

За шоа шшо си му кажал на Za to, со powicdzia/ci Markowi,
Марко ке jадеш од мене шлака dostanicsz odc mnic w twarz I w
ница, да знаеш.
pys йсЬу; wicdzial
Глаголот

JАДЕ (СЕ) спаfа мегу наjмногузначните мегу

анализираните глаголи и ни донесува неколку интересни пробле
ми за анализа. Веке Kaj

JАДЕ 1. се срекаваме со една полска осо

бина, потполно отсутна во македонскиот jазик. Имено, покраj неу
тралните несвршени полски глаголи, постоjат нивните несвршени
итеративни парови, кои можат да ги заменуваат внесуваjки допол
нителна ниjанса на регуларност, вообичаеност, и сл. Понекогаш
таа ниjанса е битна, понекогаш не, но прилично големиот броj на
таквите парови во полскиот jазик ни ja дава таа шанса да можеме
попрецизно да се изразиме со лексички средства. Во македонскиот

биде и бидува се пар од Toj тип, но со поограничена
можност на замена. Во останатите значеlЬа на JАДЕ 2. - 7. полски

jазик само

от еквивалент со ист словенски корен или воопшто не се поjавува,
или може да се употреби ?!како ке добие соодветен префикс. Бук
валниот полски пар: JESC се поjавува само два пати, при што
еднаш со многу ограничена фреквенциjа, додека за вториот пат со
многу специфично, тесно значеIЬе и со квалификатор разZоворен.
Toj се употребува главно во своето примарно, конкретно значеIЬе,
за разлика - како што гледаме - од неговиот македонски еквива
лент, KOj се има про ширено во многуброjни фигуративни значеIЬа.
Во полскиот jазик, покраj тоа, имаме наjчесто повеке, два - три,
дури и четири (многу различни) еквиваленти, кои - за срека - не ja
комплицираат синтаксичката шема. Во TOj поглед речничката ста
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тиjа: JАДЕ не е проблематична, темите се едноставни и потполно
еднакви во обата jазика (се разбира, со оглед на очигледните сис
темски разлики). Во оваа статиjа бележиме и неколку фразео
лотки изрази, кои имаат соодветни еквиваленти во полскиот
jазик. Повторно не гледаме разлики во синтаксичките теми, мегу
тоа полскиот jазик се карактеризира: 1 - со поголемо ваРИРaJье, на
еден македонски израз: JАДЕ ШЛАКАНИЦА му одговараат пет
полски (на друго место, на три македонски - тест полски). Освен
тоа пага в очи дека полските фразеологизми се базираат врз сосе
ма други глаголски корени; од глаголот jesc овде нема ни трага.

1.

Н

GRYZC SЩ

JАДЕ СЕ impf

-

што С

OR

поради Т К (') С

CТj)'

(себеси) + поради Н

zpowodu NG
Nj

К.уз

H

[+Hит]

поради Н

S

Тр К nS

NN -

ОР

fmpf

Caus

[+ Abstr 1[+ Anim]

NN
No

[+ Ншn]
--7 [+Abstr],[+Anim]
--7

N1 --7

[+AbstfJ,[+Anim]

Marek gryz/ 8ft: (tym), ze tak i1e
p08tqpil z rodzicamf / z powodu
ради своjаша лоша uосшаuка со 8WOjCgo z/ego p08tt:pkи z rodzica
родишелише (Р) / йоради ро т] / z powodu rodzic6w. - "Jak
диШелиШе.
"Како ,можев шака mog/cm tak p08tl:/Pfc" / .. Ро со ja
Марко се jадеше шшо uосшаuи

шака лошо со родишелише /00-

да йосшайа,м "! "шшо ,ми шре

баше шоа да ,му кажа,м"
jадев (себеси) цел ден.

се

Марко

се jадеше йоради болесша на
.мajKa ,му. - Ташкошо се jадеше
йора ди синош / йоради шоа
шшо син ,му се наркошизира.
- Се jадеше йоради шоа шшо се
случи.

ти to m6wilcm"- gryz/em8ft: еа/у
dzien. - Marck gryz/ 81(: СЬОГОЬfi
таШ] / z powodu сЬоroЬу таШ].
- Qjcfcc gryZ/8ft:8уnст / tym, zc
8Уn 8ft: narkotyzиjc. - Gryz/ 8it:
tym, со8ft:8ta/o.
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GRYZC SЩ

2. JАДЕ СЕ impf

impf

jН3H1 иН" ]РI { !какоН) } Н !NNI NN:"] { !ja}kN )
NNPI NT
N1N ,2.з
како Н
N1

а.

miydzy SOb<\

ме f у себе

еденсодруг

со н4

+

i

т +

-

z

Адв

H

+

...

+

Adv

...

Mod

[+Hum]
-t [+Hum]
-t [+Anim]

[+ Anim]

N,NP!

Со години се jадевме мег у себе.

-t

Latami gryzliSmy si'Y mi'Ydzy sobl:j.

- Марко и jac се jадевме еден с о
друг.

+

мод

H1,2,3,4,5 -t [+ Hum]
-t

+

zsob<\

Marek i ja gгyzlismy si'Y mi'Ydzy

С е jадевме с о Марко не

sobl:j. - Gгyilismy si'Y z Markiem

upeciUajHO, дур сите се ч удеа,

nieustannie, ай wszyscy si'Y dziwJ1J:

како го uздржуваме тоа.

Лу

гето се jадат мегу себе како
животни I како куче со маче I
како бесни КУЧUl-ьа. - Така се ja
деа, што наjйосле си заминав.

jak ту to wytгzymujemy.

Ludzie

gгyzl:j si'Y mi'Ydzy sobl:j / z sobl:j jak
zwieГZ'Yta / jak pies z kotem / jak
psy wsciek/e. - Tak si'Y gгуzЦ йе w
koncu wyjecha/em.
==

DOKUCZAC SOВIE

N1N,•2•з

N.NP!

-t

-t

impf

[+Hum]

[+Hum]

Latami dokuczaliSmy soble.

-

Ма-
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rek i ja dokuczaliimy sobie wza
jemnie / nawzajem.
DokuczaJii
ту sobie z Markiem nieustannie /
niemilosiemie / z ирогет / zapalem
godnym Jepsztd sprawy, aZ wszyscy
sif? dziwЩ jak ту to wytrzymuje
ту.
Tak sobie dokuczali (wza
jemnie), ze w koncu wyjechalem.
,

б.

H
со Н

,

GRУZСSЩ

[+Hиm]
[+Ниm]

Павле йосшоjано се jадеше со
колегише и йрешйосiIlaвенише /
со раководиШелише / соседише /
со семеjсшвошо, шаков му беше ШабиеШоШ.

NN

[+Hum]

Nj

[+Ниm]

Pawel ciqgJe gryzl S1f z koJegami i
przelozonymi / z sqsiadami / z го
dziIщ, taki juz mial charakter / takq
juz mial naturf?

Ако го разгледаме сега рефлексивното JАДЕ СЕ, ке видиме
сосема различна ситуациjа. Како полски еквивалент настапува ско
ро исклучиво еден глагол, со блискозначно примарно значен,е, Koj
што веке rq peTHaBMe во претходната речничка статиjа, а тоа е гла
галат GRYZC SЩ. Синтаксичката шема Kaj JAДE СЕ 1. се разлику
ва поради сосема различната рекциjа на полскиат глагол, KOj дозво
лува каузативниот реченички аргумент на аргументско-npедикат
ската структура, чиj лексички претставник е TOj, да има синтаксичка
форма во облик на инструменталната беспредлошка синтагма (N';),
Koja - во наjкондензираната вариjанта - може да биде сведена дури
на предметен (т.е. материjален) аргумент на Toj каузативен реченич
ки аргумент: Jan g.ryzl SJf (tym), ze jego matka chomje / choгoblj matki /
matkq., IIoKpaj вариjанта: Jan g.ryz!sif? z powodu choroby matki / z powodu
matk/, Koja е паралела на македонската синтагма: йоради Н, един
ствена можна, покраj различните реченички конкурентни вари
jанти. Сличната форма (т.е. инструменталната) на кондензациjа не е
можна во македонскиот jазик и оттука доста е карактеристична раз
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ликата во полската шема. Забележливо е дека во полскиот jазик
uнсшру,м,еншалош е повекефункционален и често се поjавува таму
каде што во македонскиот jазик за неговиот еквивалент (главно со
н) нема место.
Ако ги споредиме речничките статии на глаголите ГРИЗЕ
(СЕ) и JAДE (СЕ), ке видиме дека ГРИЗЕ 1. и JAДE 1., и покраj го
лемата семантичк:а сличност, имаат различни ограничуваJЬа на нив
ниот вграден аргумент. Kaj ГРИЗЕ 1. тоа може да бидат само заби,
додека Kaj JAДE 1. се работи за друг вид инструмент, Т.е. рака или
неjзина поусовршена замена, лажица и сл. Исто и директниот обjект
Kaj ГРИЗЕ 1. има поширока семантичк:а карактеристика. Додека
живите суштества обично го jaдaT само тоа што може да се jаде, Т.е.
храна, иетите можат со своите заби да гризаат се што е материjален
предмет со траен состав. Но, поинтересно е тоа што на македонскиот
глагол ГРИЗЕ му одговара главно неговиот буквален полски еквива
лент со иет словенски корен, што не е случаj со глаголот JАДЕ. При
чината - Hajвepojarno - повторно треба да се бара во семокниот узус.

к

1. КОНТРОЛИРА

НI

_

НI
НЗ
наН

со Н

impf/pf

KONТROLOW АС jmpf I
SKONТROLOWAC pf

j(Т) )

Н2 КnС + (со Н)
Н З+ наН

[+Hum],[Inst]
[+Concr]
(+Hиm]
[Instr]

NN
N
ND
Nj

[+Hum],[Inst]
[+Concr]
[+Ниm]
[Instr]
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СлужбаШа на граничниШе йpeмu
ни ги коншролира шурисшиШе I
нивниШе uaшни докуменши I ua
сошише на uaШнициШе. - Цари
ницише го коншролирааш баш
жош на шурucшиШе I им го кон
шролupааш багажош на шурuc
шиШе I ja коншролupааш содр
жинаШа на нашuoш багаж. - Тue
коншролираа шшо носиме во
шие големи куфери. - Сообра
каjнаша йолициjа ja коншроли
ра исйравносШа на моiIioрнише
возила I исйравносша на йашни
ше докуменши.
Таа (20) кон
шролираше и (шоа) дали се во
зилаша снабдени со зимска за
должишелна ойрема I колку се
сообракаjнише
йочишувааш
знаци и йройиси (Р).
Со Hajco
времени аuaраши йолициjаша ja
коншролираше брзинаша со ко
ja се движаш возилаша I кон
шролираше со каква брзина се
движаш возилаша (Р).
==

ПО ДЛАГА / ПО ДЛОЖИ

StraZ graniczna kontroluje tиryst6w /
ich dokиmenty ром6йу / paszporty
podr6Znych / podr6:iиjllcych.
Cel
nicy kontroluJ baga:i turyst6w / tи
rystom baga:i / zawartosc naszego
baga:iи. - Skontrolowa1i, со wiezie
ту w tych du:iych walizach.
Ро
licja drogowa / drog6wka kontroluje
sprawnosc
pojazd6w mechanicz
nусЬ / wa:inosc dokument6w podr6
Йу.
Kontroluje опа r6wnie:i (to),
czy pojazdy sll wyposa:ione w оЬо
wiqzkowy SPlZyt zimowy / w jakim
stopniu sll plZestrzegane znaki i
plZepisy drogowe. - Najbardziej по
woczesnll aparaturll / przy ротосу /
z pomOCll najnowoczesniejszej ара
гаtшy mi1icja kontrolowa/a szyb
kosc, z jakll poruszajll siy samo
chody / kontrolowa/a, z jakE/ szyb
kosciE/ poruszajE/ siy samochody.

==

PODDAWACIPODDAC KONТROLI

НА КОНТРОЛА
2. КОНТРОЛИРА само impf

KONTROLOWАС impf

а.

Н1

[+Hum],[Inst]

NN

[+HumJ.[Inst]

н2

[+Abstr]

NА

[+Abstr]

Фабричкаша уйрава (дискреш
но) ги коншролираше рабош

Kierownictwo fabryki (dyskretnie)
kontroJowa/o robotnik6w i ich za
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ницише и нивношо однесувmье
во шекош на рабошаша / нив
ниош однос кон рабошаша /
йроцесош на йроизводсшвошо /
шшо йраваш рабошницише за
време на рабошаШа / како се
однесувааш мегу себе.
Низ
дуйчешо iаздаша неусешно ja
коншролираше рабоШаша на
врабошенише во ду"анош.

chowanie w trakcie ргасу I ich sto
sunek do ргасу I proces produkcji I
со roЫЕ} robotnicy w czasie ргасу I
jak siy odnoszEj wobec siebie.
- Przez dziurky wlascicieJ niеро
strzezenie kontroJowal ргасу

б.
Н'

-*

[Inf]

NN

н2

-*

[+Abstr]

N -* [+ Abstr]

Печашош 20 коншролираше
шекош на изборнаша каМйа1-Ьа
и самише избори. - Тесшовише /
колоквиумише доволно / йо
волно / добро 20 коншролира
аш сшейенош на йод20шовка
ша на сшуденшише / знае1-Ьешо

za

tmdnionych w skJepie I zakladzie.

-*

[Inf]

Prasa kontroJowala pгzebieg kam
рanй wyborcz<"!i i same wybory.
Testy I koJokwia dostatecznie I
wystaгczajEjco I zadowaJajEjco I dob
rze kontroJujEj stopiezi przygotowa
nюsmd

юwlwkdzуsmd

ю

на сШуденШиШе.
==

ВРШИ КОНТРОЛА

З. КОНТРОЛИРА само impf

,

==

SPRAWOWАС KONTROLE;

KONTROLOWAC impf

а.

Н'

-*

[+Hum],[Inst]

NN

-*

[+Hum},[Inst}

Н2

-*

[Inst],[Loc]

NА

-*

[Inst},[Loc]

ПашриjаршиjаШа 2и коншро
лираше црквише и училишша
ша во Македониjа (Р). Нейри
jашелош целосно 20 коншроли
ра шеренош / .мосшош / ja кон

Patriarcbla kontroJowala I wladze
cerkiewne kontroJowaly cerkwie i
szkoly w Macedonzi: - M'epгzyja
cieJ I wr6g calkowicie

kontroJuje

[егеn I most I rzeky I calEj okolicy.
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шролира рекаша / целаша око
лина.
Сише 2ранични йре,м,и
ни за во БУ2ариjа 2И коншроли
ра БУ2арскаша BojcKa (Р).

- Wszystkic granicznc przqscia z
Bulgariq
wojsko.

kontroluje

bulgarskic

б.

[+Нит]

Н1 ---'t [+Нит]

NN ---'t

Н2 ---'t [+Abstr]

N А ---'t [+Abstr]

Пеjачош не 20 коншролираше
своjош 2лас (Р). - Панде 20
коншролираше шекош на свои
ше ,м,исли / своешо држеfbе
йред не20 (Р). - Прошивйожар
наша екийа 20 коншролираше
одвивагьешо на йожарош (Р).
- Ана не знаеше да 2И коншро
лира свои ше е,м,оции / зборови /
чувсшва / ,м,исли, зашоа чесшо
йаiаше во ЙроШивречносШи.
- Ана одлично 2И коншролира
ше своише нерви.

Spicwak nie kontrolowal swojcgo

glosu. - Pandc kontrolowal tok swo
ich mysli / swqjc zachowanic wobcc
nicgo. - Przcciwpoiama сюра kon
trolowala przebicg роЙaлJ. - Aпna
тс umiala kontrolowac swoich
cmocJj' / sl6w / uczиc / mysli, dlatcgo
cz sto popadala w sрrzссzпоsсi

- Aпna swietnic / zпakоmick / do
skonalc kontrolowala swoJc ncrny;

== ДРЖИ ПОД CBOJA
КОНТРОЛА

== МШС POD SWOJA
KONTROLA

1. КОНТРОЛИРА СЕ
рецийроцишеш са,м,о ,м,н,

KONТROLOWAC SЩ

а.

воН
воНА
+
Нр! !r{::e : o:::r }l приНА
.
) когаС
НР1 [+Hum]
воН [+ Abstr]

miftdzy 50Ь!\:
р
NРl 1wZaje nie
nawzaJem

{

]

Np1 [+Hum]
N L NG [+Abstr]
--t

--t

+

рпу NL
NAL
pроrzdyczas
NG
odczas NAG
pkied
y
S
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РабошнициШе се коншролирааш
(еден со друг / мегу себе) во
рабоШаша / кога рабоШаШ / во
uзвршува1-Ьеfiio

на

задачиШе /

кога ги uзвшувааш задачиШе (Р).

б. рефлексив

!�

ВОН
Н-(себеси)+ приН
когаС

(+Hит]
во Н приН

KONTROLOWAC SЩ I SIEBIE

(si.bl.)

!

N
N

(+ Abstr]

Toj се коншролираше (себеси)

/

кришични

моменши.

При / во шаква сишуациjа / ко
га ке се наjде во Шаква сишуа
циjа, шаа не се коншролира се
беси, вика и зборува се шшо ке

и доjде на усша (Р).

N

!W !

N

N

L

L

kiedyS

...

N

дури и во наjшешкише сишуа
ции

•

А КЦ

Н

=

Robotnicy / pracownicy kontrolujEI
si mi�dzy воЬц / wzajemnie / nа
wzajem przy ргасу /podczas ргасу /
kiedy pracujfI / przy wypеlniаш'u
zаdшf /podczas wyреlшалiа zadazi /
kiedy wypelniajq zadania.

Асс

(+ Нит]
(+ Abstr]

Оп kontrolowal si / siebie nawet w
najci iszych sytuacjach / krytycz
W takiej sytu
nусЬ momentach.
acji / znalazlszy si w takif!/ sytu
acji / kiedy jest / znajdll/e si w
takiej sytuacji, опа sj / sieble nie
kontroluje, krzyczy i m6wl: со jej
ilina пайzуk przyniesie.

-

Kaj КОНТРОЛИРА имаме интересна полна паралела. На
глаголот во обата jазика му одговараат многу слични перифрас
тички изрази, со нивна помош лесно можат да се издвоjат трите
главни значеlЬа. Исто така и аспектот на глаголите ни е од голема
помош. Како што се гледа, само КОНТРОЛИРА 1. има несвршен
и свршен вид, додека Kaj останатите значеlЬа перфективноета от
суствува. Се разбира, овде наидуваме на очекуваната формална
разлика помеtу обата jазика. Македонската лексема со суфиксот

-ира едвоаспектна, додека во полскиот jазик перфективната фор
ма ja добиваме со помош на префиксациjата.
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Разгледуваjки го OBOj последен глагол, ке се задржиме врз
уште еден проблем. Очигледно е дека фреквенциjата на глаголите
и на перифрастичките изрази, блискозначни со нив, не може да
биде иста, или поточно, не може секогаш да биде иста. Во нашиот
jазичен материjал срекаваме примери кога глаголот и перифрас
тичката конструкциjа имаат иста синтаксичка шема и можат сло
бодно да се заменуваат, без забележливо ограНИЧУВalье (пишувам
забележливо, оти по анализа на ограничен корпус примери не
може со стопроцентна сигурност да се каже дека во HeKoj досега
несретнат случаj нема да се поjави неочекувана блокада). Но ис
товремено - дури почесто - наидуваме на ситуации, кога перифрас
тичкиот израз (елично како и блискозначните глаголи) има по
малку или повеке ограничена фреквенциjа во споредба со глаго
лот. Тоа не би требало да не чуди, бидеjки различните постоечки
вариjанти jазикот ги користи за различни цели, во различни кон
тексти, во различни стилови и сл. Потполната заменливост не би
имала дури смиела. Следствено, покраj случаите кога дадениот
глагол и соодветениот перифрастички израз имаат исти синтак
сички шеми, би требало да се очекува дека тие мажат да се разли
куваат. И согласно со очеКУВalьата, некои од горенаведените пе
рифрастички конструкции имаат други синтаксички шеми, раз
лични од глаголските.
ПраШalьето гласи, треба ли тие да се наведат во речников и
да се егземплифицираат, или не треба? Во актуелната верзиjа по
себните синтаксички шеми на перифрастичките изрази не се да
ваат, иако е повеке од очигледно дека во неколку случаи се разли
куваат од соодветните глаголски синтаксички шеми. ПраШalьето е
отворено додека сме во фаза на воведната тетратка.
На TOj начин, по азбучен ред, ги разгледавме сите глаголи
застапени во воведната тетратка на МПР, обрнуваjки внимание на
разновидноета на срекаваните проблеми, дали лексички, дали
семантички, дали синтаксички. Можеме да претпоставиме дека во
TOj селективен материjал наидовме на повекето од HajKapaKTe
ристичните разлики и сличности, коишто постоjат помеfу нашите
два jазика. Целиот материjал - според приложената субjективна
листа - би требало да се печати во два тома. Првиот том, базиран
врз двата тома на неп, е во обработка. Оваа пробна свеска има за
цел: 1 - да го презентира начинот на обработката на спореду
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ваниот jазичен материjал, 2 - да предизвика евентуелна дискусиjа и
критика на иетиот - додека се уште има време - со KpajHa цел, а таа
е да се внесат евентуелни успешни
форма на речникот.

модификации во конечната
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ИНДЕКС НА АНАЛИЗИРАНИТЕ ГЛАГОЛИ

Ангажира
Ангажира се
Апелира
Бара
Бара се
Бере
Бере се
Боли
Важи
Влече
Влече се
Гази
Грее
Грее се
Гризе
Гризе се
Деjствува
Доживее
Другарува
Дружи (се)
Експериментира
Жртвува
Жртвува се
Зависи
Замисли
Замисли се
Звучи
Значи

Sвони
Игра
Игра си/се
Изгледа
Интересира
Интересира се
Интересува
Интересува се
Испита
Jави
Jави се
Jаде
Jаде се
Контролира
Контролира се
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СПИСОК НА СУБJЕКТИВНО
НАJФРЕКВЕНТНИТЕГЛАГОЛИ

1

агитира

2

анализира

3

ангажира (се)

4

апелира

5
6
7

апси
бакне (-ува)
баlьа (се)
бара

8
9
10

29 важи
30 вала (се)
31 валка (се)
32 вежба (се)
33 вели
34 верува
35 вети (-ува/-кава) (се)
36 вечера
37 види (-ува/гава) (се)

бега
бележи

11 бендиса (-ува)
12 бере (се)

(се)

38 вика (-не)
39 вика се
40 виси (-не)

(се)

13 биде (ува) в. сум
14 бие (се)
15 бира
16 благодари
17 ближи (се)

41 вклучи (-ува)
42 владее (се)
43 влегува (-зе)
44 влета (-ува)
45 влече (се)

18

боледува

19
20

боли

46 влечка (се)
47 влиjае (се)
48 внимава
49 воведе (-ува)
50 вовлекува (-че) (се)
51 води (се)
52 возбуди (-ува) (се)
53 вози (се)
54 вознемири (-ува) (се)

бори се

21
22

брани (се)1
брза (се)
23 бричи (се)
24 брише (се)
25 брка (-не) (се)!
26 брои
27

28

буди (се)
вади (се)1

55 воодушеви (-ува) (се)
56 воспита (-ува) (се)
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

восхити(-ува)(се)
ВIIЛови(-ува)
вработи(-ува)(се)
врати(врака)(се)
врачи(-ува)
вреди 1
врзе(-ува)(се)
врне
врти(се)
вртка(се)
врши 1
втрча (-ува)(се)
гага(се)
гази
гине
гласа
гласи 1(се)
гласи 2
гледа (се)
говори
годи 1
гони
гордее се
гори
гости(се)
гостува
готви(се)
гради
грее(се)
греши
грижи се
гризе(се)
губи(се)
дава(даде)(се)
дави(се)
движи(се)
деjствува
дели (се)
дефинира
дига(дигне) (се)

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

диригира
дискутира
дише
доага(доjде)
добива(добие)
доближи(-ува)(се)
доведе(-ува)
довезе 2 (-ува)
договара(договори)(се)
додава(додаде)
доживее(-ува)
дозволи(-ува)
дознава(дознае)
докаже(-ува)
должи 1(се)
доминира
донесе(-ува)
допадне(допага) му се
допатува
допира(допре)(се)
ДОIIЛива(-ува)
доплови(-ува)
допушта(допушти)
досети(-ува)(се)
достави(-ува)
достига (-не)
дотрча(-ува)
дочека(-ува)(се)
Доцни
дразни(се)
држи
другарува
дружи(се)
егзистира
експериментира
ексцерпира
жалalжали(се)
жени (се)
живее
жртвува (се)
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137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

забележи(-ува)
заборава(-и)
зависи
заврши (-ува)(се)
загине(-ува)
загуби(се)
задоволи (-ува)(се)
задржи (-ува)(се)
зазема (заземе)(се)
заигра
заjакне (-ува)(се)
закани(-ува) (се)
заклучи(-ува)(се)
закрепи(-ува) (се)
замени (-ува) (се)
замине (-ува) (си)
замисли (-ува) (се)
замоли (се)
занимава (се)
запали (-ува) (се)
запише(-ува)(се)
запознава(-ае) (се)
започне(-ува) (се)
заработи(-ува)
заслужи(-ува) (се)
застане (-ува)
затвара (-ори) (се)
зафати (-ка) (се)
зачува(-ува)(се)
зборува
звучи
згази (згазне)
зголеми(-ува) (се)
здружи (-ува) (се)
зема(земе)
знае
значи
sвони
игра(се)
избега(-не)

177 избере(-ира)
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

избрише
изведе(-ува)
извести (-ува)
извлече(-ува) (се)
изврши (-ува)
изгледа
изгради(-ува)
издава (издаде)
издржи(-ува)
изеде
изjави(-ува)
излезе(-гу ва)
измами (-ува)(се)
изненади (-ува)(се)
изнесе (-ува)
изработи (-ува)
изрази (-ува) (се)
израдува (се)
има
интересира(се)
информира
искаже(-ува)(се)
исклучи(-ува)
искористи (-ува)
испие
испита(-ува)
исполни(-ува)
испрати(-ка)
испушта(-и)
истакне(-ува) (се)
истера
истражува
исфрли (-ува)
исчезне (-ува)
jави (-ува)(се)
jаде(се)
каже(-ува)
казни(-ува)
карактеризира(се)
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217

контролира
218 користи
219 крева (-не) (се)
220

257 насмее (се)
258 настане (-ува)
259 настапи (-ува)

крие (се)

260

HacTojYBa

221

критикува

261

натера

222

купи (-ува)

262

научи (се)

223

лежи

263

224

негира

лекува

264

225

негува

лепи (се)

265

226

недостасува

266

227

лета
лути (се)

228

нема
носи

мава

(се)

267

230

меша (се)

268 нуди
269 обиде (-ува) (се)
270 обjави (-ува)

231

229 менува (се)
мине (-ува)

271

232

мисли

272

233

може

234 молчи
235 мора
236

наведе (-ува)

237

навива (-ие)

238

навикне (-ува) (се)
239 наврати (-ка)
240 нагласи (-ува)

обj асни (-ува)

облече (-ува) (се)
273 образува (се)
274 овозможи (-ува)

275 ограничи (-ува) (се)
276 одбегне (-ува)
277 одби (-ива)
278 одбрани (-ува)
279 одвива се
280

241 награди (-ува)
242 надева се

одгледа (-ува)
281 одговара (-ори)
282 оддалечи (-ува) (се)

243 надмине (-ува)
244 назначи
245 наиде (-ува)

283 оддели (-ува) (се)
284 одзема (одземе)
285 оди

246 наjде (-ува) (се)
247 намали (-ува) (се)

286 одигра (-ува) (се)
287 одликува (се)
288 одложи (-ува)

248

намени (-ува)
249 намести (-ува)
250 наога (наоди)

251 напага (нападне)
252 направи
253 напушта (-и)
254 нареди (-ува)
255 нарекува (нарече) (се)
256 наследи (-ува)

289

одлучи (-ува) (се)

290

одмара (-ори) (се)
291 одмине (-ува)
292 однесе (-ува) (се)
293 одобри (-ува)
294 одреди (-ува)
295

одржи (-ува) (се)

296

означи (-ува)
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297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

опише(-ува)
оправда(-ува)(се)
определи(-ува)(се)
опфати (-ка)
ора
организира
ориентира
освои(-ува)
осигури(-ува)
ослободи (-ува) (се)
остава(-и)
остане(-ува)
оствари(-ува)(се)
осуди(-ува)
отвара(-ори) (се)
отиде
откаже(-ува)(се)
открива(открие)
отстапи(-ува)
отстрани(-ува) (се)
отфрла(-и)
оформи (-ува)
оцени(-ува)
очекува
ош тети(-ува)(се)
падне(пага)
пее
печати
пие
пишува
планира
плати(плака)
плаши(се)
поага(поjде)
побара(-ува)
победи(-ува)
поведе
повика (-ува) (се)
повлекува(повлече) (се)
поврзе(-ува) (се)

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377

повтори(-ува)
погоди(-ува)(се)
подготви(-ува)(се)
поддржи(-ува)
подели
познава
поjави(-ува)(се)
покаже(-ува) (се)
покрива(-ие) (се)
помага (помогне) (се)
понуди (-ува)(се)
пополни(-ува)
поправа(-и)(се)
попушта(-и)
порази
порасне(-ува)
посвети(-ува)
посети(-ува)
послужи(се)
посочи(-ува)
постави(-ува) (се)
постапи (-ува)
постига(-игне) (-ува)
постои
потврди(-ува)
потпише(-ува) (се)
потроши(-ува)
потсети(-ува)(се)
пофали(се)
почитува
почне (-ува)(се)
почувствува
прави(се)
праша(-ува)
прегледа
предава(-де) (се)
предвиди (-ува)
предизвика(-ува)
предлага(-ожи)
презема(-е)
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378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

прекине(-ува)
премине(-ува)
пренесе(-ува)
препорача(-ува)(се)
пресели(-ува)(се)
пресмета(-ува)
престане(-ува)
престоjува
претвара(-ори)(се)
претпостави(-ува)
прететави(-ува)(се)
префрли(-ува)
пречека(-ува)
пречи
приближи(-ува)
привлече(-кува)
придружи(-ува)(се)
признава(-ае)
приjави(-ува)(се)
приjде(приога)
прикаже(-ува)(се)
прима(-и)(се)
примени(-ува)
принуди(-ува)(се)
припага(-дне)
приреди(-ува)
пристапи(-ува)
пристигне(-ува)
прифати(-ка)
проба(се)
провери(-ува)
прогласи (-ува) (се)
прогнозира
продава(-де)
продолжи(-ува)
произведе(-ува)
произлегува(произлезе)
пронаjде(-ога)
пропушта с-и)
прости(-ува)

418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457

протестира
противи се
проучи(-ува)
прочита
прошири(-ува)(се)
пушта с-и)(се)
работи
радува(се)
рага(роди)(се)
разбере(-ира)(се)
развива(-ие)(се)
разгледа(-ува)
разговара
разликува(се)
размисли(-ува) (се)
раководи(се)
ракува(се)
расипе(-ува)(се)
раскаже(-ува)
располага
расте
реагира
реализира
рече
решава(реши)(се)
сади
сака
сведочи
свири
сврти(-ува)(се)
седи(-не)
сети(секава ) Ссе)
сече
симне(-ува) (се)
скока(-не)
скрши
слави
следи(-ува)
служи(се)
случи(-ува)(се)
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458
459
460
461
46 2
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497

слуша (-не) (се)
смее (се)
смири (се)
смести (-ува)(се)
смета 1 (се)
снима (-и)(се)
собере (-ира) (се)
советува (се)
совлада (-ува) (се)
согласи (-ува( (се)
содржи (-ува)(се)
создава (-де) (се)
сомнева се
сонува
соопшти (-ува)
соработува
состави (-ува)
состои се
сочини (-ува)
сочува
спаси (-ува)(се)
спие
спомене (-ува)
спомне (-ува)(си)
спореди (-ува)(се)
спрема (-и)(се)
спречи (-ува)
спроведе (-ува)
спушта (-и) (се)
среди (-ува)(се)
сретне (-кава, -ува)(се)
става (-и)
стане (-ува)
стаса (-ува)
стега (-не) (се)
стекне (-ува)
стига (-не, -ува)
стои
стори
стрела

498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537

стреми се
студира
суди
судира (судри, -ува) (се)
сфати (-ка)
тврди
тече
толкува
трае
трга (-не, -нува) (се)
треба
тресе (се)
тркала (се)
троши (се)
трпи (се)
труди се
трча
турка (се)
уапси
убеди (-ува) (се)
увери (-ува)(се)
удира (удри)(се)
ужива
укаже (-ува)(се)
умее
умира (умре)
уништи (-ува)
упати (-ува) (се)
употреби (-ува)
управува (се)
уреди (-ува) (се)
усогласи (-ува)
успева (успее)
утврди (-ува) (се)
учествува
учи (се)
фати (-ка)(се)
формира
фрла (-и)(се)
цени 1 (се)
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538
539
540
541
542
543
544

црта
чека
честита
чини
чини се
чисти (се)
чита

545
546
547
548
549
550

чува (се)
чувствува (се)
чуе
шири (се)
штеди (се)
штити (се)

POLSКI - MACEDONSКI
(Konfrontacja gramatyczna)

4. Macedoiisko-polski syntaktyczny slownik czasownik6w i

bliskoznacznych wyraZeii peryfrastycznych
(1 Wprowadzenie)

Oddajemy w r ce czyte/nika wst pn
c

metodologiczno-tесhпiсZnfl

sc macedonsko-polskiego slownika, kt6rego zadaniem та Ьус wydo

bycie i opisanie r6znic i podoblenstw w semantyce i skladni tych dwu j 
zyk6w, па wybranym materiale czasownik6w i bIiskoznacznych wyrazen ре
ryfrastycznych. Prezentujemy 29 ЬаБеl slownikowych, dla kt6rych materi
alowfl podstawfl Бц. pierwsze dwa tomy Intencjalno-syпtaktycznego slownika

czasownik6w macedonskich pod red. В. Korublna i S. Velkovskiej. (Caly
macedonsko-polski slownik b dzie zawieral opis 550 czasownik6w о БиЬ
iektywnie najwi kszej frekwencji - jak dotfld brak frekwencyjnego slowni
ka macedonskiej leksyki). Material j zykowy uzupemiany jest wlasnymi
przykladami tam, gdzie dostrzeZone zostaly luki w istniejflcym opisie.
Nasz slownik nie zawiera definicji semantycznych. KaZde haslo
slownikowe otwiera macedonski leksem i w miar

mozliwosci jego naj

dokladnejszy polski ekwiwalent. Skoro kaZdemu nowemu znaczeniu w arty
kule slownikowym odpowiada nowe podhaslo, z wlasnym schematem Бyn
taktycznym. z poprawnie podanyrni semantycznyrni ograniczeniarni Бетап
tycznie obIigatoryjnych pozycji. Jezeli egzemplifikujfl je dobrze dobrane
przyklady, ilustrujflce
syntaktycznej analizy, definicje wydajfl si

zb dne.

Symboliczny zapis zastosowany w slowniku jest modyfikacjfl по
tacji uZywanej w syntaktyczno-generatywnym slowniku czasownik6w pol
skich pod red. K.Polanskiego.
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Pewnym novuт w stosunku do sfownika

czasown ik6w тасе

donskich jest konsekwentne notowanie frazeologizm6w (przynajmniej tych
najczl'!stszych) jako oddzielnych podhasel z wlasnymi schematami i seman
tycznymi ograniczeniami.
Macedonskiemu czasownikowi w danym znaczeniu z polskiej strony
moze odpowiadac:
- jego dokladny leksykalny ekwiwalent, czy to slowianski (пр.
се 1. - jawic si ), czy tez obcego pochodzenia (пр. иншересира
wac), z analogicznym schematem syntaktycznym i

jaBU

intereso

analogicznymi seman

tycznymi ograniczeniami;
- jezeli macedonskiemu czasownikowi odpowiadaj<t dwa lub wil'!cej
polskich czasownik6w, cZl'!sto zdarza sil'!, ze w jl'!zyku polskim cZI'!SC uZyc
pokrywa jeden czasownik, zas inne - drugi; ewentualnie jeden czasownik
pokrywa wszystkie znaczenia i uZycia macedonskiego czasownika, ale drugi
w pewnych sytuacjach wykazuje wil'!ksza frekwencjl'!: podajemy je wtedy
razem jako ekwiwalenty, pod warunkiem, i1: w ich syntaktycznych schema
tach i semantycznych ograniczeniach nie та r6Znic (пр. бара 1.

-

zqdac

:::=

chciei:);

- wszelkie r6znice, сЬосЬу drobne, mil'!dzy polskimi czasownikami
ekwiwalentami macedonskiego wyjsciowego verbuт wymagaj<t rozdzielenia
ich w osobne podpunkty, z wlasnymi syntaktycznymi formulami (пр. анга
жира се З. - zajmowac si

:::=

zablerac si );

- w przypadku drobnych r6Znic w ograniczeniach semantycznych,
przy braku r6Znic syntaktycznych, czasowniki traktujemy jako ekwiwaJenty
przy danym znaczeniu (пр.

SBOHU

2. - dzwonii:); oczywiste jest, 1:е za duщ

r61:nic<t w semantycznym ograniczeniu kryje si

nowe znaczenie, wyma

gaj<tce oddzielnego opracowania ;
- jezeli zaсhоdщ male r6znice semantyczne mil'!dzy polskimi cza
sownikami-ekwiwalentami wyjsciowego macedollskiego czasownika, r6w
niez rozdzielamy je w osobne podpunkty; pozwala nат to wydobyc r6znice
mil'!dzy bliskoznacznymi polskimi czasownikami (пр. игра 1.

-

grac);

- bywa, i1: macedonskiemu czasownikowi odpowiada nie czasownik,
lecz polska peryfrastyczna konstrukcja (пр.

jaBU

се 4.в.

-

zablerai: glos );

samo pojawienie sil'! peryfrastycznej konstrukcji jako ekwiwalentu nie jest
niczym szczeg61nym, wymaga od nas jedynie rozszerzenia formuly slow
nika, ze slownika czasownik6w па slownik czasownik6w i bliskoznacznych
wyraZen peryfrastycznych;
- konsekwencj<t powyzszego kroku bylo uwzgll'!dnianie polskich
wyraZell peryfrastycznych, bl'!d<tcych alternatyw<t dla czasownikowych ekwi
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walent6w w polskim j zyku; bywa, ze pomagajIl опе uwypuklic r6Znice
mj dzy poszczeg61nymi znaczeniami, kt6re па pierwszy rzut oka nie muszIl
sj wydawac oczywiste, пр.:

JАВИ СЕ р! - ODEZWАС sщ р!:: DAC SЩ SLYSZEC р!
JАВИ СЕ р! - ODEZWАС SЩ р!:: DAC ZNAK ZYCIA р!
4.В. JАВИ СЕ само Ёmр! ZАВШRАС Ёmр!/ ZABRAC GLOS р!

4.а.

4.Ь.

-

- opr6cz wszystkich wymienionych sytuacji,

gdy macedonskie

czasowniki majIl gotowe leksykalne ekwiwalenty w polskim j zyku, moze
zaistniec powazniejszy metodologiczny problem, gdy czasownik w kt6ryms
ze swoich znaczen nie znajduje w polskim j zyku gotowego odpowiednika.
Sposr6d

kilku

mozliwych

sposob6w

post powania

wybieramy

naj

korzystniejszy dJa uZytkownika: proponujemy gotowy modeJ polskiego
ekwiwalentu, gotowIl parafraz , kt6ra musi Ьус bardzo dokladna, musi za
wierac dokladnie te same semantyczne skladniki, со i macedonski czasow
nik па \vyjsciu, otwierac tyle samo syntaktycznych pozycji w zdaniu, со i
macedonski czasownik, i mie6 te same ograniczenia semantyczne.
- w ramach danego slownikowego hasla pojawiajIl si frazeologizmy
jako odr bne podpunkty, ze swoimi schematami i semantycznymi ogranicze
niami, jak tez stosowne przyklady;
- kontrowersyjnym metodologicznym problemem byly ograniczenia
semantyczne; czas pokazal:, ze bezpieczniej jest je zachowac.
UwaZna analiza syntaktycznych schemat6w w macedonsko-polskim
slowniku pozwala dostrzec, iz opr6cz powierzchniowych reprezentant6w
obligatoryjnych argument6w danej struktury predykatowo-argumentowej,
cZltsto zawierajIl опе jeden lub nawet wj cej fakultatywnych pozycji. Jest to
efekt obserwacji wskazujIlcej па pewnIl regularnosc: jezeJi w realizacji pew
nej struktury predykatowo-argumentowej brak kt6regos z jej obligatoryj
nych argument6w, reguJarnie pojawia silt kt6rys z fakuJtaty\vnych argumen
t6w, jako swego rodzaju rekompensata.
Nasz
Kon!rontcJa

Slownik

jest

gramatyczna"

syntktycznymi

c
i

sciIl

jest

projektu

scisle

tomami tego projektu.

"Polski

powiIlzany

-

z

тaced011ski.

semantyczno

W tym sensie та оп

praktycznych ce16w, jak kaZdy slownik

obok

takze teoretyczny charakter.

Podstawowym zatozeniem przyj tej teorii jest identycznosc semantycznej
struktury por6wnywanych komunikat6w (w оЬи konfrontowanych jltzy
kach), za kt6rymi musi stac ta sama pozaj zykowa re]acja.
razie konfrontacja nie bylaby mozliwa.

W przeciwnym

POLISH - МACEDONIAN
(Contrastive analysis)

4. Macedonian-Polish Syntactic Dictionary of
Verbs and Approximate Meaning Periphrastic Expressions

(1 Introduction)

We present the methodological-technical part of the Macedonian-Polish
Dictionary, the goal of which is to extract and describe the similarities and dif
ferences in the semantics and syntax of these two languages, based

оп

the se

lected material of verbs and approximate meaning periphrastic expressions. We
have presented 29 dictionary headwords based

оп

material found in the first two

volumes of the ИflШеflЦUОflаЛflО-СUflШаксuч.кu реч.flUК на македОflскuше

2лаголu edited Ьу В. Korubin and S. Velkovska. (ТЬе complete Macedonian
Polish Dictionary will describe 550 verbs judged to ье the most frequent). ТЬе
language material is supplemented with our own examples in those places where
lacunae exist in the description.
Our dictionary does not contain semantic definitions. Every headword in
the dictionary begins with а Macedonian lexeme and to the degree possible, the
most appropriate Polish equivalent. Nearly every new meaning in the dictionary
is justified, as well as new sub-headwords with their own syntactic scheme, with
the semantic restrictions of the semantic obligatory positions precisely stated. If
they ше accompanied Ьу appropriate examples to illustrate the асситасу and justi
fiability of the semantic-syntactic analysis presented, definitions are redundant.
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The notation of symbols used in this dictionary is а modification of the
notation used in the

Syntaktyczno-generatywny slоwшk czasownik6w polskich

edited Ьу К. Polanski.

А novelty in relation to the Dictionary 0/ Macedonian Verbs is the con
sistent treatment of idioms (phrases) (at least the most frequent) as separate sub
headwords with their own schemes and semantic restrictions.
The Polish equivalent meanings of the Macedonian verb are:
- its exact lexical equivalent, either Slavic (e.g. jaau се 1.
or of common origin (e.g. uншерсuра

-

-

jawic sit;),

interesowac), with analogical syntactic

scheme and analogical semantic restrictions;
- if опе or more Polish verbs correspond to а single Macedonian verb,
and i1 seems that in Polish some of the usages are covered Ьу опе verb, but other
usages Ьу another verb; or possibly а single verb covers аП the meanings and
usages of the Macedonian verb, but another verb, in certain situations, is more
frequent; then we provide both verbs together as equivalents оп the condition
that there is по difference in their syntactic schemes and semantic restrictions
(e.g. бара 1. -

il:/dac== chciec).

- апу differences, еуеп minor, between Polish verbs that are equivalents
and the Macedonian basic verb, аПоw for their division into individual sub
points, along with their syntactic formulas (e.g. анzажuра се 3.

-

zajmowacsit; ==

zabieracsit; );
- in the case of minor differences in semantic restrictions, and in the аЬ
sence of syntactic differences, we consider (Ье verbs to Ье equivalent in the
given meaning (e.g.

SBOHU

2,

dzwonicJ, however, for large differences in the

semantic restrictions whel'e new meanings тау Ье hidden, separate treatments
are required;
- if there are minor seman1ic differences between the Polish verbs, the
equivalents to the basic Macedonian verb, we divide i1 in10 separate sub-points;
this allows for the presenting of differences between the approximate meaning
Polish verbs (e.g. uzpa 1.

-

grac);

- if the Macedonian verb does not corresponds to а verb, but rather (о а
Polish periphrastic construction (e.g. jaau се 4.в.

-

zabierac glos), (Ье appear

апсе of а periphrastic construction as ап equivalent is not Ьу itself especially
noteworthy, but it requires to expand the scope of the Dictionary, from а dic
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tionary of verbs, to а dictionary of verbs and approximate meaning periphrastic
expressions.
- а more important consequence is taking into consideration the Polish
periphrastic expressions that are altematives for verb equivalents in Polish, and
emphasize the differences between the separate meanings which тау, at first
glance, not ье apparent, e.g.:

ODEZWАС SЩ р/ == DAC SЩ SLYSZEC р/
SЩ Р/ = DAC ZNAK ZY9IA pf
,
JАВИ СЕ only imp/- ZABIERAC impfl ZAВIERAC GLOS pf

4.а. JАВИ СЕ р/

-

4.6. JАВИ СЕ р/ - ODEZWAC
4.В.

besides the above-mentioned situations where Macedonian verbs Ьауе
lexical equivalents in Polish, more important methodologicaJ problems surface
when the verb in опе of its meanings does not Ьауе ап equivalent in Polish. We
employ the most user-friendly means possible: we propose а complete model of
а Polish equivalent, а complete paraphrase that must Ье accurate, and must соп
tain the exact semantic components as found in the Macedonian basic verb, must
Ьауе only the same number of syntactic positions that the Macedonian verb, and
must Ьауе the same semantic restrictions;
- in the framework of the given dictionary headword, idioms (phrases)
appear as separate sub-points, with their own scheme, semantic restrictions and
examples;
- controversial methodological problems arose in connection to semantic
restrictions; they Ьауе been preserved to а possible degree.

А careful analysis of the syntactic schemes in а Macedonian-Polish dic
tionary reveals that, except for {Ье surface representatives of the obligatory ar
guments of the given predicative-argumentative structure, they often demand
опе or more facultative positions. This exhibits а certain regularity: if in the
realization of а certain predicate-argument structure some of their necessary ar
guments are absent, then some of the facultative arguments regularly аррем as а
type of recompensation.
Our Dictionary is included in the project Polish - Macedonian Contras
tive Analyses and is closely connected with its semantic-syntactic volumes. In
this sense, besides its practical goals, is has а theoretical character. ТЬе basic
premise of this theory is that the semantic structures of two compared messages
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(in both contrasted languages) are identical, and that they express the saтe ех
tra-linguistic relation, otherwise, coтparison would оо iтpossible.
In our Dictionary. we Ьауе the exceptional сЬапсе to discover to what
degree the Macedonian and Polish lexical тaterial тutually corresponds to еасЬ
other. Of course, of the entire dictionary material, we Ьауе taken only а set of
lexeтes as ош subject and therefore Ьауе liтited our material according to fre
quency of use (as а result of this. there ме 550 Macedonian verbs of the тost
соттоп frequency, as well as their Po1ish equivalents). In addition, we Ьоре
that we shall Ьауе the сЬапсе to further develop the contrast to the degree that
would lead to interesting conclusions.

