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ВОВЕД

Во првиот том од оваа наша сериjа се трудевме да обjасниме
зошто насловот гласи 2рамашичка конфронШациjа, а не конфронша
шивна 2рамаШика. Се повикавме тогаш на фактот дека еден jазик се
определува со тандемот: речник + граматика, при што од jазик до
jазик разни фрагменти од семантичкиот континуум се пренесуваат
соодветно со лексичките или со граматичките средства; jазиците,
дури jазиците со утврдено заедничко потекло, се разликуваат во
поглед на продуктивноста на одделни механизми на морфолошката
(пред се зборообразувачката) и на синтаксичката деривациjа, и раз
ликите од TOj тип (релативната должина и регуларноста на одделни
деривациски серии) непосредно влиjаат врз употребата соодветно на
граматичките и/или на лексичките средства на изразот; следствено,
тешко може да се замисли монографски труд насловен како кон
фроншашивна 2рамашuка на jаЗlщuше А и Б во Koja тие jазици би се
третирале al puri; може само да се истражува како во jазикот Б се из
разува информациjата, Koja во jазикот А се пренесува со граматички
средства, и обратно, а тоа адекватно го сугерира токму насловот '2ра
машичка конфронШаl{ujа.

Оваа книшка претставува екскурзиjа во оние обла{"'Ти на гра
матичката структура каде што очекуваме разлики мегу двата опи
шувани jазика во продуктивноста на одделни зборообразувачки и/или
синтаксички модели. Се работи пред се за разликите во продук
тивноста И во синтаксата на оние зборообразувачки категории, кога
во процесот на формална деривациjа соодветна поjмовна единица
преминува од една во друга зборовна група и со тоа ja менува cBojaTa
синтаксичка функциjа. Тука спагаат, на пр., девербални именки (т.е.
nomina actionis, nomina acti, nomina agentis, итн.), деадjективни именки,
девербални придавки, десупстантивни глаголи и придавки, и сл. Усло
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вите на деривациjата на таквите формации, како и типовите на син
таксичките модели во кои тие влегуваат, често се дооформувале
уште во времето на самостоjниот развиток на Одl елните словенски
jазици, често под влиjанис на другите, контактни, несловенски jазици,
и оттука од jазик до jазик покажуваат значаjни разлики. Тие разлики
се зголемуваат на ниво на стандардниот во однос на диjалектниот
jазик, а остануваат во корслациjа и со моментот на стандардизациjа
та. Се чини оправдано и интересно таквите разлики да ги разгледаме
на релациjа: македонски - полски, два jазика кои по сите наведени па
раметри прилично се поларизирани.
Во разглеДУВaIьето на сиптаксичките последици на морфо
лош ката

деривациjа на македонска и па полска почва тргнувам од

претпоставката прифатена во целата оваа наша сериjа, дека постоjат
две и само две примарпи синтаксички структури: реченицата и имен
ската синтагма. Реченицата на семантички план го одразува нашето
ВИДУВaI:ье на релациите коишто ги врзуваат одделните делови на све
тот (материjалните предмети, лицата, ситуациите, нашите психички
состоjби, итн.), Т.е. е носител на предикациjа; именеките синтагми
претставуваат називи со кои ги именуваме соодветните делови на све
1'01',

Т.е. се носители на номинациjа. Прифакам натаму дека од двата

когнитивни процеса предикациjата има примарен карактер: именува
rьeTo (номинациjа) на одделни фрагменти од светот, Т.е. нивното
вклучуваrье во екстензиjа на соодветни поими, е една апстрактна пре
дикативна операциjа.
Под сиптаксичка деривациjа подразбирам еден par excellence
синхрониеки процес, поминуваrьс од поексплицитен кон постегнат,
покондензиран синтаксички модел со иста поjмовна содржина. След
ствено, синтаксичката деривациjа води (а) од реченица кон именска
синтагма, сп. Ja Йрейuшувш,.( докiПорскаша дuсерiilацujа > 'моеiПо
йрейuшувm-ье на докiuорскаiilа дuсерzuацujа, Преiilйрujаiilujаiilа lИ
заiilворааiil lодшuниiilе с.иеiilкu > заiilворшье на 20диИLНиiПе С'меiПки
од сшрана на йреiilйрujаiilujаша, Ана е luажна> шаlаша на Ана, Гоце
е Йо.иирен со судбuнаша > йо,Мuреносша на Гоце со судбинайlа, и сл.,

(б) од поразвиена кон постегната реченична структура, сп. Превр
Шува.и лuеiilовu на една KHUla > Лисша,М една кни2а, Ja йрuфашuв
[иаа .миела како cBoja > Ja йрисвоuв Шаа .иисла, и сл., (в) од поразви

ена кон постегната именска синтагма, сп. сiilашujаша ипио ja найuша
JaHe > наuuшанаша од JaHe ci'iimuuja, jaKHa СОШllена од кожа> кожена
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jaKHa, йloj шi710 20 олеснува cйpoвeдyвaMeйlo на HeKoj Процес> олес
нувач на (cйpoвeдyвaMeйlo на) йpoцecoйl, и сл. Како што се гледа од
примерите, импулсот за преобразба на синтаксичкиот модел секогаш
доага од морфолошките (зборообразувачките, лексичките) деривати,
коишто во

процесот на деривациjа преминуваат во друга зборовна

група со друга примарна синтаксичка функциjа. Се разбира, како по
имот "деривациjа", така и знакот

,,>"

не смее да се толкува буквално,

во смисла дека, ете, пред наши очи, од реченицата настанува именска
синтагма, односно дека во дадениот текстуален контекст на синтаг
мата й претходела реченицата, и сл. Како што на лексичкиот фонд на
еден jазик му припаtа отворено множество на

потенциjални

зборооб

разувачки деривати од кои само дел е регистриран во текстовите и во
речниците, така и фондот на синтаксичките конструкцин има

ЦИ.iален

потен

карактер. Мегутоа, како морфолошките (зборообразувач

ките), така и синтаксичките конструкции реализираат определено
множество структурни модели, при што ПОСТОJат определени меха
низ rn кои дозволуваат поексплицитните модели да се трансформира
ат во покондензираните. Во таа, и само во таа смисла на

трансформациjа на модели
жиме со знакот ,,>".

структурна

зборуваме овде за деривациjата и се слу

3АБЕЛЕШКА: J. Курилович во cBojaTa позната статиjа за лексичката и син
таксичката деривациjа (Kurylowicz 1936) под синтаксичка деривациjа подраз
бира токму деривациjа на таканаречените мутациони зборообразувачки дери
вати. Друга интерпретациjа (интерпретации) добива терминот "синтаксичка
деривациjа" во рамките на генеративно-трансформативната граматика.
Поjдовна точка на MojaTa анализа во оваа книшка се транспо
зициските деривати карактеристични за трите основни автосеман
тични зборовни групи: глаголите

(У),

придавките

(А) и именките (Sb).

Ме интересираат пред се синтаксичките модели коишто ги конститу
ираат транспозициските деривати, а само вторично улогата на тие
деривати во синтаксичките модели од повисок ранг.
Се разбира, претставената проблематика не може да биде ис
црпно обработена без голем корпус компjутеризирани текстови од
двата jазика. За жал, немам пристап кон таков корпус. Во таа ситуа
циjа моите студии даваат само општ увид во HajaBeHaTa проблематика
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и посочуваат проблеми коишто би требало во иднина да бидат по
темелно изучени.
За да одбегнам повторуваlЬа во текот на излагаlЬето, чувству
вам потреба да ja претставам тука, на кусо, основната мрежа поими и
термини со кои ке се служам во MojaTa анализа.
Минималната jазична порака ja сфакам како предикатско-ар
гументска структура (ПАС), т.е. структура конституирана од пре
дикат и неговите дополнуваlЬа-аргументи. На наjнизок степен на
апстракциjа - а TOj е тука во центарот на MOjOT интерес - таквата
порака информира

(1)

за релациjа Koja говорителот ja констатира

мегу одделни материjални делови на светот или

(2)

за вклучуваlЬе на

HeKoj материjален обjект мегу денотатите на соодветниот општ поим.
На синтаксички план таквата семантичка структура примарно зема
форма на реченица со предикатски израз (наjчесто глагол) како кон
ститутивен член и аргументски изрази (наjчесто именски синтагми)
како дополнуваlЬа. Дополнителните именски синтагми се наогаат во
определени падежни односи. Со други зборови: падежот се сфака
како синтаксички однос мегу предикатскиот израз и зависната од
него именска синтагма или - секундарно - како синтаксички однос
мегу две хиерархизирани именски синтагми. Таквото сфакаlЬе овоз
можува да се зборува за падежи (падежни односи) како во полскиот,
така и во македонскиот Jазик, независно од карактерот на граматич
ките средства (морфолошки и/или синтаксички) како показатели на
тие односи. Прифакам, исто така, дека селекциjата на падежните од
носи на именските синтагми од страна на предикатскиот израз е се
мантички мотивирана, а неjзината прототипска мотивациjа е после
дица на антропоцентричниот карактер на природниот jазик. И така,
прототипски референт на именската синтагма (ИС) во номинативен
падежен однос е првиот во комуникативната хиерарХИJа персонален
протагонист на настанот за KOj станува збор, референт на ИС во да
тивен однос - вториот персонален протагонист, референт на акуза
тивната ИС - првиот неодушевен обjект-протагонист на настанот, а
референт на инструменталната ИС - вториот неодушевен обjект; ИС
во локативен однос е неутрална наспрема опозициjата / +/- човек /, таа
е маркирана по семантичката карактеристика 'простор'.
Во семантичката структура на предикатот, покраj централ
ната релациска содржина, вградена е и минимална информациjа (та
канаречените селективни ограничуваlЬа) за неговите аргументи. Та
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ка на пр., во содржината на глаголот сйие вградена е информациj ата
'живо суштество', во содржината на глаголот чиша вградени се ин

формациите 'човек' и 'текст', во содржината на глаголот дава вгра
дени се информациите дека се работи за две живи суштества и еден
поблиску неопределен обj ект, итн. Процесот на транспозициска де
ривациj а може, иако не мора, да j a измени комуникативната хиерар
хиj а на семантичките компоненти содржани во базичната лексема.
Така на пр., преминуваIЬето од чиша во чиша1-Ье значи демоциj а на
првиот персонален аргумент, а преминуваIЬето од чиша во чишашел
значи cMecTYBaIЬe на TOj прв персонален аргумент на врвот на кому
никативната хиерархиj а, итн.
Ми се чини дека таквиот начин на гледаIЬе на транспозициска
та деривациj а открива нови интересни

( семантички

и ) синтаксички

поврзуваIЬа мегу зборообразуваIЬето од една страна и
таксата од другата.

(мор фо ) син
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1.

од РЕЧЕНИЦА ДО ИМЕНСКА СИНТАГМА

Деривациjата КО.1а води од реченица до именска синтагма
претставува синтаксичка преобразба на една иста семантичка струк
тура, коjашто овде ке ja викаме пропозициjа или предикатско-аргу
ментска структура (ПАС). ВО cBojaTa реченична форма таа структу
ра се реализира максимално експлицитно. Како резултат на синтак
сичката преобразба може да се случи и често се случува дел од се
мантичките компоненти (дел од аргументите, па дури и самиот кон
ститутивен предикат) да не (можат да) се реализираат на површината
на текстот.
Наjчест и наjтипичен пример на деривациjа според шемата S

>

е деривациjата чиjа поjдовна точка (деривациска база) претста
вува реченица конституирана од автосемантична финитна глаголска
форма. Од таков тип деривациjа ке го започнеме OBOj наш преглед.
NP
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1.1.

ПОJДОВНА МОРФОЛОШКА ДЕРИВАЦИJА: V > Sb

1.1.1. Ке ги разгледаме прво деривациските формули во кои на
десна страна се наогаат конструкциите конституирани од noтina
actionis и/или noтina acti. Впрочем, тие претставуваат наjинтересен и
наjбогат сегмент на синтаксичка деривациjа поттикната од зборооб
разувачкиот процес: V > Sb.

Деривациjата се остварува со преМИНУВaIье на конститутивна
та финитна глаголска форма во (од)глаголска именка, процес Koj во
предметната литература е познат како номинализациjа. Следствено,
првото праШaIье што ни се наложува се однесува на семантичките и
граматичките услови на деривираrье на (од)глаголските именки во
двата опишувани jазика.
На полскиот читател треба Дс! му се обjасни и македонската
терминолошка конвенциjа според Koja noтina actionis деривирани со
формантите -I:,e и ние се викаат глаголски именки, додека noтina
actionis деривирани со други форманти (на пр. -ба, -еж, -ок, -ка... ) се
викаат одглаголски именки. Според полската терминолошка тради
циjа зборуваме тука соодветно за noтina actionis деривирани регулар
-

но (со формантите -anie, -enie, -cie) или нерегуларно (на пр. со фор
мантите -о, -ka, -ek, -ot, -stwo... ).
1.1.1.1. Ке се сосредоточиме прво врз самиот зборообра
зувачки процес, Т.е. врз деривациjата на глаголските и одглаголските
именки.
1.1.1.1.1.

Глаголски именки (ГИ).

Според нашите знаеrьа, на прасловенска почва глаголските
именки редовно се деривирале од сите глаголи, при што база на дери
вациjата претставувал н/lu-партиципот (participiuт praeteriti passivi ) , а
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како зборообразувачки показател функционирал суфиксот *-bje, зна
чи, имаме работа со сложениот формант

*-(е)п

+ -bje или *-t + -bje.

Според истиот модел се граделе глаголските И�lенки од непреодните
глаголи, коишто го немале пасивниот н/Ш-партицип.
Преминуваjки од зборовната класа "глаголи" кон класата
"именки" соодветните поjмовни единици ja менувале cBojaTa катего
риjална карактеристика. Тие ги губеле директно предикативните ка
тегории како времето, начинот или лицето, но ги чувале другите гла
галски карактеристики како видот и способноста да импликуваат ар
гументи карактеристични за соодветните предикатско-аргументски
структури

(ПА С).

Од друга страна, тие стеЮlувале способност да ста

пуваат во падежни односи и станувале селективни по род; со текот на
времето на балканска почва тие стекнале и способност да се поjаву
ваат со показателите на категориjата определеност. Што се однесува
до категориjата броj, од одлучувачко значен,е биле идиосинкратич
ните особини на одделните поими, пред се способноста да означуваат
дискретни единици на временската оска; има и случаи, главно врзани
за интелектуалната активност, кога множинската форма сигнализира
само голем квантитет, а не и изброjливост, сп. на пр. мак. ра.змислува
fba, пол. rozтySlania, dociekania, и сл. Впрочем, самиот факт на припад

ност кон класата "именки" отворал можност за натамошен семантич
ки развиток и за стекнуван,е на секундарни предметни значен,а, што
повлекувало натамошна синтаксичка интеграциjа во класата "имен
ки". ТаКВИОТ натамошен развиток, коjшто ги ставал новите семан
тички деривати надвор од категориjата nomina aetionis, ЦI надминува
рамките на оваа наша анализа.
Општо земено, денешната полска ситуациjа е тука поблиска
до прасловенската отколку македонската, што значи дека има помал
ку ограничуван,а и огради во однос на лексичката (зборообразувач
ката) деривациjа на глаголските именки и на дистрибуциjата на со
одветните форманти. Имено, формантот -anie се поjавува Kaj "глаго
лите од а-група, формантот -enie Kaj глаголите од

е- и

и-група, Kaj ко

ренеките консонантски основи (на пр. *gl'iz-, *nes-) и Kaj некои глаго
ли со суфиксот -nq-, формантот -eie Kaj мнозинство глаголи со суфик
сот -nq-. Kaj коренеките вокалски основи и Kaj консонантските осно
ви од типот *tbr-Iter-, *dbr-Ider-. Овие податоци ги преземам од Moifo
logia 1999: 393. Во истнот труд се наброjуваат случаите кога редовна
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та деривациjа е блокирана. Соодветниот фрагмент на полскиот текст
го приведувам in extenso:
"Istnieje pewna grupa (ok. kilkudziesi ciu) czasowni
k6w, kt6re nie majIt NA [= потеп actionis] z formantami
-anie, -enie, -cie, stanowiIt wi c wyjIttki od podanej reguly.

SIt to:
а) czasowniki rnodalne: тос, тusiec, chciec, }vo!ec, zdolac,
potrafic, uтiec.

Ь) niekt6re czasowniki па -е : szaZec. hardziec,
с) niekt6re czasowniki nieosobowe uZ)'wane tylko w 3.os.1p.,
пр. braknqc, starczyc,

d) niekt6re inne czasowniki, пр. ЁН:, siqsc () prefiksalne usiqsc,
wysiqsc), тieC." (ibid.).
Notabene според Moja компетенциjа од глаголот chciec може да се де

ривира регуларно NA chcenie.
Блокадата на регуларната деривациjа во гореприведените слу
чаи не е мотивирана семантички, што го потврдува споменатата пра
словенска ситуациjа, како и фактот дека во денешниот полски jазик
имаме одглаголски (т.е. нерегуларно деривирани) именки од повеке
то од соодветните глаголски основи, сп. на пр. тoznosc, ch c, przyтus,
szalenstwo, и др. Повекето исклучоци треба да се разгледуваат од слу

чаj до случаj и причините да се бараат во индивидуалниот фонолош
ки и/или семантички развоен пат на соодветните формации. Така на
пр., BepojaTHC: фонолошкиот состав ja елиминирал суплетивната
именка *Sbd-tbje од глаголот *iti. коjашто денеска се пази само како
компонента на сложените формации како przyjLkie, wyjscie, и др. Од
друга страна, именката тienie (од тiec) стекнала предметно значеJЬе
'имот', а во класата noтina actionis соодветното значеJЬе е прететаве
но со ГИ posiadanie, и сл.
Во македонскиот jазик постои отворена деривациjа на глагол
ските именки само од несвршени глаголи и тоа е прва важна разлика
во однос на полската ситуациjа. Инаку, лексичката деривациjа се
врши според горепретставениот модел, но единствениот формант е
-а/-е-гье. Со зборови на К. Конески (1995: 39): "Суфиксот -гье се

додава кон општиот дел на глаголот, KOj Kaj глаголите од а-група го
има основниот вокал а : чишдгье, йрочишувагье, йрейрочишувагье, а
Kaj глаголите од другите две групи [scil.

е

и и ] осповпиот вокал е :
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носшье, Jиолен,е, береlье, шкаен,е, Йиеlье".

Како што се гледа од при

мерите, стариот формант *-tbje е отстранет во корист на -ен,е.
ЗАБЕЛЕШКА: Вреди да се одбележи дека во костурските говори (т.е. на jy
гозападиата перифериjа на македонската териториjа) иаогаме два инте
ресни архаизма: (а) постои извесен броj граголеки именки деривирани од
свршени глаголи, сп. венченjе, йогребенjе, upociJ1eHje, умбренjе . и (б) жив е
стариот суфикс *-tbje > -iuje, сп. осунашjе, .женеiJ1jе, колнеiJ1jе, сiJ1анаШjе. .
(Видоески 1999/2: 93). Како што се гледа од примерите, дистрибуциjата на
суфиксите не одговара на поjдовната.
..

.

Покраj оние продуктивните со суф. -н,е, деривирани од несвр
шени глаголи, во современиот стандарден македонски jазик постои
извесен броj глаголски именки од свршени глаголи, кои покажуваат
суф. -ние, сп. решение, обра:ювание, издание... Тие обично означуваат
апстрактни поими карактеристични за повисокиот стилски регистар
и се преземени од црковнословенскиот (т.е. од jазикот употребуван
од македонската православна црква).
Блаже Конески (1982: 449) интересно обjаснува како се ком
пензира отсуството на регуларни деривати од свршените глаголи:
"Тоа што денеска не се образуваат глаголски
именки од свршени глаголи не се заполнува само со
споменатите заемки на -ние, ами уште повеке со гла
голски именки од несвршени глаголи, обично од оние
на -ува, во значеIЬето на кои се фиксира одреден мо
мент во редот на повторливоста [ . ..] Ова нешто му е
cBojcTBeHo и на народниот jазик... .
"

следуваат примери, од кои ке приведам неколку како илустрациjа
на предложеното толкуваIЬе: . СО йрво мавнуван,е со мошикаша в
земи и му бликнало йойl од cezТta снага (М. Цепенков), Е ли йравилно
да и йрuзнаам сега ... аред llзлегуван,е в одред. (К Чашуле) ... Со
оглед на ноторната видска двозначност на таканаречените повтор
ливи деjства (несвршена сериjа од дискретни свршени компоненти),
предложената интерпретациjа од Конески звучи многу уверливо.
Сепак треба да се додаде дека отсуството на регуларно деривирани
ГИ од свршени глаголи во наjголема мера се надоместува со соодвет
. .

ните одглаголски именки (сп. подолу). Впрочем, отсуството на "ре
гуларни" глаголски именки не е особина само на македонскиот jазик.
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Иста е ситуациjата во бугарскиот jазик, а на српска почва наогаме
многу блокади во деривациjата на ГИ од свршени глаголи.

1.1.1.1.2. Одглаголски именки (ОГИ).
Додека глаголските именки многу автори, поради регуларни
от карактер на нивната деривациjа, ги толкуваат како форми на соод
ветна глаголска лексема, одглаголските именки, нерегуларно дериви
рани и семантички (дури категориjално) пооддалечени од соодветни
те глаголи, секогаш во речниците се обработуваат како посебни лек
сички единици. Категориjалната разлика се однесува на категориите
вид и броj, а разликите во однос на ГИ се главно разлики во фреквен
циjата. Имено, ОГИ во целиот словенски свет слободно се дериви
раат и од глаголи од свршен вид и од глаголи од несвршен вид, при
што првиот тип на деривациjа обично е пошироко застапен, што во
извесна мера ги компензира блокадите во деривациjата на ГИ од гла
голите од свршен вид. Како второ, ОГИ се

ех

definitione

изброjливи и,

како такви, редовно поседуваат еднински и множински форми со ос
новно сингулативно и множествено значеlЬе (за терминот "множест
веност" сп. Петроска

2000).

Следствено, а тоа го потврдува и синтак

сичката анализа (сп. подолу), ним повеке им одговара називот

nomina

acti отколку nomina actionis.
Главните разлики мегу македонскиот и полскиот jазик во од
нос на деривациjата на ОГИ се оцнесуваат на фреквенциjата и на про
дуктивноста на одделните зборообразувачки модели, како и на опш
тата фреквенциjа во речникот и во текстот. Имено, нашата анализа
сугерира

дека во полскиот лексички фонд тие се поброjни, а во

текстот пофреквентни.
И во двата jазика ОГИ се деривираат со голем броj суфикси,
коишто во голема мера имаат исто, прасловенско потекло, но чиjа
релативна продуктивност соодветно на македонската и на полската
почва прилично се разликува. На семантички план тие често се поси
ромашни од соодветните глаголски бази (сп. GIzegoIczykowa, Puzynina

1999: 394).

Не е наша задача овде да ja утврдуваме релативната про

дуктивност на одделните зборообразувачки модели во двата jазика.
Инаку, за полскиот тоа е прецизно обработено и табелата на рела
тивната фреквенциjа се наога во горецитираниот труд на

395

с. Ние

ке се ограничиме на еден краток преглед на суфиксите со наjопшти
забелешки за нивната продуктивност. Ги приведувам, во принцип, со
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редослед прифатен според споменатата "полска" табела. Отсуството
на коментар за видот на глаголите-бази значи дека деривациjата се
врши од бази од двата вида.

-о : со нулти суфикс И наставката нула во машки род и нула или -а во
женски род се создадени броjни деривати и во двата jазика, сп. мак.

бег, вик, лов..., игра, с.мена, обука ., пол. bieg, siad, rozpad... , trwoga,
..

narada, obsluga .. Кон OBOj стар деривационен модел и во двата jазика
.

припаfаат многу именки кои стекнале секундарни конкретни значе
lЬa, а не ретко и сосем ги загубиле примарните значеlЬа; во полскиот
jазик тие претставуваат наjпродуктивен тип ОГИ;

-(а/u/ен-)цujа / -(a/y/ell-)cja : се работи за деривати мотивирани со гла
голи од туго потекло; и тие во двата jазика спаfаат мегу наjброjните,
сп. мак. консолuдацujа, UЗОЛQl{ujа, резервацujа, uнвеСШlщujа, uнгерен

[{uja, реакцujа ..., пол. izolacja, syтulacja, {lemmcjacja, inwestycja, illge
rencja, reakcja.

о о

-(ачlов/анlен-)ка / -(aczlan/aw/aty-)ka

:

сп. мак. венчавка, дре.«ка, нас

.«евка, жuвеачка, йосшановка, игранка, седенка . , пол. тl6cka, рте
.

.

siadka, rozgrywka, tulaczka, mzawka, lapanka, pijatyka ... Дериватите со
формантот -овка во македонскиот претставуваат туг модел, преземен
"по литературен пат"

(К Конески 1995: 42);

-allilla : типично полски модел; базата ja претставуваат несвршените
глаголи со формантот -ас во инфинитив; наjчесто именуваат повтор
ливо и/или хаотично деjство (сп. Grzegorczykowa, Puzynina 1999:

397),

сп. bieganina, strzelanina, paplanina ...

-ок / -(ун)ек : се работи за стар суфикс, МIIOгy пофреквентен во маке
донскиот отколку во полскиот, сп. мак. заврlUОК, сосшанок, илесок,
пол. ogryzek, odcinek, upadek, rysunek, rachunek.. . Тука спаfаат пред се
деривати од префиксирани свршени глаголи; полскиот модел -un-ek
претставува форма на адаптациjа на германски от суфикс -ung;

-сшво / -( s)two : сп. мак. убuсшво, учесшво, illворешшво, пол. znawst1vo,
pijanstwo. dОИJОdztwо ...
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-ош / -ot

: деривира

аги од ономатопеjски несвршени глаголи, сп.

мак. блескош, екош, ШУJИОШ

-ба / -Ьа

.• .

, пол. loskot, trzepot, belkot ...

: стар суфикс, во полскиот многу редок, во македонскиот

фреквентен и продуктивен, сп. мак. молба, жалба, 'iрадба, сосшоjба.. .,
пол. groiba, prosba . . .

-еж / -ez : стар суфикс, во полскиот редок, во македонскиот релативно
фреквентен, сп. мак. 'iрмеж, сомнеж, 'iрабеж... , пол. grabiez, trzebiez;
соодветните деривати во македонскиот се денеска од машки род, до
дека во полски от - од женски;

-шва / -twa : суфикс денеска редок и во двата jазика, сп. мак. бuшва
(во PMJ со квалификатор дujал.), (за)клеiТiва, пол. bitwa, klqtwa,

gonitwa;
-(н!в/л)uца: деривира аги само на македонска почва, од несвршени
глаголи,

наjчесто со н/ш-партиципот како

база,

сп.

шурканuца,

караница, кивавица, кашлица...
Покраj гореспоменатите, релативно фреквентни и/или поед
нозначно специjализирани суфикси, во граматичките описи како спо
собни да деривираат аги се приведуваат уште следните суфикси: на
македонска страна -uja (йо'iубujа, бежаниjа.. .), -ло (йошекло, вршило,

оЙело. . . ), на полска страна -y/i (lowy), -iny (przeprosiny), -ki (wykopki), -ota
(t?sknota), -?ga (tvI6cZfiga), Kaj позаjмените бази и -ada (defilada), -ata
(aprobata), -az (kolportaz) . ..
Треба да се спомене дека на македонска почва важна систем
ска улога вршат и секундарните аги деривирни од глаголските
придавки, Т.е. аги со формантите -н-осш и -z71-0Сш. Сп. за нив
подолу.

aBoj

краток преглед дозволува да се формулираат два главни

заклучока. Како прво, и во двата jазика, покраj стариот фонд суфик
си со текот на времето се поjаIlиле нови форманти способни да дери
вираат аги; тие се поброjни на полска страна. Како второ, стариот
фонд подобро се чува и е попродуктивен на македонска почва. Би
можеле уште да додадеме дека во македонскиот состав на модели
гледаме траги од инословенска, бугарска и/или руска интерферен
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циjа, додека во полскиот поброjни се модели создадени под влиjание
на западноевропскитеjазици.
Од гледна точка на овде предложената анализа, кон класата
на ОГИ припаfаат и редица лексеми коишто во современите jазици,
соодветно македонскиот и полскиот, немаат директна формална
врска со HeKoja глаголска база. Тука спаfаат, мегу другите, мак. ве
шар, дожд, бура, йожар, пол. wiatr, deszcz, burza, роzш, pO)1!(jd:i ...
Наjпосле, кон класата на ОГИ ги вброjувам и номинализа
циите од повисок, поапстрактен ред, Т.е. називи на поими кои служат
како класификатори за други номинализации, како и за цели преди
катско-аргументски структури конституирани од нив. Мислам тука
на лексемите како мак. фаК/и, сишуациjа, сосшоjба, йроцес, деjсшво,
чин, и др., пол. fakt, sytuacja, stan (l'zeczy), proces, czynnosc, akcja

. . .

Сите

тие лексеми семантички се посиромашни од номинализациите од ос
новен ред и често служат како генерализирани анафорски упатства,
сп. на пр. JaHe се разболе. Неzовazиа болееш.. но и: То]' фmаи ниго
.

расийа йланоЩ и

МИllзлизаЦIIИ,

СЛ.

Сепак, имаме тука работа со

морфолошки

110-

Т.е. со преМИНУВaJье од вербална кон номинална фор

мализациjа на еден поим. Последен (или прв?) чекор KOj овозможува
пренесуваfЬе на определени содржини од синтаксичка позициjа резер
вирана за verbum на синтаксичка позициjа резервирана за nоmеn е

таксичката НОМlIнализациjа,

СИII

ех definitione поврзана со анафоризациjа

та, сп. JaHe се разболе. Тоа ни 20 расuйа ЙЛf1НОШ, и сл. Показната за
менка е лишена од лексичко значеfЬе; таа врши тука двоjна функциjа:

(1)

ja блокира позициjата на именската синтагма во номинативен од

нос и

(2)

анафорски упатува кон претходната реченица. Како што ке

видиме понатаму, не се ретки контекстите каде што иако постои со
одветна морфолошка номинализациjа (т.е. една ГИ или ОГИ), дери
вациjата S

(Vr)

> NP

може да се оствари само по пат на синтаксичка

номинализациjа.

1.1.1.2.

Синтаксичка деривациjа:

S (Vt) > NP.

Со досега кажаното ги утврдивме механизмите и границите на
деривациjата на ГИ и ОГИ во македонски от и во полскиот jазик. Ме
гутоа, според овде предложеното толкуваfЬе, под синтаксичка дери
вациjа подразбираме не само морфолошка деривациjа на ниво на
конститутивните членови на соодветните синтаксички модели

(S

>
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NP), туку и деривациjа на ниво на самите тие модели.

Со други зборо

ви, како што веке спомнав погоре, под синтаксичка деривациjа под
разбираме процес KOj води кон нова, деривирана формализациjа на
цела една предикатско-аргументска структура. Следствено, откога
утврдивме како се преобразува конститутивната финитна глаголска
форма, ред е да одговориме на прашюьето како се однесуваат во про
цесот на таа

преобразба аргументските изрази што таа форма

(= предикатскиот израз) ги врзува. Се разбира, не сме во состоjба да
ги наброиме сите идиосинкратични синтаксички правила врзани за
одделни глаголски лексеми, мегутоа постоjат и низа општи механиз
ми и токму тие, односно паралелите и разликите мегу македонскиот
и полскиот jазик во функциониран,ето на тие механизми ке бидат
сега предмет на нашата анализа.
Податоците за македонската ситуациjа ги црпам пред се од
монографиjата на И. Чашуле (1 989), освен тоа од анкети со родени
говорители, додека полската ситуациjа ja опишувам главно врз ос
нова на сопствените поранешни истраЖУВaIъа (сп. Topolinska

1977,

1979) и MojaTa jазична компетенциjа.
1.1.1.2.1. Прво да видиме како во процесот на номинализациjа
се однесуваат оние поими кои во глаголската формализациjа обично
се поjавуваат без експлицитно остварени аргументи на површината
на текстот. Се работи, како што е познато, за атмосферски поjави

(бура, фОРШУl-lt!, вешар, дожд, .ирак... ) како и за други стихиски про
,

цеси (зе.мjоШрес, йойлава, Йожар ... ). Сите тие импликуваат локативен
аргумент, но TOj наjчесто останува без формален показател и се
определува со контекстот и/или конситуациjата. Дува! односно има

вешар! значи 'дува / има ветар тука каде што се наога говорното ли
це', и сл.
Се чини дека jазикот за спомнатите поjави има називи офор
мени како одглаголски именки (иако живата деривациска врска мегу
глаголот и именката често веке не постои, му припага на минатото),
што овозможува нивна индивидуализациjа како дискретни, по потре
ба актуелизирани феномени. Имено, одглаголските именки се регу
ларно менливи по броj и полесно ги прифакаат показателите на ка
тегориjата определеност. Викаме Леле, каков вешар! или Леле, како

дува!, се потресуваме Каков йожар!, Каков дожд! или Како 20ри!,
Како врне!, но не и *Какво дувmiэе! /.. .веен,е!, *Какво 2орен,е!, кон
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статираме Се смрачи, Се раздени, или
инхоативии

служеjки се со синтаксички

Падна мрак, Осамна ден, и сл. Вистина, во народниот

jазик постоjат конструкции од типот: Ама BpHefbe!, Леле, едно ip
Mefbe! и сл., но тие само колоквиjално и/или во свесно стилизираниот

говор можат да се поjават во стандардниот текст.
Оставаjки ги на страна идиосинкратичните особини на од
делни лексеми, полската ситуациjа е идентична со македонската.
Типични се исказите како Wiatr!, Jaki wiatr!, Jak wieje!, Deszcz!, Jaki
deszcz!, Jak pada!, Zobacz, jaki pozar! / . jak si
. .

zmrok, 8wita / Nastaje dzien, и
викаме

о

СЛ.,

раЩ Sciemnilo si / Zapadl

а не *Jakie wianie!, *Jakie padanie!,

swicie Т.е. во Myipu, додека

о

swilaniu звучи денеска поетски и

архаично.
Исто и во метеоролошките прогнози слушаме за (мак.) врне
.жи, iрме.жи, вешрови, (пол.) opady, burze, wiatry, а не за врнеfbе, гр
Mefbe,

дуваfbе; padanie,

grzmienie, wianie, иако сите тие глаголски

именки латентно постоjат, а понекогаш и се употребуваат. Така на
пр., пол. grzmiec, grzmi по пат на семантичка деривациjа се здоби со се
кундарно значеlЬе 'гласно критикува, замерува, прави забелешки со
подигнат глас (наjчесто за шеф во HeKoja установа)', па запишав ре
ченица Grzmi, grvпi, ale jego grvпienie nic nie zmienia. Мегутоа, како што
се гледа и од самиот пример, не само што се работи за секундарно
значеlЬе, но и за секундарен синтаксички модел KOj содржи позициjа
за лице-вршител на деjство.
Постоjат, вистина, реченични структури во кои позициjата на
"вршителот на деjството" е пополнета, сп. мак. Вешар вее, Врне йо
роен до.жд, Осамна нов ден, пол. Wieje wiatr, Pada ulewny deszcz, Zapadl
mrok, и сл., мегутоа, или се работи за

или пак моделот NPN

+

чисто тавтолошки структури,

Vf служи само како формална рамка за да се

пренесе дополнителна информациjа дека дОЖДОТ е пороен, дека де
нот е нов (наjчесто и со метафорично значеlЬе), и

СЛ.

1.1.1.2.2. Нашиот нареден проблем е токму судбината на поj

довниот аргумент, OHoj KOj во речеНЮIНата формализациjа има фор
ма на именска синтагма во номинативен падежен однос. Во соод
ветната ПАС фор:иализирана како именска синтагма TOj преминува
во генитивен падежен однос (таканаречениот genetivus subiectivus) и
како таков може да зема двоен облик зависно од неговата катего

23
риjална карактеристика. Ако се работи за личната заменка, таа ке се
преобрази во таканаречената присвоjна заменка, според моделот:

(1)

мак.

Офкам

>

.мое (шо)

офкш-ье,

Toj сiliрада

>

неiовошо

сшрадш-ье, итн.
(1') пол.

Narzekaт > тoje narzekanie, Оп cierpi

>

jego cierpienie. ити.

Тука доага до израз разликата мегу полскиот и македонскиот начин
на деривациjа на присвоjните заменки на 3-то лице. Имено, македон
скиот, како и другите jужнословенски jазици, има развиено нова се
риjа заменски присвоjни придавки од типот негов, -а, -о, нивни, до
дека во полскиот генитивниот однос Kaj личните заменки од 3-то ли
це се изразува со препозитивна генитивна форма, соодветно

jego, jej и

ich. Се чини дека jужнословенската иновациjа претставува реализаци
ja на една природна развоjна тенденциjа, бидеjки секундарни присвоj
ни заменски придавки за 3-то лице наогаме и во некои полски или
чешки диjалекти, меГутоа

поради раната стандардизациjа на тие ja

зици - тие не успеале да влезат во стандардниот jазик.
Во врска со нашиот пример

(1)

се наложуваат уште две ин

тересни забелешки. Имено, изгледа дека полската и македонската
ситуациjа не се разликуваат во толкава мера ниту се разликуваат на
таков начин како што тоа го сугерираат гореизнесените обопштени
правила за деривациjа на глаголските именки. Како прво, пребару
ваjки го MOjOT корпус примери од глагол до глагол, констатирам дека
во многу случаи во современиот полски или не постоjат соодветни
ГИ од свршени глаголи или нивната употреба е ограничена на опре
делени контексти, кои често делуваат архаично или книшки. Како
второ, во многу случаи каде што во македонскиот се поjавува глагол
ска именка, во полскиот ке се поjави HeKoja одглаголска формациjа.
Сп.

(2)

мак. Оuанав

>

Moe(ilio) сШанува1Ье. , Toj долеiТta
..

долеШува1Ье...

(2') пол. Wstalaт >

О, Оп

dolecial > О.

>

неiово(шо)
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Во современиот полски :може, исто така, да се замисли реченица ка
ко на пр. Wczesne wstanie тi si

oplacilo. Мегутоа, во анафорска упо

треба именката wstanie нема да се поjави; на пр. македопскиот текст
СШанав. МоеГйо сiiiанува1-Ье ZU возне.мuрu Йрuсу{UнuШе. би можело да
се преведе само како: Wstalaт. ТО / TEN GEST zaniepokoil obecnych, и
сл., Т.е. со анафорска за:\1енка или со една хиперонимска, обопштена
именка. Сп. исто така: мак. Х долеша. Hezoeoi710 долешува1-Ье зна
чеще Zоле.ма Йобеда.

-

пол. Х dolecial. ТО / TEN WYCZYN oznaczal wielkie

z.vyci stwo, и сл.
Во врека со втората горна забелешка сп.:
(3) мак. Ана ошйайiува за Полска. Неjзuношо uащува1-Ье ШАвще
службен KapaKiiiep.
(3') пол. Аnnа wyjechala do Polski. Jej podr6z тiala charakter sluzbmvy.
или

(4)

мак.

УчuiuеJюiu

йочна

да

ja

обjаснува

нареднаша

задача.

Неzовошо uзлаzа1-Ье беще краГЙхо.

(4')

пол. Nauczyciel zaczql objasniac kolejne zadanie. Jego wyklad Ьуl kr6tki.
Освен Kaj заменките, за кои таа е задолжителна. придавска

формализациjа на поjдовниот номинативен аргумент може да се срет
не, како факултативна, Kaj некои лични и.мюьа и роднински и/или
професионални називи. Во македонскиот таквата формализациjа е
релативно пофреквентна отколку во полскиот, мегутоа и во двата ja
зика е во повлекуваlЬе. Обично можни се две алтернативни решениjа,
при што предност й се дава на на-конструкциjата како показател на
генитивниот одно с во македонски от и/или на морфолошката гени
тивна форма во полскиот, сп.
(5) мак. Пеiuре скокна / .. доШрча йрв - Пешревuош скок / ... iUpKa 2и
.

восхщцu йрисушнщце односно СкокOlЦ / Тркаша на Пешре.. .
(5') пол. Piotr skoczyl / . dobiegl pierwszy do теСу - Skok / Вieg Piotra
.

zach.vycil obecnych.

.
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Сп. уште:

(6)

мак. MajKaMli 2ласно офкаше - Маjчuношо офкагье / Офкагьешо

на MajKaMU не расШажи.

(6')

пол. Matka glosno narzekala - }.1atczyne narzekanie / Nаrzе!шniе matki

rozrzewnilo nas.
и сл.
ЗАБЕЛЕШКА:

Во македонскиот народен jазик може дури да се слушнат
конструкциите како: маjЧllНО ми офкm-ье, и сл.
Вреди да се подвлече, што впрочем се гледа и од самите горни

примери, дека заменските присвоjни придавки се секогаш во функ
циjа на директна анафора, додека придавските форми на личните,
роднинските и/или професионалните називи се инхерентно определе
ни (референциjално идентификувани) и автосемантични.
Мегутоа, како што реков, придавската формализациjа остану
ва денеска на маргина на двата стандардни система, а основната фор
мализаЦИJа на генитивниот однос е именската синтагма: на-синтагма
та во македонскиот и синтагмата чиj конститутивен член е во морфо
лошки гепитив во полскиот jазик, како во гореприведените алтерна
тивни решепиjа во примерите (5) и

(6-6'). Сп. уште на пр.:

(7) мак. Моише коле2и ja кришикуваа iuaa ЙосШаЙка. - Крuiiiuкаша
на .моиШе коле2U 20 налуйlu JaHe.
(7') пол. Мо; koledzy skrytykotvali to posuni(�cie.

Krytyka moich kolegotv

rozgniewala Janka.
и сл. Значи, формализациjата на номинативниот аргумент од поjдов
ната реченица се спроведува според два деривациони модели:
1. мак. NPN Vf .. > SV HaNP
.

пол. NPN Vf . . > SbV NPc
.
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П. мак./пол. N PN

Vf

. .
.

>

A(liposs SlJV

(каде што NPN е именска синтагма во номинативен однос, VI е финитна гла
голска форма, SbV е глаголска или одглаголска именка (substantivum veгbale),
uaNP е македонската н-а-конструкциjа, NPG

с

полска именска синтагма чиj

конститутивен член има форма на морфолошки генитив, а Adiposs е присвоjна
(посесивна) придавка)

Во моделот 1. не се поjавува македонската конструкциjа

одNР,

Koja во повеке други контексти е способна да алтернира слободно со

HaNP (сп. Митковска 2000). Во некои контексти може да се поjави
мак.

(8)

од ciupaHa на NP, пол. ze strony NPG, сп.

мак.

Такваiйа реакциjа (од сшрана) на Ана не йреiUсшавувazue за

нас изненадувшье.
(8') пол. Taka reakcja (ze strony) Апnу nie byla dla nas niespodziankq.
Досега ja разгледавме само деривациjата чиjа поjдовна точка
беа речениците со само еден аргумент остварен на површината на
текстот, имено, аргументот формализиран како именска синтагма во
номинативен падежен однос. Подолу ке видиме дека со паралелно
присуство на два и повеке аргументи врз моделите 1. и П. се нало
жуваат низа ограничувааа, односно се поjавуваат нови вариjанти на
тие модели.
1.1.1.2.3. Наредно прашаае на кое треба да одговориме е: како
се однесува во процесот на S

>

NР-деривациjата именската синтагма

Koja во поjдовната реченица стои во акузативен падежен однос.
Реченичните модели во кои акузатинната синтагма се поjавува
при отсуство на номинативната синтагма и во двата jазика претставу
ваат секундарни, маргинални деривати и не можат да бидат предмет
на директна споредба.
На македонската страна имаме тука, "балкански" по потекло,
конструкции како Не

смрачи во йланuна, Го осамна на йаш, и сл., ка

де што покраj акузатинниот задалжително се поjануна и локатинниот
аргумент. Такните конструкции не се подложни на деривациjата S

>

NP. Освен тоа, може тука да се приведе идиоматичната конструкциjа
Срам iue било! (сп. РМ} под СРАМ), но таа поради две причини нема
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да ja разгледаме на ова место: како прво, преДИкатот тука има форма
на таканаречениот именски прирок, а не на автосемантична финитна
глаголска форма

ка] таков тип конструкции обврзуваат други ме

ханизми на номинализациjа, за кои ке стане збор подолу.; како второ,
ово] модел конкурира со потипичниот и пофреквентен модел со
experiens-от формализиран во дативен однос (сп. Срам да тии е! како
Се2а ши е жал, и сл.), па ке ja разгледаме нодолу како споредна вари

jaHTa на моделите кои опфакшiт аргументи во дативен однос.
На полска страна наогаме конструкциjа lndli тnте 'ми се ло
ши', што како номинален дериват би можело да даде moje rndlo.fci (со
ОГИ Koja во ова значеfЬе се поjавува само како plurale tantuт ) .
Македонски пандан би можел да биде (HeUllТto) ме дави, но таква
конструкциjа не наjдов нит у во PMJ ниту во ИСРМJ.
Значи, преминуваме директно кон анализата на патиштата на
S > NР деривациjата ка] ПАС кои го опфакаат и номинативниот и
акузативниот аргумент. Впрочем, тоа е и централен проблем на S >
NР-деривациjата воопшто. Имено, општото правило, важечко и за
двата jазика, гласи дека како именската синтагма во номинативен
однос, така и именската синтагма во акузативен однос во процесот на
S> NР-деривациjата, кога финитната глаголска форма се претвора во
ГИ, преминуваат во генитивен однос
кеспоменатите genetivus sublectivus I

се работи соодветно

за ве

sublecti и genetivus obiectil'US I

obi ecti, сп. ги многукратно споменуваните во предметпата литература
двозначни синтагми од типот чmТtаfbе(шо) на Конески што може да е
деривирано или од Конески чаша. . . или од Х 20 чшТtа КОllески, и сл.).
Од друга страна, именската синтагма настаната како резултат на де
ривациjа не може да опфака две зависпи именски синтагми и двете во
генитивен падежен однос и двете директно зависни од ГИ како кон
ститутивен член. Ако финитната глаголска форма се преобразува во
ОГИ, регистрираме низа исклучоци од ова правило, зависни пред се
од лексичкото зпачеfЬе на одделните конститутивни глаголи. Овде,
се разбира, не можеме да ги претставиме сите постоjни можности ка
ко споменатата препрека да се надмине ка] конструкциите конститу
ирани од ГИ, односно како ja заобиколуваат конструкциите консти
туирани од ОГИ. Тоа би барало анализа на лексичко ниво со преглед
на идиосинкратичните особини на одделни лексеми. Мегутоа, има не
колку општи правила, важечки и за двата разгледувани jазика, и ог
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раничен бр

синтаксички механизми како тие правила се реали

зираат.
Наjважното правило гласи дека приоритет има именската син
тагма Koja во поjдовната реченица стои во акузативен однос. Значи,
таа преминува во генитивен однос, додека за поjдовната номинативна
синтагма треба да се бара друго решение. Наjчесто таквото друго
решение е поjдовната номинативна синтагма да се формализира како
предлошка синтагма, на македонска страна со сложениот предлог од
сшрана на..., а на полска страна со предлогот przez.. Сп.
.

(9)

мак. Jaнe се одлучи да ja куйи шаа кола. Куuува1Ьешо на колаша

од сшрана на JaHe е важен насшан за сщuе нас.

(9')

пол. Janek zdecydowal si kupic {о auto. Кuрnо auta przez Janka {о waine

wydarzenie dla nas wszystkich.

и сл. Вреди да се одбележи дека се работи за иста (или делумно иста
сп. подолу) преобразба на номинативната синтагма како онаа карак
териетична за пасивната трансформациjа. Имено, пренеСУВaIьето на
називот на вршителот на деjството (агенсот) од номинативната пози
циjа во актив во акузативната во пасив се врши токму со неговото
офОРМУВaIье како предлошка синтагма со предлогот од или од сшра
на на во македонскиот, односно со предлогот przez во полскиот. Би

можеле да ги обопштиме двата случаjа, кажуваjки дека е тоа основна
форма на синтаксичка деградациjа (демоциjа) на примарно номина
тивната ("агентивна") синтагма.
Друга можност со Koja се служат двата jазика таму каде што
тоа е можно (т.е. Kaj личните заменки и селектираните називи на чо
вечките суштества - сп. погоре), е реализациjа на поjдовната номина
тивна синтагма во форма на присвоjна (заменека) придавка, сп.

(10)

мак. Сшуденшише ги оценив исклучиво сйоред сuосоБНОCluа

логично да .мислаШ. Моjаша оцена на сшуденшише не

им

се дойадна

на сише.

(10') пол. Осеnиат

student6w wylqcznie па podstawie umiej tnosci logicznego

mySlenia. Moja осеnа student6w nie wszystkim si spodobala.
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и

сл.

Судеjки според примерите со кои располагам, решението од

ваков тип е пофреквентно кога се работи за минати настани и, след
ствено, како конститутивен член на деривираната именска синтагма
се поjавува ОГИ од свршен глагол. Колоквиjално се чинат прифатли
ви конструкциите како:

(11)

мак. Моешо куйуваfbе во шаа uродавнича бр'iу заврши, бидеjки

ja зашвориjа ЙродавниltalUа.

(11')

пол. Moje kupowanie w (уm sklepie szybko si skonczy/o, poniewaz sklep

zamkni to.

и сл. Мегутоа, и овде се работи за минато, а ГИ се поjавува како
назив на сериjа повторливи случки, а не назив на еден актуелен нас
тан. Секако, проблемот бара систематско истражувюье на голем кор
пус примери.
Наредниот начин како да се одбегне натрупувюье на генитив
ните синтагми се однесува само на македонскиот jазик и само на гла
голските, а не и на одглаголските именки.

Типолошки TOj е многу

интересен и заслужува овде пошироко да се претстави. Се работи за
постапката Koja во процесот на деривациjата поjдовната акузативна
именска синтагма ja остава неизменета, додека поjдовната номина
тивна синтагма

ако е присутна

зема облик на предлошка кон

струкциjа со o(j сшрана на. Конструкциите од ваков тип се типични за
народниот jазик и оттаму проникнале во стандардот. Основното се
мантичко (и формално) ограНИЧУВaIье гласи дека акузативната син
тагма, за да остане неизменета во процесот на деривациjата, треба да
биде употребена генерички, без какви било показатели на референ
циjа. Застапеноста на овие конструкции во современиот македонски
стандард ja разгледува, врз голем броj примери, Чашуле во cBojaTa
монографиjа за синтаксата на македонската глаголска именка (1989:
259-261). Еве некои од тие примери: .. можносШи за создаваfbе ре
.

зервни средСlUва... , ... казанuШе за eapefbe paKuja... , ...дuречuШе u врбu
ше за сушеfbе мрежи, за белеfbе ЙлаШно ... , ...езерча найравени од к:о
йаfbешо земjа за ШуланаШа . . Чашуле приведува и неколку контра
.

примери, каде што акузативната синтагма без член се акомодира кон
ГИ со предлогот на и коментира:
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"Jасно е дека тука не може да стане збор за ри
горозност и апсолутизаЦИ.1а на нормата, и дека во так
вите случаи навистина се работи за стилски избор.
Општа закономерност е, доколку обjектот има повеке
модификатори и разгранета структура како именска
фраза, да се претпочитува акомодирюьето со предло
гот на. Доколку се работи само за центарот на имен
ската фраза, а TOj е неопределен, повообичаено е не
посредното врзувюье со ГИ". (op.cit. 261).
Да додадеме дека опозициjата со Koja се служи Чашуле во сво
jaTa експликациjа, Т.е. "определено - неопределено", се разликува од
предложената овде опозициjа "генерично - негенерично", а мегу при
ведените од него 6 контрапримери со на само три се генерични, до
дека другите 3 се неопределени, но со конкретизирана референциjа,
Т.е. неопределени sensu stricto.
Во директна врска со горепретставениот тип конструкции ос
танува можноста за инверЗИJа на генеричната проста акузативна син
тагма и една сврзана со неа, типично македонска, зборообразувачка
процедура. Пак ке го цитирам Чашуле:
"Посебно карактеристично за македонскиот ja
зик во рамките на словенските jазици, а и во контекст
на балканскиот jазичен соjуз е можноста за препози
циjа на обjектот Kaj глаголската именка. Таа можност
има стилска обоеност, го евоцира народниот исказ, а е
жива и во разговорниот регистер на литературниот ja
зик. Таа е посебно деjствена доколку одредена кон
струкциjа станува сложенка и се jaBYBa како посебен
зборообразувачки модел". (ibid.)
Следуваат примери, прво на инвертираните секвенци OV, мегу
другите: . .. си uомагаме во Uченки-коUаме..., Има само една голема
дуuка како за вар гаснеме..., и сл., па примери на лексикализираните

сложенки како грозjебраме, крвоuролеваме, ракоuодавшье, и др. (Се
приведуваат и сложенките деривирани од секвенците Sv, сп. СРL ебu
еме, сонцеизгреваме...)

.

Во полскиот jазик нема паралела ниту за ваков тип синтак
сичка ниту морфолошка деривациjа. "Жива" синтаксичка инверзиjа е
исклучена, а единствена релативно "блиска" сложенка, за Koja можам
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да се сетам, grzybobranie, Т.е. 'береlЬе печурки', претставува друг збо
рообразувачки модел, со сврзувачкиот инфикс

-0-.

Што е поинте

ресно, оваа деривациона процедура не наога паралела ни во другите
балкански jазици (сп. Чашуле op.cit. 269-270 и цитираните од него
Цивьян 1979, Comrie 1976, Ревзин 1973).
ЗАБЕЛЕШКА: Доста HejacHa е ситуациjата во бугарскиот jазик. Во Прак
iiiическа 2рамашuка на Пашов

(1989: 181-182)

читаме: .,важна особеност на

отглаголните съществителни е възможността ... да се свързват без предлог
със съществителното, което е било пряако допълнение на преходен глагол,
напр. uолучавю,t колеuLНИ йраИlки
йолучаване

на

колешни ЙраЙlки

...

йолучаване колешни йрашкu наред с

" и натаму: "Същевремено тряба да се из

тъкне, че все пак повече в духа на естествената народна реч е да не се
изпуска нредлогът на

..

. " и наjпосле: "От друга страна, необходимо е да се

знае, че ако отглаголното съществително на -не е членувано, вече не е
правилно въобще да се изпуска предлогът на . . . " Толку од Пашов.

Гра.ма

шика на съвременния български книжовен език (МОРфОЛО211Я 1983: 384
385), ги допушта конструкциите без на, но сепак во сите цитати од убавата
литература се nojaBYBa на.

Наjпосле Цивьян

(1979: 158)

приведува сек

венции како йрибuране реколйlаша, засилване йlемйошо со членувана об
jeKTHa синтагма! Значи, се инсистира врз улогата на членот Kaj ГИ, а ништо
не се спомнува за референциjалната карактеристика на обjектната именска
синтагма, додека - според анализата

Нё.

македонскиот корпус примери 

токму таа е од решавачко значеIЬе, додека позитивната референциjа на ГИ
може само да ja подигне BepojaTHocTa дека и обjектната синтагма е референ
циjално употреG.'.на и бара присуство на предлогот.

На значеlЬето на референциjалната карактеристика на VO-сек
венците без

на

ке се вратиме подолу, во заклучоците од оваа глава.

Уште еден интересен, иако маргиналеп проблем се наложува
во врска со oДHecYBalЬeTo на акузативната синтагма во процесот на
деривациjата S

>

NP. Тоа е судбината на повратната заменка - при

марно употребена како показател на кореференциjа на обjектот со
субjектот

во процесот на таа деривациjа. Присуството на повратна

та заменка до финитната глаголска форма ja блокира, како што се
знае, синтаксичката позициjа на акузативот и, следствено, оневоз
можува во реченичната конструкциjа да се поjави таканаречениот
директен обjект дури тогаш кога заменката не функционира како
показател на кореференциjа. Во процесот на деривациjата S

>

NP
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таквата заменка наjчесто едноставно се брише оставаjки место за ге
нитивна реализациjа на поjдовната номинативна синтагма, сп. мак.
Toj се Citteelue, но CMeefbeilio звучеше некако шажно, или,
фора: Смири се! Смееfbе(шо)

без ана

нема да ши UOMoiHe!, и сл. Сп и пол.

Staral sitf systematycznie przygotowywac

lekcje,

ale samo staranie

nЕе

pomagalo, или Иmу) sitf! Mycie jeszcze nikomu nie zaszkodzilo!, и сл. Се
разбира, можни се, пред се колоквиjално, и конструкциите со запа
зено *Stf. Проблемот се поjавува кога примарното значеfЬе на поврат
ната заменка - cBpTYBafЬeTo на AejcTBoTo кон субjектот

е директно

релевантна за пренесуваната порака. И двата jазика прибегнуваат
тогаш кон изразуваfье на соодветната информациjа со една акценто
гена (не клитична!) форма, но изборот на таа форма и начинот како
таа се вклопува во реченичната структура се различни. Во македон
скиот и тука наjчесто се поjавува инверзиjа и, следствено, деривациjа
на сложенки како себеосознаваfbе, себеuошценуваfbе, себеuремолчу
ваfbе и сл., односно са.моиз2радуваfbе,
шуле J 989:

257-259),

додека во полскиот алтернативно се поjавуваат

или "отворени" синтагми како pomijanie siebie ев. siebie samego / siebie
samej / siebie samych), lekcewazenie sieble (samego

), или сложенки со

. . .

"нрефиксот" samo-, како saтoklaтywanie, samojinansowanie, samoos
karzanie, и сл.
Да поминеме сега на веке спомнуваните случаи кога акуза
тивната именска синтагма присутна на реченично ниво во процесот
на синтаксичката деривациjа преминува не во генитивниот туку во
друг падежен однос. Според материjалот со Koj располагам, се рабо
ти пред се за конструкции конституирани од глаголи кои означуваат
чувства, Т.е. - што пе е без значен,е - за конструкции во кои акуза
тивпата синтагма наjчесто има за референт човек. Двата разгледува
ни jазика се однесуваат различно од глагол до глагол, а карактерис
тичните за нив решениjа ието така не ретко се различни. И наjноеле
што исто така не е без значеJье

номинализираните конститутивни

глаголи почесто земат форма на аги отколку на ГИ. Сп.

(12)

мак. Пешре ja Jbуби Ана> Jbубов(ша) на ПеLuре / Пешрева(ша)

Jb убов кон Ана...

(12') пол. Pio!r kос/ю Ann

>

mио§(; Piotra do Аnnу ...

33
Nota Ьепе, како што се гледа, полската номинализациjа, тио§(;, има
друга етимологиjа отколку глаголот kocha(;; старополскиот глагол
milowa(; денеска се сфака како архаичен или народски, слично како и

редовната ГИ од глаголот kocha(;, Т.е. kochanie. Сп. и:
(13) мак. Пешре ja .мрази Ана> о.мраза(Ша) на Пешре / Пешрева(ша)

о.мраза кон/сирема Ана...
(13') пол. Piotr nienawidzi Аnnу

>

nienawi§(; Piotra do Аnnу ...

Во полската реченица обjектната синтагма стои во генитивен па
дежен однос што е предизвикано од присуството на негаЦИJа: во
конструкциjа со негиран глагол морфолошкиот генитив претставува
автоматска позициона вариjанта на морфолошкиат акузатив. Сп.
натаму:
(14) мак. Пешре ja ирезира Ана > Презир(ош) на Пешре / Пешре

ви(ош) ирезир сирема/кон Ана...
(14') пол. Piotr pogardza Annq

>

Pogarda Piotra dla Аnnу ...

Во OBOj пример на полска страна имаме инструментална, не акузатив
.
.
на, синтагма што е синтаксичка иновацир; во старополскиот Jазик
глаголите

gardzi(;,

pogardza(;

имале

акузативна

рекциjа,

со

Koja

спорадично ги срекаваме уште во 19 век (сп. Zelazko 1975: 76-78).
Замената на акузативот со инструментал значи демоциjа во кому
никативната хиерархиjа (сп. Тороliбskа 1996; 2000: 29). И наjпосле сп.
уште:
(15) мак. Пешре ja иочишува Ана> Почиш(ша) на Пешре / Пешрева

ша иочиш за Ана...
(15') пол. Piotr szanuje Аnn?

>

szacunek Piotra dla Аnnу ...

Мотивациjата за "нетипичното" однесувшье на приведените кон
струкции треба да се бара во нивната семантика. Не е случаjно што
во оваа сериjа доминираат аги, а не ги, бидеjки овде и не се работи
за вистински nomina actionis, туку за статални називи, ИМИlьа на сос
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тоjби: референтот на синтагмата Koja во реченичната конструкциjа
стои во номинативен падежен однос е носител на определено чувство
во однос на референтот на синтагмата Koja во поjдовната конструк
циjа стои во акузативен однос. Треба и да се додаде дека прототипни
референти па двете аргументски синтагми се луtе. Од друга страна,
знаеме дека прототипен референт на една акузативна синтагма е об
jeKT на деjство што го врши референтот на номинативната синтагма
и како таков наjчесто е /- Ilum/, а кога е /+ hum!, тогаш обично и фор
мално посебно е маркиран (сп. Topolinska 1996). Оттука, можеме да
претпоставиме дека во полскиот jазик, со постара стандардизациjа,
не случаjно дел од соодветните конструкции "испаднале" од класич
ната шема: SN V ОА

И

преминале кон други модели, подобро адапти

рани кон нивната семантичка структура.
Резимираjки го досега кажаното, можеме да заклучиме дека
во двата разгледувани jазика Kaj реченичните конструкции од типот
NPN VrNPA постоjат следните модели на S

I.

>

NР-деривациjата:

мак. NPN Vj NPA

>

SbV HaNP од сuфана HaNP/Adi/'J()ss

пол. NPN vf NPA

>

SbV NPG przezNP/Adiposs

П. мак. NPN V!, NPA

>

SV NPA од ciiipaHa HaNP/Adiposs

111. мак. NPN vr NPA

>

SbV HaNPlAdipos5 зalконNР

пол. NPN Vj NPA

>

SbV NPc/Adip(}ss do/dlaNP

Моделот П., KOj важи само за македонскиот, може да се реализира
само под услов дека поjдовната NPA е генерична. Моделот ПI. важи за
конструкциите конституирани од vf кои претставуваат поими од мно
жеството 'чувства, емотивни состоjби'.
Многу фреквентни, дури пофреквентни во текстот од горните,
се редуцираните модели, во кои не е пополнета позициjата на "поj
довната" номинативна (многу често) и/или акузативна (релативно по
ретко) синтагма. Имено:
мак. NPN Vj NPA

>

SbV HaNP/NPA
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пол.

NPN Vr NРл

>

SbV NPG

мак.

NPN Vf NРл

>

SbV fiaNP/Adipos\

пол.

NPN V'f' NРл

>

SbV NPdAdiposs

односно

Токму во овие модели мак.

fiaNP

или пол.

NPG

можат во соодветен

контекст да бидат двозначни.

1.1.1.2.4. Нареден предмет на анализа претставуваат конструк
циите каде што во поjдовната реченип;а се поjавува аргументски
израз оформен како именска синтагма во дативен падежен оДнос. И
тука, mutatis mutandis слично како и во случаjот со акузативната син
тагма (сп. погоре), конструкциите во кои дативната синтагма прет
ставува единствен аргументски израз се од вторичен карактер и со
маргинална фреквентност и не се подложуваат на

S

>

NР-дериваци

jaTa. Тоа се, на македонска страна, конструкциите од типот ми се йие}
ми

се сйие, ми се

ЛОUШ"'J

на полска страна, конструкциите како cllce

mi si? pic, chce mт si? spac, nudzi mт si? .. , Т.е. конструкции кои именуваат
.

физиолошки и/или (поретко) психички состоjби независни од волjата
на experiens-oт. Не без интерес е дека акузативната позициjа во соод
ветните конструкции редовно е блокирана од повратната заменка *s?.
Обично именската синтаГ:\fа во дативен однос се поjавува во
реченични модели во кои покраj неа има и номинативна и (така иаj
често) акузативна синтагма. Ке се задржиме прво токму на таквите,
троаргументски, конструкции. Сп.

(16)

мак. Ана му раскажува на деiilейiо ЙРUК{lЗна

йрuказна на деiТiеiUо
ciUpaHa на Ана)

(16')

>

/ Ана

.МУ раскажува

раскажува1Ье (на) йрuказна на деiIiеiUо (од

/ ?раскажува1ЬеiUо йрuказна на деiUеiiiо ...

пол. Аnnа opo}viada dziecku bajk? / Аnnа opowiada bajk? dziecku ..

opowiadanie tlziecku bajki (przez Аnn?)

Сп. и:

/ opmviadanie bajki dziecku ...

.

>
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А на.му Ja
' раскажува uрuказнаiuа на дешеiiiа / .му ja
раскажува на деiПеluа ЙрuказнаiПа... > раскажува1Ье на йрuказнасuа
на деluеiПа (ад сiПрана на Ана) .. / ?раскажувmЬеluа на iiрuказнаiПа на
деiПеluа ...
(16") мак.

.

(16''') пол.

Аnnа opowiada (t bajk dziecku / Аnnа opmviada dziecku (t
bajk > opowiadanie (tej) bajki dziecku (przez Ann / opowiadanie dziecku
(tej) bajki ...
Горните два примера ги илустрираат можните вариjанти на линеари
зациjа на разгледуваните конструкции и влиjанието на референциjал
ната карактеристика на ПОJДовната акузативна синтагма врз линеари
зациjата како на реченицата, така и на неjзиниот синтагматски дери
ват. Примерите од типот (16-16') се во MOjOT корпус поброjни, при
што вообичаениот редослед е NPDNPA, со NPD карактеризирана како
/+

def!, а NPA како /- defl. Примерите од типот (16"-16"') со NPA карак
defl се прилично ретки и обично контекстуално

теризирана како /+

зависни. За нашиот централен проблем наjинтересен е фактот дека
на македонска страна (а) линеаризациjата на именската синтагма е
поригорозна отколку линеаризациjата на реченицата, при што поj
довната акузативна синтагма и претходи на поjдовната дативна син
тагма, и (б) ограНИЧУВaJьата се потенцираат кога акузативната син
тагма има идентификуван референт. Горните забелешки се одне
суваат на цела класа двоаргументски ПАС со аргументи реализирани
на реченично ниво соодветно како акузативна и како дативна синтаг
ма. Сп. уште:
(17) мак.

Ана _UУ фрла на кучеiПа каска
(ад сшрана на Ана) ...
(17') пол. Аnnа

daje psu koH:

>

>

фрла1Ье каска на кучеiПа

rzucanie psu kosci (przez Ann ...

и сл. Како што гледаме, во конструкциите од OBOj тип на македонска
страна на ниво на именска синтагма се неутрализираат формалните
разлики мегу поjдовната номинативна, акузативна и дативна синтаг
ма (!), додека на полска страна неутрализациjата ги засегнува само
номинативната и акузативната синтагма. Можноста тpojHaTa (или
двоjната) неутрализациjа да се избегне постои само Kaj конструкци
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ите кои (а) допуштаат реализациjа на поjдовната номинативна син
тагма како Adipo;s, или (б) - само на македонска страна - Kaj конструк
циите кои допуштаат поjдовната генерична акузативна синтагма да
се пренесе како таква од реченичното на синтагматското ниво.
Релативно поретки во двата jазика се конструкциите каде
.
.
што во ПОJДовната реченица се ПОJавува дативна аргументска синтаг
ма при отсуство на акузативната. Тука спагаат, мегу другите, ре
ченици конституирани од некои глаголи кои изразуваат чувства, сп.
(18) мак. Ана му завидува на ]ане на уиорноеша во рабошеfbешо!
шшо!дека знае да иокаже yuopHoeili во рабошеfbешо > завuеш(а) на
Ана сирема ]ане (во врека со... ).
(18') пол. Аnnа zazdrosei Jankowi
wytrwaly w pracy

>

wytrwalosei w pracy I ze umie Ьус

zazadros{: Аnnу wobec Janka (w zwiqzku z ...).

Сп. и:
(19) мак. Ана еочувешвува со ]ане во не20ваша несрека ! дека... >
еочувешвошо на Ана сирема ]ане (во врека со... ).
(19') пол. Аnnа wsp6lczцje Jankowi w jego nieszcz sciu! ze .
.

.

>

wsp6lczucie

Аnnу dla Janka (w zwiqzkи z ...).
Позициjата на обjектниот аргумент во (18-18') е пополнета; во таа по
зициjа се поjавува пропозиционален аргумент чии формализации
претставуваат позициони вариjанти на акузативната синтагма; тоа е
една синтагма во генитивен однос, Koja алтернира со реченична (ком
плементарна) аргументска конструкциjа; во (19-19') место акузатив
ната наогаме една формално локативна синтагма во алтернациjа со
реченичниот (во случаjот каузативен) аргумент. Mutatis mutandis слич
но како предикатот 'сочувствува' се однесува и предикатот 'помага',
сп.

(20)

Ана му йома2а на ]ане (во не20вuше найорu) да ja оешварu

евоjаiIiа цел> иОМОШ(Йlа) на Ана за ]ане (во врека со... )

.
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(20') Аnnа pomaga Jankowi (w jego wysilkach, zeby) osiqgnqc zamierzony се!

>

роmос Аnnу dla Janka (w zwiqzku z ...).
Конструкциите коишто ja вклучуваат дативната аргументска синтаг
ма речиси без исклучок изразуваат релации мегу два човека заеднич
ки, иако во разни улоги, ангажирани во HeKoja активност, засегнати
од HeKoja ситуациjа, и сл. Во процесот на S > NР-деривациjата, ако
поjдовната конструкциjа содржи "класична" акузативна синтагма, ка
ко резултат на преобразба на конститутивниот глагол може да се
поjави ГИ, а дативната синтагма да се оствари како таква, во други
ситуации се поjавуваат аги, а дативната синтагма на ниво на дериви
раната NP зеМ<t форма па разни секундарни прилошки конструкции,
Т.е. - според овде прифатеното ТОЛКУВaIье - на разпи вариjанти на
локативна сиптагма, со локациjа перципирана во термини не само на
просторни и/или временски односи, туку и на односи на каузациjа.
Се чини дека нема потреба да го претставуваме целиот calcu

lus на реченични и синтагматски модели коишто ja вклучуваат да
тивната синтагма; важно за нас е дека таа од реченичното на синтаг
матското ниво секогаш се пренесува K<tKO таква, Т.е. без измена па
падежниот однос ниту на показателите на Toj однос.

1.1.1.2.5. Ни останува да кажеfv1С дека аргументските именски
синтагми коишто на реченично ниво cTojaT во инструментален и/или
во локативен однос во процесот на S > NР-деривациjата се пренесу
ваат без измени на синтагматско ниво. На македонска страна тоа се
сите предлошки синтагми со исклучок на оние во кQи се поjавува
"граматичкиот" предлог на како показател на генитивниот и/или на
дативниот однос.

1.1.1.3. 3Аклучаци.

-

Сумираjки ги заклучоците сврзани со

механизмите на преобразба на една ПАС од реченица конституирана
со финитна глаголска форма во именска синтагма конституирана со

ги или аги во двата разгледувани jазика, македонскиот и полскиот,
треба да констатираме дека:
- паралелите мегу двата jазика се дури lIодлабоки отколку
што тоа произлегува од сликата традиционално прикажувана во
споредбената словенска граматика. Имено, иако генерализираните
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правила говорат дека на македонска почва ГИ се деривираат само од
несвршени глаголи, додека на полска страна таквото ограНИЧУВaJье
не важи, анализата покажува една посложена елика. На морфолошко
ниво деривациjата во полскиот jазик е латентно отворена, мегутоа на
синтаксичко ниво во многу семантички и прагматички контексти ГИ
од свршени глаголи не се употребуваат или се употребуваат многу
ретко, а предност им се дава

како и во македонски от

на аГИ. Таа

паралела мегу двата jазика не е ни чудна, таа е многу jacHo семантич
ки мотивирана. Имено, множеството коешто традиционално го име
нуваме

nomina actionis de facto опфака неколку многу различни кате

гории; наjважните мегу нив би можеле конвенционално да ги опреде
лиме како

nomina actionis, nomina acti и статални називи, Т.е., со

одветно, називи на деjства, на (свршени) чинови и на состоjби. Додека

nomilla actionis именуваат процеси/деjства во тек и како такви ех
definitione се деривираат од несвршени глаголи и формално наjчесто
претставуваат ГИ,

nomina acti претставуваат називи на поединечни (и

изброjливи!) случки и се оформуваат наjчесто како аГИ и/или како
ГИ од свршени глаголи. Називите на состоjби, во нашата анализа
погоре прететавени главно со таканаречените називи на

чувства,

cтojaT во опозициjа кон другите две класи: нивните временеки па
раметри повеке потсетуваат на

nomina actionis, но од основно значен,е

е пред се, дека тие имаат "носители", а не "извршители", би можеле
метафорично да кажеме дека тие имаат друга диjатеза. Како такви
тие по многу нешта потсетуваат на (а и генетски често се поврзани
со) отпридавските номинализации за кои ке стане збор во наредната
глава. Во таа ситуациjа не би требало да не чудат разни ограничува
Iьа и блокади во однос на морфолошката деривациjа и/или синтак
сичката употреба на ГИ од свршени глаголи. Обратно, интересна
иновациjа прететавува можноста

nomina acti во македонскиот jазик да

се реализираат како ГИ од несвршени глаголи. Што се однесува до
етаталните називи, нивната специфична семантика и обусловениот од
неа хибриден морфолошки статус доволно ja обjаснуваат нивната не
униформирана и иновативна синтакса;
- на планот на морфолошката деривациjа, покраj споменатите
ограничуван,а во деривациjата на ГИ од свршени глаголи и речиси
комплетната елиминациjа на македонската териториjа на стариот
суфикс *-lbje, вреди во овие заклучоци да се подвлече различната
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селекциjа во македонскиот и во полскиот на суфиксите со кои се
деривираат аги; нашата споредба покажа дека македонскиот тука
се служи пред се со старите наследени суфикси што ги деривирале
аги веке на старословенска почва и дури во поново време на стан
дардизираниот развиток присвоjува и низа суфикси (заедно со соод
ветните лексеми) од - би можело да се каже - заедничкиот европски
фонд на апстрактната лексика; од друга страна, полскиот, чиj стан
дардизиран живот е прилично подолг, се покажа тука повеке ино
вативен и го про шири кругот на суфикси со кои се деривираат аги
со ред наследени суфикси кои примарно и паралелно вршат и други
функции;
- на синтаксички план пред се треба да се подвлече постоеlЬе
то на општи предвидливи правила кои ja определуваат деривациjата S >
NP; тие правила се однесуваат на рекциjата карактеристична соод
ветно за ГИ и аги и го регулираат пренесуваlЬето на одделните ар
гументски синтагми од реченично ниво на ниво на именска синтагма
конституирана од ГИ и/или аги, при што регулациjата се однесува
на падежните односи: аргументските изрази кои во поjдовната рече
ница стоеле во дативен, инструментален и/или локативен однос не го
менуваат Toj однос ни на синтагматско ниво, додека морфосинтаксич
ката карактеристика на аргументските изрази кои стоеле во номина
тивен и/или акузативен однос се менува, при што механизмите на
деривациjата се поедноставни на полска почва, покомпликувани на
македонска; оваа разлика, се чини, е последица (а) на "балканската"
идентификациjа на показателите на дативниот и генитивниот одно с,
и (б) исто така "балканска" граматикализациjа на категориjата опре
деленост; заслужува внимание тоа што HajMHory вариjации предизви
кани од семантичкиот и/или синтаксичкиот контекст го придружува
ат пренесуваlЬето на акузативниот, обjектен аргумент од реченично
то на синтагматското ниво, што е доказ плус за клучната позициjа на
акузативниот однос во целокупниот падежен систем;
- во врска со tорекажаното, посебен коментар бараат маке
донските конструкции од типот uujaM ШУШУН, чuшам книга, и сл.
Таквите конструкции по многу нешта потсетуваат на перифрастич
ните предикати, при што 'пиеlЬе тутун' се толкува како посебен тип
пиеlЬе, 'читаlЬе книга' како тип читаlЬе, и сл., односно, СО други збо
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рови, генеричното значеlЬе на обjектната синтагма како да се стопу
ва со значеlьето на глаголот; како што се знае, во Северна Америка
постоjат автохтони jазици каде што се многу фреквентни дводелните
реченици

од

типот

на

пр.

'Храбриот-човекlJунакот

убиjа-еле

ни/еленоубиjа' во кои морфолошката деривациjа доминира над син
таксичката, или поточно: се губи разликата мегу морфолошките и
синтаксичките решениjа, тераjки не да размислуваме во термини на
морфосинтаксата;
- последната забелешка се однесува на фактот на коjшто
уште ке се навракаме во следните глави, дека ПАС формализирани
како именеки синтагми обично во текстот се jaBYBaaT како редуцира
ни модели, со еден или максимум два аргументи остварени на по
вршината на текстот; во текат на анализата се трудев да ги прикажам
типичните правци на редукциjа, ставаjки ги во загради наjчесто ис
пуштаните аргументи.

1.1.1.4. Рекурентни ПАС .

Посебен проблем во процесот на

Sv'r > NР-деривациjата претставуваат случаите кога еден од аргу
ментите на поjдовната ПАС (наjчесто OHOj во акузативна позициjа)
се реализира како (комплементарна I декларативна I интензионална)
реченица во македонскиот, односно како инфинитив и/или (компле
ментарна / декларативна I интензионална) реченица во полскиат
jазик, т.е.

со други зборови - кога сме соочени со рекурентни ПАс.

Пред да поминеме на разгледуваlЬе на тие случаи, вреди да се потсе
тиме дека еквиваленциjата мегу полскиат инфинитив и македонската
да-реченица (македонски субjунктив) сведочи за реверзибилност на
деривациjата S > NP. Како што знаеме, инфинитивот е по потекло да
тивна падежна форма на праиндоевропската глаголска именка со
суф. *-tis. Значи, балканската замена на стариот инфинитив со суб
jунктив претставува синтаксичка деривациjа со моделот NP > S.
Ке се потрудам да посочам некои правилности карактерис
тични за S > NР-деривациjата во случаи кога поjдовната конструкциjа
содржи рекурентна ПАс. Инаку, се работи за проблем KOj бара про
длабочена анализа како на македонска, така и на полска почва, па
дури ех post би можело да се спроведе една исцрпна конфронтациjа.
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Ке го започнам OBOj преглед од нефактивните реченични ар
гументи. Прва класа поjдовни конструкции претставуваат оние кон
ституирани од фазните и/или модалните предикати. Тие се конструк
ции со задолжително кореферентен поjдовен ("номинативен") аргу
мент на двете ПАс. Во процесот на S > NР-деривациjата на деспа
страна во македонскиот jазик добиваме сложена хиерархизирана
именска синтагма од типот NP(HaNP), евентуално, како неjзини вари
jанти, NP(aaNP) или NР(одNР), а во полскиот именска синтагма со мо
делот NP(NPc), каде што во заграда е ставена зависната компонента
на конструкциjата. Надредените именски синтагми и во двата jазика
речиси без исклучок се конституирани од ОГИ (а не од регуларно
деривираните ГИ), коишто неретко ниту етимолошки не се поврзани
со соодветните глаголи во поjдовната реченица. Сп.
(21) мак.

Почнав да рабоШа.м.. / Пешре йочна да рабоiUu... во овоj
.

колекiiiuв... - йочешок(оiii) на (Mojaiiia) рабоШа... / на рабошаша на
ПеiUре... во oBoj колекШив...

(21') пол. Zacz

lam pracotva(: . . / Piotr zaczql pracowa(: ... w tym zespole... .

poczqtek (то}е}) pracyoo. / pracy Piotra

о о .

w tym zespole.

о о

или
(22) мак.

Можа.м да 20 Йродолжа.м д020вороЙlоо. - можносш(а) аа/на

йродолужувm-ье на д020вороШ...

(22') пол. Mog

ргzе dlиZy(: kontrakt ... - moinos(: przedluienia kоntгаktи ...

и сл. "Двокатните номинализации" со надградени фазни предикати
покажуваат поголема регуларност, тие исто така дозволуваат вгра
ДYBaIЬe на заеднички поjдовен аргумент. Од друга страна, двокатните
конструкции со надградени модални предикати не секогаш се оствар
ливи поради гореспомнатите морфолошки ,,празни кутии", сп.
(23) мак. Не с.меам да му се сЙроШuвсШавам...
(23') пол. Nie smiem ти si

sprzeci}vi(: . - ?
.

.

-

?

43

или

(24) мак. Мора.м ушре да замина.и. .
(24')

.

- ?

пол. Musz jutro иуjесhаС . - ?
. .

и сл. Решениjа како мак. несмелосш, не.можносш..., пол. niesmialo.5c,
или мак. йоi'Iiреба, обврска . , или

niemoZnoSC .. во контекст на

(23-23')

пол. koniecznosc, o bowiqzek .

во контекст на

.

..

.

(24-24')

.

ниту морфолошки

ниту (што е поважно) семантички не би можеле да j a ПОПОЛIIaТ соод
ветната ПОЗИЦИJа.
Наредна класа конструкции со нефактивен пропозиционален
аргумент претставуваат речениците конституирани од волиционални
глаголски предикати од типот сака, йланира, има на.мера и сл. Такви
те предикати допуштаат поjдовните аргументи на надредената и под
редената ПАС (а) да бидат или (б) да не бидат кореферентни. Во пр

.

.

виот случа] }.южна е двокатна номинализаЦИ.1а, иако таа не се оства
рува регуларно, СП.

(25)

мак. Сакам да ги Йродлабоча.и

конГйакiuише со ... - (моjаша)

желба за йродлабочувшье на коншакшише со ...

(25')

пол. Chc

kontakt6w Z

pogl

bic

moje kontakty z ... - (moja) ch {; pogl bienia

• • •

но

(26) мак.
HyBafbe...

Сакам да за.иинам ошшука... - ? моjаша желба за замu

многу поприродна се чини конструкциjата:

Mojaiua

желба

да замuнам...

(26')

пол. Chc stqd иуjесllаС ... - moja ch {; wyjazdu stqd...

Таквата асиметриjа мегу македонското и полското решение е доста
честа, што BepojaTHo треба да се поврзува со посилната тенденциjа на
македонска страна кон аналитичност, а можеби и со подоцнежната
стандардизациjа и недоразвиеност на многуте кондензирани кон
струкции како на морфолошко, така и на синтаксичко ниво. Кога
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поjдовните аргументи на двете ПАС не се кореферентни, двокаТНата
номинализациjа, реt.IИСИ, не е можна, односно - во наjмала мера - бло
кирана е површинската реализациjа на поjдовниот аргумент на под
редената ПАС, сп.
(27) мак. MajKaMU йорача ГОКО да замине.. - ?, се чини дека можно е
.

само: йоракай1а наMajKa .ми Гоко да замине...
(27') пол. Matka polecila, zeby Jurek wyjechal .

..

?, можна е синтагмата

polecenie wyjazdu, но со блокада на аргументите чии референти се вр

шители на соодветните деjства, така што останува, како горе во (27),
вариjантата: polecenie matki, zeby Jurek wyjechal ...
сп. и:
(28) мак. Ана сакаше да има сойсй1вена кука... - желбай1а (на Ана) за
(йоседуваfbе на) соЙСй1вена кука...

(28') пол. Аnnа chciala miec wlasny dom... - chec posiadania wlasnego
domu .. /pragnienie Аnnу, zeby posiadac wlasny dom ...
.

- во OBoj пример на македонска страна очекуваната двокатна номи
нализациjа е разбиена, добиваме две синтагми: желбай1а на Ана, и:
желбай1а за (йоседуваfbе) кука; mutatis mutandis слично е и полското

решение.
Со овие примери сакам да докажам дека условите за создава
IЬe, како резултат на SbV > NР-деривациjата, на двокатни номинали

зации треба да се изучуваат од еден до друг глаголски предикат и од
реченица до реченица. Слична е ситуациjата Kaj конструкциите со
фактивни пропозиционални аргументи, сп. на пр.:
(29)

мак.

Прей1ЙосЙlавува.м

дека

йредаваfbей10

веке

заврIUU...

-

Mojama йрей1йосй1авка дека...

(29') пол. Przypuszczam, ze wyklad juz sie skonczyl ... - moje przypuszczenie.
ze ...
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конструкциите од типот моjаша йрейlйоешавка за. / во врека со . /
.

.

ulilio се однесува до... звучат неприродно и, иако граматички се ко
ректни, стилски се тешко прифатливи. Сп. уште:

(30)

мак. Им реков дека йредЛ020Ш не -,,{u o д'ioвapa...

? лtojаша

декларацujа . / лtoешо uзjаснуваl-bе дека...
.

.

(ЗО') пол. Powiedzialaт im, ze wniosek mi si

nie podoba ... - тoja deklaracja,

ze ...

На проблемот на oДHecYBalЬeTo на таканаречените реченични аргу
менти во процесот на S > NР-деривациjата ке се вратиме подолу, кога
ке стане збор за синтаксичките функции на номинализираните ПАС
во текстот. Овде треба само да се подвлече дека постои jacHa граница
мегу првата разгледувана група конструкции, оние со надградени
фазни или модални предикати, и сите останати. Додека првите бараат
задолжителна двокатна номинализациjа, во случаjот на вторите так
вото решение не е исклучено, но има идиосинкратичен карактер, а
редовно постои можност поjдовниот реченичен аргумент да се реали
зира како таков и кога поjдовниот конститутивен глаголски предикат
зема форма на ГИ или (почесто) АГИ.
1.1.2. Од спроведениот преглед можевме да се увериме дека
морфолошката деривациjа Koja води од verbumfinitum до nотеn actionis
или nотеn acti е многу регуларна и претставува поjдовна точка за ис
то така релативно регуларна (предвидлива) и многунасочна синтак
сичка деривациjа. Во лексикографската пракса пот/па actionis често
се толкуваат како редовни зависни збороформи на глаголската лек
сема и заслужуваат посебни речнички статии само под услов дека
развиле секундарни ,,конкретни" значеlЬа, како на пр. македонските
jадеl-bе 'храна; маЩIa', мuслеl-bе 'писмено оформена оцена', и сл.

Другите морфолошки деривациски модели според формулата
V > Sb се карактеризираат со помала регуларност и со поограничен
потснциjал за синтаксичка дсривациjа. Тука спаfаат, мегу другите,
пот/па agentis како у чшuел, кроjач, службенuк..., пот/па [ос' како чu
iuална, шешалuшше, лuз'iаЛlluuUе..., nоmЁnа oblecti како йuсмо, Йесна ..
.

Од примерите се гледа дека тие се нерегуларни, често секундарни
деривати, но наjголемата функционална разлика што ги дели од
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nomina actionis и/или nomina acti е нивниот статус во синтаксичката и
семантичката

реченична структура. Имено,

nomina actionis и/или

nomina acti претставуваат продукти на морфолошки процес на номи
нализациjа, т.е. супстантивизациjа (поименчуваfЬе) на предикатскиот
израз на една реченична структура, што овозможува
синтаксичка деривациjа
модира кон

-

целата

во процесот на

таа реченична структура да се ако

функциjата и позициjата на таканаречениот

реченичен

аргумент на еден предикат од повисок ранг (на пр. Ана io туби JaHe

>

Анинай1а тубов кон JaHe, и сл.). За разлика од тоа, сите други девер
бални деривати, како nomina agentis, nomina [oci, nomina obiecti итн.
преку самиот процес на морфолошката деривациjа не само што од гла
голи стануваат именки (т.е. доживуваат извесна модификациjа на сво
jaTa семантичка функциjа: Х учи не мора да е еквивалентно со Х е
учий1ел, Х скока со Хе скокач, итн.), но истовремено потенциjално

делегираат

се

на една од аргументските позиции коишто ги отвора како

задолжителни и/или факултативни глаголскиот предикат KOj послу
жил како деривациска база. Со самото тоа именските деривати ja
"голтаат" соодветната позициjа и го ограничуваат CBojOT потенциjал
за синтаксичка деривациjа. Сп. ги парафразите на именските дерива

'процес на. .', скок
'пастан, факт дека.. .' , скокач 'Toj I човек коjшто...', скокаЛНUl{а 'мес
то I градба од Koja.. .', и сл., сп. ги и дериватите на глаголот чий1а (не

ти на глаголот скока (HeKoj, од некаде): скока1Ье

.

Koj, нешй10, некаде), соодветно: чий1ай1ел, чий1анка} чий1ална... Значи:
дериватите како nomina agentis, nomina instrumenti, nomina [oci, nomina

obiecti.. имаат определени
.

семантички улоги

кои во поjдовната син

таксичка шема на глаголот-деривациска база се корелирани со па
дежните односи во кои се оформуваат предметните аргументи на со
одветниот глаголски предикат. Во процесот на деривациjата се ме
нува хиерархиjата на семантичките компоненти на глаголот-база: на
врвот на хиерархиjата место соодветната релациjа се сместува компо
нентата Koja прететавува селективно ограничуваfЬе за соодветниот
предметен аргумент: 'човек', 'место', итн. и целата така реорганизи
рана семантичка структура се преместува на позициjа на соодветниот
аргумент, со самото тоа блокираjки ja таа позициjа за натамошна
деривациjа, сп. чиi"iiа (HeKoj, нешй10) - чий1ай1ел (на нешй10),

дарува

(HeKoj некому нешй10) - дарий1ел (на нешй10 за HeKoio), и сл. Неретко
пренесуваfЬето на содржипата на глаголот-база на една од аргумент
ските позиции делумно и/или комплетно ja блокира натамошната
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синтаксичка деривациjа, сп. чий1а (HeKoj нешй10) - чий1анка, чиzuална
(за HezuzUo)

...

Последниот пример докажува дека содржината на гла

голот-база може да биде пренесена и на позициjа на еден неимплику
ван (незадолжителен) аргумент.

1.1.2.1.

Мегу девербалните деривати од опишаниот тип рела

тивно наjброjни се noтina agentis. Овде нема да се занимаваме со нив
ните зборообразувачки модели ниту со фреквенциjата на тие модели
во двата анализирани jазика. Ке се ограничиме на некои забелешки
за нивната спосоБНQСТ како конститутивни членови на именски син
тагми да ги врзуваат останатите (минус OHOj што го "апсорбирале")
аргументи на поjдовниот глаголски предикат. Значи, со оглед на фак
тот дека се работи за noтina agentis, се исклучува поjдовниот аргу
мент, примарно остваруван во номинативен падежен однос.
Поjдовниот акузативен падежен однос на ниво на именската
синтагма редовно се претвора во генитивен однос, сп.
мак. Х ja учи керка ми / Ана - учий1ел на керка ми / на Ана //

(31)

керкин / Анин учий1ел...

(31') пол. Х uczy mo}q cork'f. /Ann'f.

nauczycie/ mо}е} corki / Аnnу...

или

(32) мак. Х 'iради MocilioBU - 'iрадUluел на мосilюви...
(32') пол. Х budu}e тosty - budowniczy тost6w...
и сл. Сепак во секоjдневната jазична пракса таквите конструкции не
се деривираат често ниту се многу фреквентни. Зборуваме дека Х йи
шува KHU'iU, но не и дека е TOj йucazIiел на KHU'iu, го определуваме са

мо како йисай1ел, зборуваме дека HeKoja жена ни го чисти станот, но
не ja викаме чисй1ачка на cluaHozU / сй1анови, туку само чисй1ачка, и
сл. Паралелно и на полски ке кажеме само pisarz, sprzqtaczka, и сл. Со
други зборови: соодветната IIозициjа, иако латентно отворена (ceKoj
йисай1ел е йисай1ел на нешй10, ceKoja чисй1ачка е чисй1ачка на неш
й10. . ), обично останува неПОIIолнета
.

се работи за општо прифатена

jазична конвенциjа, за таканаречениот културен контекст, Т.е. за
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фактот дека соодветните дополнителни информации "се читаат" од
контекстот на ДИСКУРСОТ.
Примерот со

учишел

дозволува и да видиме како во позициjа

до nоmеn agentis се рефлектира таканаречениот "втор акузатив", KOj
во полскиот jазик зема форма на генитив (partitivus?) како вариjанта
на акузатив:

(33) мак. Х (lO) учи (син ми) машемаiilика - учиitiел (на син Jt1u)
машемашика.
(33')

йО

пол. Х uczy (mego syna) matematyki - nauczyciel matematyki (?mego

syna).
Оваа, инаку ретка во двата jазика, конструкциjа покажува истовреме
но дека nоmеn agentis тешко може истовремено да прифати две за
висни именски синтагми; во конкретен случаj во �1акедонски текст
тоа се чини поизводливо поради различната форма на двете NP.
Именските синтагми кои во синтаксичката шема на глаголот
деривациска база заземаат нозиции на датив, инструментал или лока
тив уште поретко се поjавуваат во зависност од nomina agentis.
Не наjдов во MOjOT корпус ниту еден пример за датив, што ве
pojaTHo има семантичка мотивациjа: двата човека (а се работи скоро
исклучиво за луtе) кои во реченичните модели се поjавуваат СООДВt;;Т
но како референти на номинативната и дативвата синтагма ги повр
зува одразениот настан во дадената реченица, а нс HeKoja непосредна
TpajHa врска. Инаку постои синтаксички модел, познат како dativus
possessivus, петрифициран во полските синтагми како matka dzieciom
или Bogurodzica; во современиот македонски jазик TOj модел надвор
од контекст не се разликува од потипичниот во адноминална позици
ja genetivus possessivus. Notabene примерот како matka dzieciom прет
ставува истовремено убав доказ дека nomina agentis, слично како и
nomina actionis и nomina acti, не мораат да бидат етимолошки поврзани
со глаголи коишто оформуваат соодветен базичен предикат.
Не наjдов ни примери со зависна синтагма во инструментален
однос. Интересна мутациjа на една од секундарните вариjанти на TOj
однос, instrumentalis sociativus, претставуваат конструкции како:
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(34) мак. Х рабой1и со

У

-

сораБОЙlник на У.

што одговара на полското:

(34') пол. Х pracuje z У-ет-

wsp61pracownik У-а.

Македонската деривациска сериjа е подолга, иако - се чини

и во

двата jазика моделот е продуктивен, сп. мак. сойай1ник, соученик, со
учеС1-lUк..., пол. wsp61tw6rca, wsp61uczestnik. ..
Поjдовната врска со локативот може да се илустрира со при
мерите како:

(35)

мак. Х живее во CKoйje - жuй1ел на CKoйje.

(35')

пол. Х тieszka w Skopiu - тieszkaniec Skopia.

и сл. Како што се гледа, поjдовниот локатив до nотеn agentis се поjа
вува како генитив.
Врз основа на примерите како

(31, 32, 35)

можеме да заклу

чиме дека основен падежен однос во коjшто се поjавува NP зависна
од nотеn agentis е генитивот.

1.1.2.2.

Девербалните деривати кои ja пренесуваат содржината

на глаголот-база на акузативната аргументска позициjа ги оценуваме
како обjекти и/или продукти на деjство. Тие се помалку регуларни и
помалку броjни отколку nотЁnа agentis, пред

поради фактот дека

непреодните глаголи се многу поброjни отколку глаголите што не ja
отвораат позициjата за вршител на деjсl'ВО (т.е. формализираат така
наречени безагентивни предикати). Неретко тие претставуваат вто
рични семантички деривати на nотЁnа actionis или поретко на nотЁnа
acti, како гореспомнатите мак. jадеfbе, мислеfbе, сир efb е.. , пол. jedze
.

nЁе, pranie, poslanie...
Називите на обjекти на деjство обично се деривираат од не
свршените глаголи, додека називите на продукти на деjство се дери
вираат како од несвршени, така и од свршени глаголи, впрочем двете
класи деривати не секогаш се jacHo разграничени, сп.
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(36) мак. HeKoj

{йкае / исшка Х

(36') пол. Кtos tka / utkal Х

-

-

Шкаенuна.

tkanina.

или

(37) мак. HeKoj восuuшува/ восuuша Х - восUщUаник.
(37') пол. Ktos wychowuje / wychmt'al Х-а

-

wychowanek.

и сл. Називите на обjекти и/или продукти на деjство не ретко врзу
ваат зависни именеки еинтагми кои во еинтксичката шема на поjдов
ниот глагол се поjавуваат како задолжителни и/или факултативни
аргументи. Номинативниот падежен одное ее трансформира тогаш
во генитивниот, додека предлошките аргументеки еинтагми оетану
ваат неизменети, сп. мак. восuишаник на..., ученик на..., додашок
кон ... , осшашок од ..
.

}

пол. wychowanek Х-а, uczen Х-а,

dodatek do... ,

ostatek od... Понекогаш шемите во двата jазика се разликуваат, еп.
мак. о'iрuзок од jаболко

-

пол. ogryzek jablka...

Често се случува дериватот да има специjализирано значе1Ье
во според ба на глаголот-база, сп. мак. чишанка, йисмо, седало. ., пол.
.

czytanka, pisтo (само службено), ukladanka.

. .

Понекогаш тесна специjа

лизациjа на постариот дериват води кон обновуваlье на процес от, сп.
мак. uиво - uиjалок, пол. piwo - napitek...

1.1.2.3.

Посебно внимание заслужува отсуството на деривати

"со апсорбирана дативна позициjа". Наjупадлива карактеристика на
дативниот падежен однос е фактот дека референтите на дативните
синтагми се речиси без исклучок луГе. Како што веке епомнав горе,
двата човека коишто во една реченична структура се прететавени со
одветно со номинативната и дативната синтагма не ги поврзува HeKoj
непосреден однос

врска мегу нив е токму настанот одразен во даде

ната реченица. Како соучесници во настанот тие се поjавуваат во од
редена комуникативна хиерархиjа наложена обично од прагматичка
та ситуациjа на дискурсот: OHOj KOj е референт на номинативната син
тагма е повисоко во хиерархиjата од oHOj KOj е референт на дативната
синтагма, сп. на пр. JaHe му ja дава / врачува... / зе.иа / исШр'iнува...
кнu'iаша на Пешре, и сл. Мегутоа, од друга гледна точка истата таа
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ситуациjа може да биде "снимена" со обратна хиерархиjа, сп. Пейlре
ja uрезема / добива ...

КНИ2аша од JaHe,

Пешре му ja uредава /

оШсШаUува... КНU2аша на JaHe, и сл. Со други зборови: луfето се важ
ни, првоплански учесници на настаните; следствено, ceKoj настан KOj
ангажира два човека, може да биде согледан од позициjа на ceKoj од
дваjцата учесници, а истиот предикат KOj ja концептуализира релаци
jaTa што ги поврзува луfето-учесници на настанот може да биде фор
мализиран на различен начин, зависно од прифатената комуникатив
на хиерархиjа. Глаголите како дава - зеJ'tЩ иродава - куuува.., раска
жува - слуша, uренесува / донесува - uрима / ирифака... претставуваат
конверзивни формализации на соодветни предикати

комуникатив

ната хиерархиjа на аргументите е сврзана не со предикатот како та
ков, туку со неговата конкретна формализациjа. Со други зборови: во
процесот на V> N деривациjата апсорпциjата на дативната позициjа
дава ист резултат како апсорпциjата на номинативната позициjа, Т.е.
води до nоmеn agentis, сп. мак. uродавач - куuувач, раскажувач - слу
шашел ., пол. dawca
. .

blorca, opowiadacz

sluchacz, и сл.

Се разбира, ja прететавив овде во наjопшти црти ситуациjата
Koja бара детална монографска обработка. Сепак, ми се чини дека и
овие општи забелешки ja легитимираат констатациjата дека (а) от
суството на "дативни" девербални деривати има во двата разгледува
ни jазика иста длабока семантичка мотивациjа, и дека (б) таа моти
вациjа оди во прилог на юггропоцентричната теориjа на jазикот. Да
додадеме дека човек претставен во текстот со една синтагма во аку
зативен однос се толкува примарно како обjект, а не субjект на деj
ство, оттука имаме деривати како Rосuuшаник, осуденик, ученик итн.
(сп. погоре т. 1.1.2.2.).
1.1.2.4. Старите морфолошки девербални деривати кои ja ап
сорбирале инструменталната позициjа до поjдовниот глагол, Т.е.
nomina instrumenti, не се многу броjни во според ба на пр. со nomina
agentis. Тоа се должи на факт от дека многу активности ги оствару
ваме без помош на дополнителни орудиjа, а во минатото таквите ак
тивности биле релативно поброjни отколку денеска, во доба на раз
виена техника. Не без значеIье е фактот дека самите орудиjа како и
називи на орудиjа лесно се позаjмуваат преку границите на одделни
културни и jаЗИЧIШ кругови. Оттука и непосредните паралели мегу
македонските и полските девербални nomina instrumenti се ограни
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чени. Треба да се спомене и дека многу именки од таа класа спагаат
во стручната терминологиjа и се вештачки креирани. Од постарите
девербални деривати тука спагаат на пр. мак. рало, сукало, [ едило I
цедилка.. , пол. radlo, mydlo, scierka, grzebien
.

Од ретките етимолошки

. . .

паралели можеме да наведеме на пр.:
(38) мак. HeKoj слуша нешшо и се служи со Х
(38') пол. Кtos slucha czegos i posluguje si Х-еm

-

-

СЛУUtQлка.

sluchawka.

или
(39) мак. HeKoj грее нешшо и се служи со Х
(39') пол. Ktos grzeje cos i posluguje si Х-еm
и сл. Сп. и,

-

-

iреалка.

grzalka.

со различна етимологиjа: закачалка

grzebien, уцврсшувач

-

-

wieszak,

чешел

utrwalacz, и др.

Елементот 'се служи со...' во нашите парафрази сугерира дека
имаме работа со сложени конструкции со по две предикатско-аргу
ментски структури. И навистина отворено е прашаlьето за статусот
на инструменталните синтагми во дел од соодветните конструкции.
Мегутоа, има и глаголи-бази кои не бараат такви сложени парафра
зи, сп. на пр.
(40) мак. Неко} йо крива нешшо со Х

-

Йокривка.

(40') пол. Кtos przykrywa cos Х-ет- przykrywka.
и сл. Сепак таквите глаголи се ретки, а нивните деривати обично се
тесно специjализирани.
Noтina instruтenti релативно ретко врзуваат зависни именски
синтагми. Наjчесто тоа се генитивни синтагми со сопственик на ору
дието како референт, а не компоненти од синтаксичката шема на поj
довниот глагол, сп. мак. м,оj(ош) чешел I чешел(ош) на JaHe, пол. т6j
grzebien I grzebien Janka, и сл. Поретко може да се поjави како рефе
рент обjект на деjството, често генерички сфатен, сп.
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(41)

мак. Го заillнува.м шuшеiilо со Х - заiilка на/за шuшеiilо.

(41') пол.

Odczytuje тikrofilm z poтocq Х-а - czytnik do mikrofilm6w.

и сл. Појавување на повеќе од една зависна синтагма е можно само
ако една од нив посочува сопственик на орудие: c:z;ytnik lanka do mikro
fllm6w, и

сл.

Да додадеме дека со развојот на техниката во функција на ин
струменталните "помагала"

се почесто се појавуваат автомати или

полуавтомати што можат да бидат сфатени и како вршители на
дејство. Оттука нивните називи бидуваат толкувани и како nотјnа
agentis, што впрочем го сугерира и нивната зборообразувачка струк

тура (избор на суфиксите).

1.1.2.5.

Како последна класа девербални деривати со апсорби

рана аргументска позиција ќе ги разгледаме на кратко nотјnа l oci.
Тие најчесто имаат како бази непреодни глаголи, сп. го погоре при
мерот

(35-35'),

(42) мак. Некој

сп. и:
чека нешiilо на .месiПоiПо Х

-

чекална/ чекалнuца.

(42') пол. Ktos czeka nа соѕ w miejscu Х - poczekalnia.
или
(43) мак. Некој лежи на Meciuoiilo Х - лежишiТiе.

(43') пол. Ktos

lezy w miejscu Х

legowisko.

и сл. Сп. ги и називите на одделни простории во станот I во куќата,
мак. сiiална, кујна (денеска без глаголска база), пол. sypialnia, kuchnia,
jadalnia... Тие се разликуваат по морФолошката структура (на маке

донска страна имаме поименчени придавки), но функционално

се

ек

вивалентни. Сп. ги и другите називи на простории во кои се врши не
која активност. мак. чиiilaлна, слушална / слуuшлнuца, иродавнuца,
скокалнuца, и др., пол. czyte!nia, skocznia, palarnia, pracownia ...
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Nomina loci ретко врзуваат зависни именски синтагми. Најчес
то тоа се називи На вршители на соодветните дејства, поретко на об
јекти На дејства; тие се формализираат различно. Имиња на вршите
ли на дејства обично се појавуваат во предлошки синтагми со пот
текст 'наменети за...

'

, СО

што се подвлекува генеричкиот карактер на

називот, на пр. мак. чuil1ална за деца, пол. poczekalnia dla matek z
dziecmi... При референцијална употреба можен е и генитивен однос,
на пр. мак. сi"iална на родui71елuil1е, пол. sypialnia rodzic6w, на македон
ска страна можна е и придавка: деi71ска чuil1ална, деil1ска сUална... Сп.
го и полското

:

poczekalnia pierwszej / drugiej klasy т.е. 'за патници од пр

вата I од втората класа'. Имињата на објекти на дејство обично се ре
ализираат во генитивен однос, сп. мак. ародавница за uuјалоцu, чu
i71ална на

МUКРОФUЛМО8U,

1.1.2.6.

пол. czytelnia starodruk6w, pijalnia w6d, и сл.

Заклучоците

од

овој

кус

И

површен

преглед

се

многубројни:
- најинтересна се чини врската меѓу зборообразувањето и син
таксата, и тоа на две нивоа: синтаксичката шема на глаголот-база
дозволува да се предвиди какви именски деривати од T

глагол

можеме да очекуваме, додека тие деривати од своја страна создаваат
свои синтаксички модели,

ех

definitione поскромни од оние на глаголи

те-бази и исто така во значителна мера предвидливи;

вториот општ заклучок се состои во потврдата на инаку
познатото правило дека морФолошката деривација ги ограничува
синтаксичките потенции на дериватот во однос на базата;

- и двете претходни констатации имаат заедничка длабока се
мантичка мотивација тесно поврзана со теоријата на падежот (паде
жен синтаксички однос) како мотивиран од семантичката структура
на реченицата и одлучувачки за нејзината формална структура;
- не е случајно што меѓу дериватите што ги апсорбираат
одделните падежни позиции најбројни и најрегуларно деривирани се
nотјnа agentis, или пошироко: nотјnа subiecti во семантичка смисла на
терминот, т.е. називи на човек од чија перспектива го гледаме наста
нот одразен во реченицата; како што сугерира нашата анализа, и
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двата падежни односи чии прототипични референти (носители) се
луѓето, номинативниот и дативниот, во процесот на V> Ѕb-дериваци
јата се оформуваат како nomina agentis (т.е. nomina subiecti);
- ipso facto кај nomina subiecti наоѓаме најмногу македонско
полски пралели, како на семантички, така и на формален план;
- се потврдува и констатираната тенденција кај nomina actionis
дека паралелите меѓу двата јазика се намалуваат со текот на времето,
т.е. кај помладите деривати се поограничени отколку кај постарите,
од кои дел се и директно наследени од старословенскиот; мошне ин
тересни се паралелите и разликите во продуктивноста и дистрибуци
јата на одделните суфикси, но тоа е тема за одделна монографија или
дури неколку одделни монографии;
- сите горескицирани заклучоци укажуваат на потребата про
блематиката овде само површно засегната да се проучи темелно врз
голем корпус жанровски и стилистички диференцирани текстови.
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1.2. ПОЈДОВНА МОРФОЛОШКА ДЕРИВАЦИЈА: А > Sb

Овде ќе се занимаваме со синтаксичка деривација чија пој
довна точка е реченица конституирана од таканаречениот именски
прирок со форма Усор+ Adi, т.е. реченица со конститутивен дел од пре
дикатски израз оформен како придавка. Нема да се занимаваме со
именски прирок оформен според шемата: Усор + NP, бидејќи не инте
ресира исклучиво синтаксичката деривација како последица и коре
лат на морфолошката деривација од мутациски тип.
Исклучок прават некои, обично позајмени, епитети, кои во именски
ОТ

прирок се однесуваат како придавки, сп, на пр. Јане е оi1Шu.мuсШ - оi1шu

.мuз.моШ

на

Јане... , Јане е сноб - снобuз.моШ на Јане.. ., и сл,

Значи, во оваа глава ќе стане збор за деривација која се оства
рува со преобразба на предикативната придавка во отпридавска (де
адјективна) именка, а прашањето што ќе си го поставуваме гласи:
дали, до која мера и во која форма таа отпридавска именка (ОПИ) ги
чува семантичко-синтаксичките особини на појдовната придавка, а
пред се нејзината способност да ги врзува аргументските изрази кои
што ги врзувал појдовниот предикатски израз.
1.2.1. Главен предмет на нашата анализа во оваа глава ќе биде

деривацијата од типот Ѕ > NP, каде што именската синтагма (NP) е
"придавска номинализација", т.е. деривација чиј продукт се таканаре
чените nomina essendi. Во центарот на нашето внимание се наоѓаат не
мотивираните придавки.
На релација Adi > SbAdi не може да стане збор за регуларна
деривација како на веќе разгледаната релација У, > Sbv, ниту се
поставува прашањето дали отпридавската именка Й: припаѓа на пој
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довната

придавска

лексема.

Затоа

и

се

служиме

со

терминот

"отпридавска именка", а не "придавска именка". Треба да бидеме
свесни за таа асиметрија меѓу глаголските и придавските номина
лизации.
Подолу накратко ќе го претставиме зборообразувачкиот про
цес на линија Adi

>

SbAdi• Нашите главни извори на информација ќе

бидат пак К. Конески 1995 за македонскиот јазик и Grzegorczykowa,
Puzynina 1999 за полскиот. Цитираните автори во категоријата на nо
mina essendi ги наведуваат конструкциите деривирани со следните
суфикси:
-осш / -оѕс

:

и во двата јазика ова е основно средство за деривирање на

nomina essendi, полските авторки

БО

однос на тој суфикс зборуваат

дури за регуларна деривација; еве неколку примери: мак. iордосiil,
грубосш, лудосш... ; блискосш, нuскосја, крошкосш; верносш, веч

Hocili, с.мешносШ; .маглuвосШ, uiрuвосШ.. . , пол. dlugosc, iywosc, we
soloH; ... ; bliskosc, wysokosc,

glfibokoH:; wiecznosc,

wierno, c,

smiesznosc;

przezroczystosc, rozmaitoH: ... Како што се гледа од примерите, овој су
фикс деривира именки не само од примарните немотивирани при
давки, туку и од оние со именски бази, деривирани со суфиксите
*-bl1'b, *-iVb, *-ito, и др. Судејќи по репартицијата на дериватите, на
постари развојни етапи на зборообразувачките системи на македон
скиот и полскиот јазик продуктивноста на тој суфикс била поогра
ничена, но со текот на времето тој и во двата јазика авансирал до
рангот на најфреквентен суфикс кај nоmјnа essendi; имено, кај поста
рите деривати зборообразувачките модели - македонскиот и пол
скиот

поретко се поклопуваат;

-сшво / -ѕмо

:

сп. мак. богашсшво, лако.мсшво, UUЈансшво... ; јунаш

шво, дuвјашшво; совршенсШво...; пол. bogactwo, lakomstwo, pijaftstwo ... ;

zuchwalstwo, zarozumialstwo; ЅlаmшагѕМо. . . и македонските и полските
автори забележуваат дека постојат дублети соодветно со суф. -ОСШ и
-сшво, на пр. мак. лако.мсШво : лако.мосШ, пол. zuchwalstwo : zuchwa

/оѕс ...

И овде, како и во случајот со -ОСШ, соочени сме со деривација

како од немотивирани, така и од мотив рани бази, но

за разлика од

гореспомнатата ситуација кај -осш - кај -ciiieo се поклопуваат токму
зборообразувачките модели на најстарите деривати;
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-ина како суфикс кој деривира nomina essendi се ПОЈавува само на

македонска страна, сп. бисiiiрина,

iiiоUлина,

iолемина,

дебелина,

должина, убавина.. . ; како ШТО се гледа, тој е и прилично продуктивен

токму во таа катеГОрИЈа и деривира главно од немотивирани придав
ски бази; на полска страна во разгледуваната категорија деривати не
го наоѓаме инаку постојниот суф. -ina; спорадично се појавува -izna
(сп. на пр. golizna);
-о

:

статусот на овој завршок е различен во двата јазика; во македон

скиот се работи за супстантивизација (поименчување) на еднинската
форма од среден род (најнемаркирана категоријална форма во при
давската парадигма), додека во полскиот, каде ШТО денеска не постои
кратка придавска промена, треба да се зборува за деадјективниот су
фикс -о; се работи за формациите како мак. добрО(iiiО), убаво(iiiо),
лошо(Шо).. . како продукти на регуларна деривација; пол. dobro, zlo,

pi kno како затворена класа стари деривати;
-оша /-ota: се работи за стар суфикс, денеска непродуктивен, во ма

кедонскиот лексички фонд релативно пофреквентен отколку во пол
скиот, сп. мак. iлувоiiiа , иусшоша, iiiоuлоiii а, личоiiiа , мекоШа..., пол.
brzydota, prostota, pustota... На македонска страна постои и сложениот
суфикс -ошија, на којшто Конески (op.cit.

47) му припишува поголема

експресивност во однос на -оша, сп. 'грдошија, лошоiiiuја, i1разноiiiu
ја. .. Конески забележува дека ,.во РМЈ кај овие образувања често се

упатува на други модели. . ." (ibid.);
-ија / -ia/-ja

:

како суфикс за образување на nomina essendi од словен

ски бази ГО среќаваме само на македонска страна, и тоа во ограничен
број деривати кои имаат разговорен и експресивен карактер, сп.
евiiiшшја, чудесuја, скаЙија. .. ; инаку, и во двата јазика го наоѓаме овој

суфикс во позајмени интернационализми, сп. мак. ширанија, конфу
зuја..., пол. tyrania, konjuzja...

Покрај приведените, во обата јазика наоѓаме и низа пократки
серии, на македонска страна деривирани со суфикси како -ие (вели
чие, заiiiZlШZlе... - перципирани денеска како архаични - Конески

op.cit.

47),

-uло (беснило, бледило, лудuло.. ' ), -лак (ЛОШОiiiuлак, 'грдо

iiiuлак... - суфиксот е од турско потекло! позајмен во бројни турски
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лексеми и подоцна издвоен како продуктивен на македонска почва),

-uзам (кај понови заемки како e2ou::raм, снобuзам и др.); на полска
страна треба да се одбележат образувања со суф.

-0(; (dobro(;,

wil

go(;), -ycz (gorycz), -ada (dziecinada), сп. ја и серијата називи на бои како
biel, czerwien, zielen, и сл., најпосле и парадитматските деривати со суф.
-а како powaga, роtrша, pycha ...
Ако ги оставиме на страна позајмените формации, се чини
дека од наведените суфикси само -осш / -08(; и -оша I -ota се специ
јализирани примарно за деривирање на nоmјnа essendi, при што само

-осш I -08С е денеска продуктивен и "речиси регуларен" во таа катего
рија деривати. Инаку, карактеристично е за nоmјnа essendi и тоа што
латентно постојат по неколку деривати од иста база деривирани со
разни суфикси. И најпосле, продуктивните суфикси деривираат и од
мотивираните, а не само од немотивираните бази. Разликите меѓу
двата јазика во поглед на деривацијата на nоmјnа essendi,

се

чини, биле

поголеми во минатото, а се однесувале како на продуктивноста на
старите наследени словенски суфикси, така и на изворите на позајму
вање нови.
Огромно мнозинство на немотивирани придавки оформуваат
едноаргументски предикати. Во рамките на соодветните ПАС тие на
референтот на својот аргумент му припишуваат одредена особина,
т.е. го вклучуваат во множеството на објектите (лица, неодушевени
материјални предмети и др.) што ја поседуваат таа особина. Аргу
ментскиот израз стои во номинативен падежен однос и како резултат
на ѕ

>

NР-деривацијата преминува во генитивен падежен однос, сп.

(1) мак. Јане е весел - веселосш(а) на Јане.
(1') пол. Janekjest wesoly
и

СЛ.

wesol08c Janka.

Бројот на дво- и повеќе аргументските предикати формализира

ни како немотивирани придавки е ограничен, при што одделни типо
ви на соодветните структури бараат посебни коментари.
Меѓу поинтересните проблеми спаѓа оној што го поставуваат
таканаречените параметрични предикати од типот 'висок', 'широк',
'тежок', 'стар', и сл. Најчесто тие се појавуваат во текстот со само
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еден, номинативниот, аргумент остварен на површината на текстот,
сп.

(2) мак. Овој иакеш е iiiежок.
(2') пол. Та paczkajest ci zka.
и сл. Сепак, македонскиот јазик познава и друга шема, сп.:

(22) мак. Овој иакеш е iiiежок иеш кuлоiрамu.
и сл., што полскиот јазик може да го изрази само со формула

( ) пол.

Та paczka waiy / mа pi c kilogram6w

т.е. со замена на придавскиот со глаголскиот предикат. Се поставува
прашањето како да- се квалификува синтагмата

( ),

иеш кuло'iрамu во

односно, дали сме готови да прифатиме дека имаме овде работа

со еден апстрактен аргумент оформен како единица на мера, т.е. една
од компонентите на аритметичката низа што ја претставуваат соод
ветните единици. Прифаќањето на едно такво решение, кое се чини
семантички оправдано, има далекусежни последици за интерпрета
цијата на сите предикати во чија структура има отворено "место" за
вградување на една параметрична оцена. Така на пр. речениците како

Јане шрча бр'iу - Јане iuрча MHO'iy бр'iу - Јане iiiрча со брзuна од Х
км. на час и сите други со параметрична придавска и/или прилошка
определба би требале да ги оценуваме како двоаргументски. Секако,
овде не е место да го решаваме овој проблем. Ќе се ограничиме на
констатацијата директно релевантна за нашата анализа, а таа гласи
дека во процесот на ѕ

>

NР-деривацијата позицијата на овој контро

верзен "метричен" аргумент не е блокирана, но неговата површинска
реализација е ретка и не се подложува на еднозначна генерализација.
Регуларна е само преобразбата на прилошките во придавски опре
делби, сп.

(2з) мак. Овој uакеш е MHOiy шежок - iолема(iuа) iiiежuна на овој
иакеШ.
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(2з') пол. Та paczka jest bardzo ci i/(.a

wielki ci iar tej paczki ...

Меѓутоа, повеќето решенија имаат идиосинкратичен карактер. Сп.
на пр.:

(3)

мак. Јане е висок скоро два .меШра - дво.мешарски(оШ) расш на

Јане.
(3') пол. Janek ma prawie dwa metry (wzrostu) - dwumetrmvy wzrost Janka.
Спорадични и изолирани, но интересни, се примерите на се
кундарна семантичко-синтаксичка деривација како во случајот на
мак. добар I пол. dobry, каде што покрај основното значење на пози
тивна психичка особина, се формира и второто 'корисен, употреблив
за нешто, соодветен за некој тип употреба', т.е. мак. добарz за. .. I.ПОЛ.

dobry2 ао.. . ; за речениците конституирани од овој вторичен двоаргу
ментски предикат директната деривација Ѕ > NP е блокирана, сп.:
(4) мак. Оваа облека е добра за iiланинарење - соодвешнос(ша) I

функционалнос(ша) на оваа облека..., но не и *доброша...
(4') пол. Теn stroj јеѕ! dobry nа chodzenfe ро gorach - przyd atnoH: I оаро

wiedniosc tego stroju . . . , но не и *dobroc ...
што само го потврдува познатиот факт дека еднаш формираните збо
рообразувачки деривати не учествуваат во подоцнежниот семантич
ки развој на своите бази (сп. за тоа пошироко Гортан-Премк 1997,
Драгиhевиh 2001).
Посебен проблем претставуваат придавските компаративи и
суперлативи. Тие се, како што знаеме, ех definitione двоаргументски
предикати. 3борообразувачката деривација: аридавка > именка за
нив е практично блокирана и во двата јазика. На македонска страна
блокадата има и формален карактер: "балканскиот" начин на степе
нување оневозможува натамошна деривација од "словенски" тип; на
полска страна, со оглед на присуството на именките како wyiszosc,

niiszosc, mniejszo. c, wi kszosc причината треба да ја бараме исклучиво
во семантиката. Имено, полските именки wyiszosc, niiszosc, на коишто
им одговараат соодветно македонските суilериорносш,

инфериор
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носш, значенски се ограничени само на едно секундарно метафорич

но значење, додека именките mniejszosc, wi kszosc, на коишто им одго
вараат македонските .маЛЦU1-lсШво, .мнозuнсШво, развиле секундарно
предметно значење, соодветно 'помал I поголем од половина број
елементи на некое множество луѓе'.
Инаку, придавските компаративи и суперлативи се "поименчу
ваат" описно, т.е. земаат форма на именска синтагма составена од
придавски компаратив кој изразува поголема мера I поголем интен
зитет на особината (мак. U020ле.м, uосuлен, Uозначаен... , најzоле.м...,
пол. wi?kszy, wy.iszy, siZniejszy... , nајwi kszу... ) + именка деривирана од
придавскиот позитив кој ја изразува таа особина; синтаксичката де
ривација се спроведува според моделот:

(5)

мак.lане е llOBUCOK / иодобар... од Ана - UоZоле.мuоШ расш / висu

на, U020ле.маШа добрuна на lане во однос на / во сuоредба со расшош /
вuсuнаШа.. . / добринаша на Ана. или, стилски многу поприфатливо:
... шоа / фаКiЈ10Ш дека 1ане...

(5')

пол. Janek jest wyzszy / Zepszy...

оЈ Аnј

wyzszy wzrost / wysokosc,

wi ksza dobroc Janka niz Аnј / w por6wnaniu z wzrostem / dobrociq Аnј .. .
или: to /fakt, ze Janek...
Во случај на суперлативот, се чини, можна е само "синтаксичка" но
минализација:

(6)

мак. lане е највисок / најдобар во одделенuешо - шоа / Факшош

декаlане ...

(6') пол. Janek jest naj.,vyzszy / najZepszy w klasie

(о /fakt, ze Janek ...

Како што спомнав погоре, во центарот на моето внимание се
наоѓаат пред се немотивираните придавки. Тие се најчес:га и најти
пична база за деривација на отпридавските именки, а истовремено
претставуваат и најстар слој на деривацијата од типот: nотеn adiecti
vum > nотеn substantivum. Меѓутоа, рег analogiam, и деривацијата од
мотивираните, деноминални и девербални придавки е латентно при
сутна и делумно реализирана и во двата разгледувани јазика. За нас
овде интересна е пред се мутациската деривација, т.е. онаа од бази со
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вербални корени, односно бази кои во предикативна функција врзу
ваат повеќе од еден аргументски израз. Сепак, треба патем да се спо
менат и некои деноминални придавки обдарени со рекција, како на
пр. мак. боiаш или љубо.морен, пол. bogaty или zazdrosny. Во процесот
на ѕ

NР-деривацијата една од аргументските позиции може да се

>

блокира. Сп.
(7) мак. Оваа зе.uја е боiаiiiа со шу.ми - боiашсшво на ШУЈии (во оваа

зе.мја) ...
Сп.и:
(7') пол. То jest kraj bogaty w lasy - bogactwo las6w (w tym kraju}. .
.

Впрочем, треба да се одбележи и тоа дека овде се работи за секун
дарно, деривирано значење на предикатот 'богат' кое се појавува во
ПАС со појдовен аргумент маркиран како 'простор'. Сп. и:

(8)

мак.lане u е љубо.морен на Ана - љубо.мора(ша) на lане во однос

на Ана

...

(8')

//?љубо.мораша на lане...

пол. Janek jest zazdrosny

о

Ваѕј?

-

?:azdrosc Janka

о

Ваѕј?

0 . 0

// ? sklon

nоѕс do zazdrosci / zazdrosny charakter ...
Како што се ГЈ.еда, во последниот случај правецот на мотивација од
денешна гледна точка е миниран, а секундарен именски дериват не
постои.
Меѓутоа, како што спомнав, деноминалните придавки способ
ни за рекција претставуваат изолирани случаи; во центарот на наша
та анализа се наоѓаат придавските предикати со вербални базио
Mutatis mutandis, слично како во случајот со глаголските и од
глаголските именки, мора тука одвоено да ги разгледаме глаголските
и одглаголските придавки (партиципи), соодветно ГП и ОГПо След
ствено, кај деривираните именски синтагми ќе се издвојат оние чии
конститутивни членови се именки деривирани од ГП и од ОГП, т.е.,
соодветно, ИГП и Иогп. Сите тие,

ех

dejillitione, се секундарни деривати,
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според моделот: verbuт > (nотеn) adiectivuт verbale I (nотеn) adiectivuт
deverbativuт > (nотеn) substantivuт ...
Ќе ги разгледаме прво патиштата на синтаксичката дерива
ција на релација: реченица конституирана од (именскиот прирок со)
ОГП > именска синтагма конституирана од Иогп.
Инвентарот суфикси со кои се деривираат одглаголските при
давки во двата јазика во голема мера се поклопува, сп. -ен II -nуl-nј;
-ален II -alny; -а6} -лuв II -јНЈУ, -liwy; -ав II -awy; -иш II -ity; -ок II -ki . На
. .

македонска

страна треба

уште да се додадат -ачкu} -ечкu} и дру

ги сложени суфикси како -кав, -uлен, -ашен, -ишен, -i1lелен, -овuШ.. . ,
на полска страна -czy, -istyl-ysty, -ski, -alski.

. .

Македонските и полски

те ОГП прилично се разликуваат како по формалната дистрибуција и
продуктивност, така и по функционалната оптовареност, сп. ја на пр.
серијата како мак. за.менлuвосi1l
пол. karalnosc, мак. заiiалuвосi1l

-

-

пол. wyтieniainosc, мак. казнuвосi1l

-

пол. zapalnosc, и сл. Меѓутоа, со оваа

проблематика овде нема да се занимаваме.
На семантички план одделните деривациски серии се раз
ликуваат најчесто по дијатезата или по модалната обоеност, меѓутоа
сите, речиси без исклучок, поради својата инхерентна семантичка
СJIоженост, на површината на текстот се способни да се појават со
само еден аргументски израз, оној во номинативен однос и во функ
ција на субјект на соодветната реченица. Од сите нив латентно можат
да се деривираат ИОГ!l

соодветно со суф. -осш II -оѕс; во именските

синтагми конституирани од нив "појдовниот" номинативен аргумент
ски израз стои во генитивен однос, сп.

(9)

мак. Јане е раБОШЛU6

-

He'ioeailia рабоШлuвОСili . I рабошлuвосша
.

.

на Јане ...

(9') пол. Janek jest pracowity -jego pracowitoSC

. . .

I pracowitosc Janka ...

и сл.

Многу покомплицирана е ситуацијата во однос на таканаре
чените глаголски придавки (ГП), т.е. старите партиципи. Пред се, во
денешниот ПОJIСКИ јазик функционираат две серии ГП, коишто го
континуираат соодветно ста риот participium praesentis activi и стариот
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participium praeteriti passivi, додека во македонскиот е жив само оној

вториот, кој со текот на времето ја загубил својата дијатетичка мар
кираност. Компликациите се множат поради фактот дека ГП прет
ставуваат инфинитни форми на глаголската лексема и во принцип ги
споделуваат карактеристичните за неа способности за акомодација
на не само еден, туку и поголем број аргументски изрази. И најпосле,
на релација: македонски - полски, којашто е тука во центарот на на
шето вни:мание, доаѓа до израз многу понапреднатиот на полска стра
на процес на адјективизација на глаголските придавки, т.е. нивната
полна адаптација кон функцијата на модиФикатор во и:менската
синтагма.
Тука нема да се занимаваме со деривацијата Verbum > Adiecti
vum verbale и со нејзините последици за структурата на именската

синтагма

ќе се вратиме на таа проблематика во третата глава од

оваа книшка. Ќе се ограничиме овде само на забелешките непосред
но сврзани со секундарната деривација на линија ГП > Игп. Во овој
поглед двата разгледувани јазика прилично се разликуваат.
Во македонскиот именките како разбра1l0Сili, uзвежба1l0СШ,
образованосш,

iiошкованосiii,

pacuiiaHociii; увере1l0СШ,

убеде1l0СШ,

iiовреде1l0СШ; наilllашосi71, iiодU21lашоClU и сл. се продукти на прак

тично отворена деривација. Тие се обично деривати од глаголските
придавки кои од своја страна се деривати од свршени глаголи;

во

текстот тие ефикасно ги заменуваат отсутните во македонскиот сис
тем "регуларни" ГИ деривирани од тие глаголи. Иако ретки, постојат
и паралелни деривати од несвршени глаголи, сп. на пр. 2леданосш
како во Гледа1l0Сluа на оваа емисија , и сл. Слично како и нивните
. . .

придавски бази, одглаголските именки со суф. -н-осш / -lU-ОСШ обич
но во текстот се појавуваат како едноаргументски предикати.
Сп. на пр.

(10) мак.

Не20вuош 2лавен адуш е образова1l0СШ.

на што во полски би :му одговарало

(10')

пол. Jego gl6wnym atutemjest wyksztalcenie.

бб

каде што именскиот прирок е конституиран од "нормална" глаголска
именка од соодветниот свршен глагол. Примерите од ваков тип лесно
можат да се множат. Сепак, треба да се одбележи дека секундарните
опи не се деривираат од глаголските придавки од непреодни
глаголи.
Во полскиот систем деривацијата на именки од глаголски при
давки е поограничена. Од активните придавки за сегашно време, со
суф. -qcy, не знам да наведам ниту еден пример. Само навидум тука
спаѓа именката g01'qCOSC со база gorqcy, меѓутоа gorqcy во современиот
полски јазик ја загуби врската со својата глаголска база и функцио
нира како немотивирана придавка со значење 'жежок', сп. и мак. 20реlШU од исто потекло. Во обратниот полски речник ја наоѓам уште
именката IsniqcoH: «

lsniqcy < ,ѕnјс),' lѕnјс значи 'блеска, блескоти'; во

мојот полски Лексички фонд именката /Sniqco.§C не постои.
Од глаголската пасивна придавка латентно се деривираат на
полска почва именки со суф. -оѕс, но тие не се многу бројни во "пот
врдениот" лексички фонд ниту се фреквентни во текстот. Можат ту
ка да се приведат формациите како napuszonosc, unizonosc, zloionosc,
okres/onosc ... ; napi?to.§c, zaci?tosc, nad?to/ii:, ci?tosc, otwartoSC

. . .

Сите тие,

како што се гледа, се деривати од преодни свршени глаголи. Кон тие
општи категоријални карактеристики, според моето јазично чувство,
би можела да додадам уште две нивни особини, едната семантичка, а
втората синтаксичка. Имено, (а) голем број од нив се деривираат са
мо од секундарни семантички варијанти на своите придавски бази, и
(б) на базите коишто синтаксички се веќе потполно адјективизирани,
т.е. пофреквентни како модиФикатори во именските синтагми откол
ку како конституенти на именскиот прирок. Така на пр., сите горе на
ведени примери со формантот -t-osc означуваат човекови психички
особини, otwartosc значи 'искреност, екстравертичност', nadtftosc
'вообразеност', uniionosi:

-

'понизност', итн., додека основното значе

ње на соодветните глаголи (ol1vorzyc 'отвори', сп. И мак. ozuBopeHOClU;
nadqc 'надуе', сп. и мак. надуеНОС1U; unizonosc

-

глаголот веќе не е жив

во јазикот, а придавката unizony значи 'понизен'...), присутно уште во
глаголските придавки, кај именките отсуствува. Во текстот сите так
ви именки, како и нивните македонски пандани, ее ПОЈавуваат како
едноаргументски, т.е. со блокирана позиција на објектот, сп.
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(11)

мак. Ташко Јиу е .мн02у вообразен

U

надуен - вообразеносш(а)

U

надуеносш( а) на шашко .му ...

(11')

пол. Jego ојсјес јеѕ! bardzo zarozumialy i nad ty - zarozumialosc

nad tost jego ојса ...
Notabene, полското zarozumialy исто така има стар партиципски су
фикс -ly.

1.2.2.

Слично како кај девербалните деривати, и кај деадјек

тивните покрај класичпите номинализации наоѓаме зборообразувач
ки модели со пренесување на содржината на придавката-база на една
од позициите присутни во нејзината синтаксичка шема. Меѓутоа, ка
ко што видовме, синтаксичките шеми на придавките, пред се на немо
тивираните придавки, кои се наоѓаат во центарот на нашето внима
ние, се многу сиромашни. Единствена позиција редовно отворена е
таа на субјектот на атрибуцијата, носител на особината. Следствено,
овде ќе им посветиме малку место на деадјективните именки-назИБИ
на носители на особините, т.е. таканаречените nоmјnа atributiva . Тие
претставуваат своевидна паралела на nоmјnа agentis т.е. најтипични
"деривати со апсорпција" кај девербалните деривати.
Се работи за именки како мак. белец, .мудрец, 20ле.мец ..., црн
ка, зеленка ..., лудак, LipociU.aK .., веселко, Liалавко..., шрчкало, .мрзло ..,
.

пол. mqdrzec, SZерјес, glupiec ..., . mialek, siwek ..., bialko, i6Itko ..., prostak,
pr6iniak. .. , maluch, tluscioch . Како што се гледа од примерите, тој тип
. .

именки често се експресивно маркирани и функционираат како пози
тивни и/или негативни епитети. Предикатите оформени како соод
ветни придавки-бази

не импликуваат задолжителни аргументи и

следствено не врзуваат зависни именски синтагми, така што разгле
дуваните деривати немаат што да "наследат" во тој поглед од своите
бази. Меѓутоа, факултативно и базите и дериватите можат да бидат
придружувани од различни типови споредбени синтагми кои го дооп
ределуваат интензитетот на именуваната особина. Сп.:

(12) мак.

Тој е Liросш / iiросшак како illai71l(0 .му; Тој е уutше LiоLiросш /

уutше Li020ле.м iipocluaK од шашко .му; Тој е најLiросш / нај20ле.u
iiросшак во својаша :Zpyiia ...

68

(12')

пол. Оп јеѕ! podly / podlec jak i jego ojciec; Оп јеѕ! jeszcze bardziej

podly / jeszcze wi kszy podlec niz jego ojciec; Оп јеѕ! najpodlejszy / najwi kszy
podlec

w

tyт zespole...

и сл. Нема овде да се задржуваме на можните синтаксички модели на
споредбените синтагми и на разликите во тој поглед меѓу полскиот и
македонскиот јазик. Сепак треба да истакнеме некои граматички
посебности на noтina atributiva што доаѓаат до израз во конституира
ните од нив именски синтагми. Така на пр., апсолутен максимум на
особината може да се изрази со конструкција од типот на мак.

над .мудреци

-

.мудрец

таа има идиоматски и не толку архаичен карактер, во

полскиот е поретка отколку во македонскиот, но сепак можна, сп.
m drzec nad m drcami, и сл. Како што веќе спомнав, деадјективните де
ривати често се појавуваат во функција на експресивно маркирани
епитети. Во македонскиот јазик таквите епитети понекогаш можат и
да се степенуваат, сп. ги формите како

Uо.мајсШор, најјунак,

и сл. При

ведените два примера не спаѓаат во класата на деадјективните фор
мации - првиот има во базата позајмена именка, вториот со текот на
времето ја загубил својата отпридавска мотивација. Сепак, пред се во
разговорниот јазик, можат да се замислат и форми како

најuалавко,

uо.мудрец,

и сл. Во полскиот јазик оваа појава е непозната.

Најбројни се nomina atributiva кои се однесуваат на луѓе иlили
на животни како носители на соодветни особини. Поретки се оние
кои се однесуваат на неодушевени предмети или нематеријални по
јави. Тие обично имаат и посложена семантичка структура и, след
ствено, поспецијализирано значење. Сп. на пр. мак.

жолшица

со две

основни значења, 'вид болест' и 'златник', пол. z6ltaczka, bialaczka
'видови болест', z6ltko, bialko 'делови од јајце', и сл.
Mutatis mutandis сето тоа што го рековме за дериватите од не
мотивирани придавки се однесува и на оние деривирани од мотиви
раните одименски придавки. За одглаголските придавки ќе стане
збор подолу. Најважниот заклучок за нашиот проблем гласи дека де
ацiективните именски деривати - согласно со синтаксичките шеми на
базичните придавки - способни се само да ја реорганизираат содржи
ната на придавката-база, така што на врвот на семантичката структу
ра ја ставаат компонентата која се однесува на првиот, појдовен, но
минативен аргумент, според шемата:

висок (некој), ЖОЛШО (нешшо),
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и сл. Следствено, единствени именски синтагми што тие од свој а
страна ги доминираат се оние

( "споредбените")

ат интензитетот на именуваната особина.

коишто го одредува
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1.3. ОД СИНfАКСАТА НА ИМЕНСКИТЕ СИНfАГМИ
ПРОДУКТИ НА СИНТАКСИЧКА ДЕРИВАЦИЈА

Како што констатиравме на почетокот на нашата анализа,
именските синтагми коишто се предмет на нашиот интерес претста
вуваат номинализирани реализации на предикатско-аргументските
структури (ПАС). Во таа смисла тие претставуваат номинализирани
еквиваленти на реченици како примарни и максимално експлицитни
реализации на соодветните ПАс. Како што видовме, во процесот на

Ѕ

>

NР-деривацијата губат дел од своите синтаксички потенции, од

носно: некои синтаксички позиции (позиции на некои аргументски
изрази) во процесот на номинализација се блокираат, што сепак не го
менува фактот дека продуктите на таа деривација претставуваат
формализација на појдовните ПАС (

:;:;:

на појдовните пропозиционал

ни семантички структури).
Во овој параграф ќе се потрудиме да одговориме на праша
њето како именските синтагми настанати по пат на синтаксичката
деривација (NP

<

Ѕ) функционираат соодветно во македонскиот и/или

во полскиот текст.
Тргнуваме од претпоставката дека реченицата (како продукт
на предикација) претставува основна, прототипска формализација на
една минимална порака

(message).

Реченицата се појавува во текстот

(а.) како самостојна единица (т.е. како таканаречената проста рече
ница) или (б.) како дел од друга, проширена реченица (т.е. како та
канаречената дел-реченица). Дел-реченицата може да биде грама
тички зависна (б.а.) од глаголскиот предикат (тогаш зборуваме за
декларативна / комплементарна / интензионална дел-реченица) или
(б.б.) од сврзнички предикат (тука спаѓаат дел-речениците како дело
ви од паратактички сложените иlили од таканаречените прилошко
определбени I екстензионални реченици), или, најпосле, (б.в.) од
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именската синтагма. Во нашиот краток преглед нема да се занима
ваме со (ех de.finitione секундарни) номинализирани именски синтагми
во функција на самостојни пораки (од типот Тишина., поилава.,
Дожд., Зе.мјоiiiрес. и сл.), горе (а.), а само патем ќе се осврнеме на
исто така секундарни конструкции со номинализирни ПАС зависни
од именските синтагми, горе (б.в.). Ќе се сосредоточиме врз двете си
туации означени горе соодветно како б.а. и б.б. За именската синтаг
ма како формализација на ПАС ќе го прифатиме симболот NPs.
Се ограничуваме во овој параграф на анализа на "класичните"
номинализации (како чиiiiање, uросшоша . ), а не и на оние со апсорп
ција на одделни синтаксички позиции од синтаксичката шема на база
та (како чuii1аiiiел) Upocii1aK. ). Оние вторите ги карактеризира син
таксичкото однесување типично за други именки од соодветни Функ
ционални класи (nоmјnа agentis, nomina atributiva, итн.).
..

..

1.3.1. ПАС оформена како NPs и функционално еквивалентна
на дел-реченица зависна од глаголски предикат. - Општо земено,
прототипска форма на еден аргумент врзан од страна на предикатот
оформен како финитна глаголска форма (или перифрастична кон
струкција конституирана од финитна глаголска форма) е именска
синтагма. Значи, аргумент во форма на реченица претставува секун
дарно, а аргумент во форма на NPs терцијарно решение. Меѓутоа,
постојат бројни предикати, таканаречените предикати од втор ред,
кои задолжително бараат еден пропозиционален аргумент, чија при
марна формализација е реченицата. Целиот тој склоп на комплику
вани семантички хиерархии и граматички зависности најдобро ќе ни
го илустрираат типичните примери. Ќе се послужиме со еден пример
на NPs во функција на појдовен, субјектен аргумент и еден пример на
NPsBO функција на втор во хиерархијата, објектен аргумент. Сп.
-

(1) мак.

Доа'iањешо на Јане .ме изненадu - Тоа / Факiii оiii шiiiо Јане

дојде.ме UЗllеllадu.

(1') пол.

Przyjazd Janka zaskoczyl тnје

zaskoczyl тnје.

и

то / Fakt, Йе Janek przyjechal.
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(2) мак. Не ја i10z7lценува.м i10бедаii1а на Јане - Не 20 i1Ol71ценува.м z7loa I
фmа710z7l дека Јане i10бедu.
(2') пол. Nie lekcewazfi zwyci stwa Janka
Janek zwycifiiyl.

Nie lekcewazfi tego

I faktu, Йе

и сл. Горните искази се конституирани од предикати од втор ред, т.е.
предикати кои импликуваат редовно два аргумента: референт на ед
ниот е човек, а вториот ја одразува внатрешната, интелектуална или
емотивна состојба на тој човек. Меѓусебната хиерархија на аргумен
тите, како што покажуваат нашите примери, е ирелевантна. Важно е
дека - како што тоа го демонстрира десната страна на нашите приме
ри - позицијата отворена за пропозиционалниот аргумент

секогаш

може (примарно мора) да биде пополнета со именската синтагма.
Синтагмите со форма

z7loa дека ..
.

I

z7loa шz7l0 .
.

.

I

факz7l0z7l дека...

итн.

претставуваат "синтаксички номинализации", т.е. форми на адапта
ција на пропозиционалниот аргумент кон синтаксичка позиција при
марно отворена за именската синтагма. Пософистицирана форма на
адаптација претставува токму нашата NPs. Речиси секој глаголски
предикат способен да прифати аргумент во реченична форма може и
да ја прифати именската синтагма од типот

z7loa I фаКI710z7l,

и сл., како

корелат што го воведува таквиот аргумент. Меѓу конструкциите што
не го прифаќаат корелатот најчести се оние со реченичен аргумент
во позиција на директен објект, сп. на пр

z7lp2He yz7lpe,

.

.lане pelUU (*I71oa) дека ќе

и сл.

Појавувањето на NPs (конституирана од глаголска именка) во
Функција на аргументски израз до глаголски предикат го имаат моно
графски обработено И. Чашуле (1989) на македонска почва, и З. За
рон (1980) на полска. Двете монографии си поставуваат принципиел
но различни задачи. Додека Чашуле доследно ја проучува синтаксата
на македонската глаголска именка, Зарон прави инвентар и анализи
ра полски глаголски предикати способни да прифатат пропозициона
лен аргумент. Следствено, во нејзиниот текст (а не и кај Чашуле) на
оѓаме и информација за глаголи способни да врзуваат аргумент во
форма на реченица, а не и на именска синтагма и обратно. Еве некои
примери:
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во функција на пропозиционален аргумент можна е комплементар
на реченица но не и NPs :

(3)

мак. lане ilрешIiосшавu дека Ана He.'rIa да дојде; Ана сфаШll дека

ilоzрешuла; Анше лаже дека ќе се врашu ОКОЛУ 5 uоUладне...

(3')

пол. Janek przyjql, ze Аnnа nје prz}jedzie; Аnnа zrozumiala, ze zrobila

blqd; Antek klamie, ze wr6ci kolo 5-еј ро poludniu ...

Присуството на таков тип глаголски предикати, инаку прилично
бројни во двата јазика, може да се сфати како доказ дека NPs во таа
позиција претставува секундарно синтаксичко решение. Меѓу други
те тука спаѓаат и сите глаголски предикати секундарно употребувани
како verba diсеndi,сп. на пр.: се доверува, се С02ласува, се колне, офка,
ilлаче ... дека. . Во принцип состојбите во двата јазика се поклопуваат;
.

- во функција на пропозиционален аргумент можна е NPs, но не и
комплементарна реченица, сп.

(4)

мак. lане ареЕцерува со ilодлuаување на дuрекшорош; Ана се аа

длабочu во чuШањеzЦо...

(4')
w

пол. Janek przesadza z podZizywaniem sJ dyrektorowi; Аnnа zagl bila sj

czytaniu ...

Глаголските предикати од овој последен тип се прилично ретки, неш
то побројни во полскиот отколку во македонскиот јазик (сп. Зарон

1980: 121-130).

Тие се семантички прилично сложени, карактеристич

ни за поразвиен лексички фонд и се појавуваат на подоцнежни етапи
на неговата еВОЛУЦИЈа.
Ставена во позиција на комплементарна дел-реченица, NPs
теоретски ги чува отворени аргументските позиции карактеристични
за соодветниот глагол, меѓутоа во конкретните текстови сите тие по
зиции релативно ретко се пополнуваат. Покрај стилската мотивација
одбегнување на преголемо натрупување на сложени именски син
тагми и преголема кондензација на текстот - многу честа причина за
непополнување на аргументските позиции е анафорската функција
на NPs; сп.
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(5)

мак. Во соседнаша соба Ана со .моноШон глас .му чиша некоја ири

казна на Јане. Чишањешо на Ана .ме усиива

...

или: Тешко го иодне

сува.м чишањешо на Ана. . или: Ми се с.мачи од iiioа чиШање.. или (со
.

.

конвертирана дијатетичка перспектива): СлуиlGњешо ириказни го
с.мирува Јане. , и сл.
..

(5')

пол. W sqsiednim pokoju Аnnа monotonnym glosem czyta Jankowi jakqs

bajk?. Јеј czytanie dziala nа mnје usypiajqco .. или: Ји:! mј niedobrze od tego
.

czytania... или: Sluchanie bajek uspokaja Janka . итн.
. ,

Моите примери во овој параграф се претежно (од)глаголски
номинализации, бидејќи (од)придавските се и во двата разгледувани
јазика многу послабо обработени. Ни овде не е место детално да ги
обработувам, така што ќе се ограничам на неколку примери како
доказ дека mutatis mutandis како аргументи на глаголските предикати
тие се однесуваат слично како и (од)глаголските номинализации. Сп.
на пр.:

(6) мак.

Јане е добар. Добринаша на Јане/ Неговаша добрина сише не

восхиШува...

(6')

пол. Janek јеѕ! dobry. Dobroc Janka / Jego dobroc wszystkich nаѕ

zachwyca. .
.

или;

(7) мак. Ана е иоса.мосШојна од КаШе.

Учишелкаii1а ја забележи иого

ле.маШа иншели2енција на Ана во однос на КаШе ...

(7')

пол. Аnја јеѕј bardziej samodzielna od Каѕј. Nauczycielka zauwaZyla

wi?kszq samodzielnosc Аnј ...
и сл.
1.3.1.1. Посебен проблем претставуваат конструкциите во кои
(од)глаголските иlили (од)придавските номинализации зависни од
глаголски предикат функционираат како делови од сложениот пре
дикатски израз, а не како првостепени делови на реченицата. Сооче
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ни сме тогаш со таканаречените декомпонирани или перифрастични
предикати од типот на мак. доделува наzрада, донесува одлука, врши
исшражување, води разговор ... , чувсшвува лушuна, совладува OZop
ченосШ... пол. przyznawac nagrod , podejmowac decyzj , przeprowadzac

badanie, prowadzic rozmow ... , odczuwac zlosc, opanowy\.vac rozgoryczenie ...
итн. И на двете компоненти на таков сложен предикатски израз им се
.

.

наложени определени ограничувања: глаголот КОЈшто се ПОЈавува во
финитна форма мора да биде семантички сиромашен (синсемантич
ки) за да може неговото значење да биде дополнето и модификувано
од соодветна номинализација; од друга страна номинализацијата ех
clefinitione е употребена "предикативно", т.е. без референција, и со
блокирани способности за врзување аргументски изрази.
акедонските и полските перифрастични предикати се од
многу аспекти монографски обработувани и конФронтирани, сп. меѓу
другото,

иркуловска 1991, 1992, Otfinowski 1976, Mindak 1983.

1'з.2. ПАС оформена како NPs и функционално еквивалентна
на дел-реченица зависна од сврзнички предикат. - Под сврзнички
предикат подразбирам предикат способен да прифати два и само два
аргумента, и двата од пропозиционален карактер, а којшто на повр
шината на текстот се реализира како сврзник. Тука спаѓаат сврзници
кои - според потрадиционалната терминологија - конституираат па
ратактички- и екстензионално-сложени реченици. Надвор од класата
сврзнички предикати остануваат сврзниците кои воведуваат интензи
онално-сложени реченици и кои - слично како падежните наставки
кај морФолошките падежни форми

претставуваат средства за адап

таЦИЈа на аргументскиот израз кон надредениот предикатски израз.
(Пошироко за сврзничките предикати сп. во петтата книга од оваа
серија, Тополињска 2001).
Деривацијата на NPs функционално еквивалентни со дел-рече
ниците зависни од сврзнички предикати покажува значително помала
регуларност во однос на деривацијата на NPs функционално еквива
лентни со дел-речениците зависни од глаголски предикати. Додека
втората води кон кондензација на текстот без да ја менува комуника
тивната хиерархија на компонентите на соодветната ПАС, првата
има за резултат демоција на еден од двата аргументи. Згора на тоа,
овој процес на демоција го засегнува не само аргументот подложен
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на номинализација, туку и конститутивниот за појдовната ПАС сврз
нички предикат, чиј површински показател од зборовната група сврз
ници преминува во зборовната група предлози. Сп. на пр.: откако

излезе, lане се celUU на зборовшuе на Ана - По излегувањеlUО lане се
сети на зборовите на Ана, каде што на вториот по хиерархија
пропозиционален аргумент

во

појдовната конструкција

(откако

излезе) му одговара предлошка именска синтагма во деривираната
конструкција (ао излегувањето), т.е. имаме рс + Ѕ2 наспрема ргаер +
NPs [каде што рс е сврзнички предикат, Ѕ2 е втор по хиерархија пропо
зиционален аргумент во форма на дел-реченица, а ртер симболизира
предлог].
Се служам со записот praep + NPs за да ги одбегнам ирелевантните
појаснувања за разгледуваната тема. Инаку, записот ртаер + NPѕ е за мене
рамноважен со ,,NPs во локативен падежен однос" (ако се работи за простор
ните и од нив деривираните темпорални И каузални предлози) и/или ,,NPs во
инструментлен падежен однос" (ако се работи за предлозите како

со

или

без

'не со .. ) Пошироко за тоа сп. Topo1it1ska 1996.
.'

.

Пред да ги прикажам механизмите и резултатите на синтак
сичката деривација чија појдовна точка се дел-речениците зависни од
сврзнички предикати, треба да се потсетиме дека словенските јазици
уште порано формирале посебна морфолошка категорија чија функ
ција е паралелна со функцијата на предлошките именски синтагми
добиени како резултат на разгледуваната овде деривација. 11ислам
тука на прилошките форми на партиципите, имено на participium
praesentis activi (пиде. суф. *-nt-) и participium praeteriti activi (пиде. суф.
*-иѕ-) . Во полскиот јазик до ден денешен функционираат и двата гла

голски прилога, во македонскиот - само првиот. Нивната примарна
функција е изразување на временската релација меѓу две ПАС опфа
тени со една сложена конструкција: глаголскиот прилог е форма ка
рактеристична за предикатот на онаа ПАС која во комуникативната
хиерархија има секундарна улога. Еве неколку примери на спомена
тиот функционален паралелизам меѓу ПАС конституирани од гла
голски прилог од една страна, и од NPs од другата: мак. Доагајќи ја

здО2леда Ана - На доагање ја здО2леда Ана, пол. Przeglqdajqc
powt6rnie ksiqzk

znalazl swoje zapomniane notatki - Przy powt6rnym prze 

glCf!laniu ksiqjki znalazl swoje zapomniane notatki; Przyszedlszy do domu zaraz
wlqczyl radio - Ро przyjSciu do domu zaraz wlqczyl radio, и сл. Пошироки
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от инвентар и поголемата релативна Фреквентност на глаголските
прилози во текстот наоѓаат одраз во значителното ограничување на
употребата на praep + NPs

ВО

полскиот во споредба со македонскиот

јазик.
Ред е уште и да додадеме дека тutatis тutandis слична улога
како глаголските прилози во однос на praep+NPs деривирани од рече
ниците конституирани од финитна глаголска форма вршат прилози
те деривирани од другите (неглаголски) придавки во

однос на

praep+NPs деривирани од речениците конституирани од именски при
рок. Сп на пр. Јане шажно ја 2ледаше руиниранаша куќа - Јане со
шаzа ја 2ледаше руиниранаша куќа, и сл.
Сврзничките предикати од гледна точка на изразуваната од
нив релација меѓу двата пропозиционални аргументи ги делам на (а)
чисто асоцијативни, (б) темпорални, и (в) каузални. Еве неколку
примери кои ги покажуваат резултатите на синтаксичката деривација

(Ѕ > NPs ) во сите три групи:
(8) мак. Јане 20 шешеше својош коле2а и искрено сочувсшвуваше со
не20 - Јане со искрено сочувсшво 20 iuешеше својош коле2а.
(8') пол. Janek pocieszal swego koleg? i serdecznie тu wsp6lczul

Janek z

serdecznyт wsp6lczucieт pocieszal swego koleg?.
или

(9)

мак. Ана не размислуваше МН02У, а сеаак донесе HajKopeKiiiHa

одлука - Ана без

МН02У раЗ.М,ислување сеuак донесе најкорекшна

одлука.

(9')

пол. Аnnа nје zastanawiala ѕј? dlugo, а jednak powzi?la najwlasciwszq

decyzj?

Аnnа nјетаl bez zastanowienia powzi?la jednak nqjwlasciwszq

decyzj?.
и сл. И во двата примера основа за асоцијацијата која дозволува две
ПАС да се најдат поврзани како аргументи на еден предикат е емотив
ната состојба (8-8') или процесот на заклучување

(9-9')

спроведен од

страна на истиот човек - референт на појдовните аргументи на тие
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(8-8') соочени C;\fe со конјункција, во примерот (9-9')
адверсативната релација. На сврзничките лексеми иli, а/а во

ПАс. Во примерот
со

поексплицитните конструкции со по два реченични аргумента им
одговараат соодветно предлозите co/z, без/bеz кои ги воведуваат дери
вираните номинализирани ПАС во покондензираните конструкции.
Praep+NPs во тие кондензирани конструкции се појавуваат во функ

ција на реченични трансформи (а не како аргументи на конститу
тивниот предикат). Во конструкциите од овој тип И во двата јазика со
praep+NPs конкурира глаголскиот прилог.

Пофреквентна

е

Ѕ

>

NPs

-деривацијата

чија

основа

е

ТЕМПОРАЛНАТА релација, сп.:

(10)

мак. Ошкоiа објави неколку сшашии на шаа шема, се одлучи да

наiiuше
шиu на шаа шема, се одлучи да наiiише комiiлеiuна МОНОiрафија...

(10')

пол. Wydrukowal kilka artyku16w nа {еn temat, poczem zdecydo1rval sifi

napisac kompletnq monografifi / ?Potem jak 1rvydrukowal kilka artyku16w nа lеn
temat,

zdecydowal...

ро

wydrukowaniu kilku artykul6w

nа (еn temat

zdecydowal sifi nарјѕас kompletnq monografi ...

- како што се гледа, на полска страна поприфатлива е ситуацијата во
која Ѕ > NPs -деривацијата ја менува дијатетичката перспектива
(комуникативната хиерархија) на појдовната конструкција. Со други
зборови: изборот на определена дијатетичка перспектива обично го
повлекува соодветно изборот на поексплицитната или IIокондензира
ната конструкција. Значи: моделот настанат по пат на синтаксичка
деривација си осигури посебно место во системот на изразување на
релации на временската последователност. Теоретски возможната
варијанта со глаголскиот прилог (Wydruk01rvawszy kilka artyku1611i ... ) во
однос на овој конкретно глагол е стилски. речиси, неприфатлива.
Темпоралните сврзнички предикати, дополнувани со катего
ријалната, аспектуално-темпорална карактеристика на конститутив
ните предикати на аргументските дел-реченици, способни се да изра
зуваат: (а) контакт и/или преклопување во време и/или истовреме
ност, како и (б) временска последователност гледана од перспектива
на она што се случило "пред", како и на она што се случило ,,по". Во
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македонскиот јазик сите тие релации како резултат на синтаксичка
деривација можат да бидат пренесувани со praep+NPs, додека во
полскиот - како што веќе спомнав - деривацијата е значително по
ограничена, посебно кај првата серија релации. Сп. на пр. (се служам
со примери што ги наведува Чашуле 1989: 43-95, по потреба ги
упростувам) :
(11) мак. К02а uзле2уваше .. I На изле2ување..., 20 ilобара нејзинuош
.

U02лед, и сл. - во македонскиот Ha}+NPs во оваа функција е прилично
фреквентна, посебно кај глаголите на движење; во полскиот таквата
конструкција не постои, во соодветниот контекст се појавува кон
струкција со глаголски прилог: kiedy wychodzil ... Iwychodzqc ... , и сл.

Се послужив со симболот

lШј

за да ги издвојам конструкциите од

разгледуваниот тип од оние кои изразуваат, обично каузално мотивирана,
последователност, како во:

Го.молев u од'iоворu на .мојаiП.а .молба, На.моеШо
прашање.мu е од'iоворено.. .) и сл.; конструкциите од ваков тип постојат и во

полскиот јазик.

(12) мак. Кога iiа2аше . / Во Uа2ање... шој ме uовлече и мене, и сл.
..

во

полски превод: kiedy padal... Ipadajqc ... Извесен паралелизам би може
ле да најдеме само во семантички посложените конструкции од
типот: мак. Свирењешо на Ана ми uречu во чuШањеШо...
Аnnу przeszkadza mi

w

-

пол. Gra

czytaniu... , т.е. 'Ана свири и тоа! нејзиното сви

рење .. .' , и сл.
(13) мак. Додека јадевме .. I Среде јадење... некаде uод цркваша
.

квикна

zipace

како што се гледа од примерот, македонската кон

струкција допушта дури различни референти на субјектните аргумен
ти на двете појдовни дел-реченици; на полска страна може тука да се
најде понекој изолиран пример, сп. Kiedy.smy sJ

bawili

Wsr6d najZepszej zabawy ... nagle ktos sobie przypomnial,

со

V

najZepsze ... /

nаѕ czeka .... и сл.

Инаку, горниот македонски пример може да се преведе само како: W
czasie.. . I Podczas . jedzenia... , и сл.
.

.

(14) мак. Додека возбудливо

LUei'ioiuea... / Низ возбудливошо шеuо

Шење... UрсiТlиiТlе... Фаќаа... нешШо необично...
отсуствува.

полската паралела
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(15)

мак. КО2а наблuжуваа iiразницuiiiе... / Со наблuжувањеlUО на

ilразнш{шUе... сише iiочнавме да размислуваме за iiодароциlUе ...

(15')

пол. Kiedy zbli:ialy sj swi ta . . / Ze zbli:ianiem sj .. . / w miar zbli:iania
.

sj §wiqt ... ws

scy zacz liSmy my§lec

о

prezentach ...

- како што се гледа, овој тип конструкции е присутен и во двата ја
зика, меѓутоа и овде македонските примери се побројни и покажува
ат повеќе варијации во семантичката структура. Кореференцијата на
субјектните аргументи е овде исклучена, па така и превод со глагол
ски прилог не е можен.
(16) мак. КО2а балсамирале мрШовци.

. .

/ При иравење мумии ... сша

рише E2uiizujaHU уiiошребувале мед ...

(16')

пол. Kiedy balsamowali zmarlych ...I Przy balsamowaniu zmarlych ...

starotytni Egipcjanie uzywali miodu ...

тука сме соочени со конструкција во принцип со иста фреквенција
застапена во полскиот како и во македонскиот текст, иако и во двата
јазика паралелно постои варијанта со глаголски прилог.
Кај релациите на последователност во време имаме исто така
само делумен паралелизам Mety македонската и полската ситуација.
Сп.

(17)

мак. Пред да замuне... / Пред замuнувањеШо... на синOlU му куии

кола...

(17') пол. Zanim wyjecl1GI .. / Przed wyjazdem
.

.

. lcири synowi auto ...
.

или
(18) мак. Додека не 2и заврши сШудиише.. / До заврluувањешо на
.

сшудиише ... живееше со родиШелиШе ...

(18') пол. Dop6ki nје Sk011czyl studi6w . . / Do ukonczenia studi6w ... mieszkal z
.

rodzicami ...
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и сл. Меѓутоа, не постои IIолска паралела за конструкциите приведу
вани од Чашуле од типот сuрошu

+

ГИ, на пр. сuрошu изле'iување

Шо... , сiiроши донесување одлука. . ., и сл. Се разбира, во конструк

циите кои изразуваат антериорност praep+NPs се без конкуренција 
глаголскиот прилог е ех definitione исклучен од игра.
Во случај на постериорност има уште поголем број разлики
меѓу двата разгледувани јазика. Сп.

(19)

мак. ОШКО2а се врашu од Бел2рад. .. / По враќањешо од Бел

-град... Јане веднаш замина за Охрид...

(19') пол. Kiedy wr6cil z Belgradu... / Ро powrocie z BeZgradu..
Belgradu ...Janek zaraz wyjechal do Ochrydu...

.

/ Wr6ciwszy z

најфреквентно е овде

последното решение, она со глаголскиот прилог; симптоматично е
самото тоа што полскиот јазик нема сврзнички пандан на мак. ојlј
К02а; odkqd покрива само дел од соодветната функционална зона

имено, odkqd "бара" вториот пропозиционален аргумент да изразува
состојба, чиј почеток означува дејство изразено со првиот аргумент,
на пр.
(20) мак. Ошкоiа се враiПu од БеЛ2рад. . / По враќањешо од Бел
.

iрад... ]ане ја за2уби својаша обична ведрина / .. Јане uосшојано неш
шо бара ј'јо КНИ2 и...

(20') пол. Odkqd wr6cil z BeZgradu . . . / Ро powrocie z BeZgradu ... Janek stracil
swojq zwyklqpogod /

. . .

ciqgle siedzi z glowq)1/ ksiqzkach...

варијантата со

глаголски прилог во таквиот контекст е неприфатлива.
и во двата разгледувани јазика има посебни СВрЗНИЧКИ преди
кати со вградена информација дека два настана следат бргу еден по
друг, сп. мак. само шШо... , шШоШуку... , шШо.н..., пол. jak tylko... , ме
ѓутоа, само во македонскиот постои соодветна конструкција на ниво
на NPs. Се работи за мошне интересна балканска конструкција, која
во стандардниот текст има регионален иlили колоквијален статус.
Таа е составена од ГИ со конгруентен модификатор едно, сп. (според
Чашуле приведувам пример од РМЈ):
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(21) мак.

Веднаш шшом влезе во собаШа... / Веднаш И0 вле2ување

Шо... / Едно вле2ување во собаша ... се сшруi10ли на i10дош

-

един

ствен можен полски превод на соодветната NPs е со предлошка кон
струкција и прилог (од типот на веднаш) кој носи информација за
"брза последователност": ...zaraz / natychmiast ро wejsciu do izby / do
pokoju...

Во разговорниот јазик можно е дури испуштање на едно, т.е. можни
се конструкции како Ле2нување и се онесвесшu, и сл. (сп. Чашуле
1989: 93). Најпосле, можна е и варијанта во која место едно се по
јавува модификаторот ирво / со ирво, кој навестува итеративна низа
дејства, сп. ирво намачкување и се крена шоа i10сшруi1еношо од 2лав
чешо на 3дравко, Со ирво мавнување со мошикаша вземи, и му блик
нало i10Ш... - сите примери се според Чашуле 1989: 94.

Во

инвентарот

на

NPs

употребувани

за

изразување

на

КАУЗАЛНИТЕ релации разликите меѓу македонскиот и полскиот
јазик се уште поголеми и пак поголем број конструкции регистрира
ме на македонска страна.
Најфреквентна е основната релација 'причина' која може да
се изрази на повеќе начини, сп.:

(22) мак. Човекош се навреди... зашшо ши се однесуваше неирис
Шојно... / И0ради швоешо неi1рисшојно однесување...

(22') пол. Czlowiek si? obrazil ... bo zachowywales si? niewlasciwie... / z powo
du twego niewlasciwego zachowania ...

сп. и:

(23) мак. 3адоцнивме на воз... зашшо ШU мораше да засшанеш иред
секој изл02... / И0ради швоешо засшанување иред секој изл02...

(23') пол. Sp6inilismy si? nа pociqg... bo musialas si? zatrzymac przed kaZdq
wystawq... / przez twoje zatrzymywanie przed kazdq wystawq...

и сл. На македонска страна покрај И0ради може тука да се појави и
заради, чија примарна функција е сепак да изразува финална рела
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ција. Во полската предметна литература има неколку монографски
трудови во кои се разработува семантичката колокација на одделни
причински сврзници и предлози, на македонска страна проблемот се
уште чека обработка. Потребна е исто така продлабочена анализа на
варијантите во линеаризацијата на соодветните конструкции, однос
но на двата вида топикализација кои промовираат соодветно причина
односно последица на дејството. Меѓутоа, овде не можеме да се задр
жуваме на таа проблематика. Јасно се зацртува само македонско-пол
ската паралела во употребата соодветно на предлозите од и z, сп.

(24)

мак. 3ашшо бев МН02У нервозна... 1 Од 20лема нервоза... , не 20 ни

зашворив сШаноШ...

(24') пол. Przez to,

ze bylam taka zdenerwowana ... I Z wielkiego zdenenvowa

nја ... , nје zamknt;.laт nawet тieszkania ...

или

(25) мак. 3ашшо

бевме iiiолку уморни.. . I Од 20лемиош умор..., се ош

кажавме од вечера...

(25') пол. Poniewaz byliSтy bardzo zтt;.czeni . ..I Z calego zтf;czenia,

zrezygno

walisтy z kolacji ...

- како што се гледа од примерите, пропозициите оформени како
praep+NPs, означуваат тука Физиолошки состојби. Се чини дека и во

двата јазика тоа е најстар тип на каузална реченична трансформа.
Впрочем, на македонска почва Функционалната зона на употреба на
каузалната конструкција одNРѕ се проширила, сп. ги примерите како
Биди милозлива. . . СО ова iii ело од чекање шiiiо 2ние..., Во Македони
ја... од MHoiy војска и од .ин02у шеlЈање ќе lЈочне да LJpoii.aZa земјаша...,

и сл. (примерите ги приведувам според Чашуле

1989: 101).

Инаку, на македонска страна Чашуле приведува уште многу
модели на каузалнир гаер +NРЅЈ на кои не знам да им најдам полски ек
виваленти со паралелна структура; меѓу другите, тоа се: во (О)ГИ, за
(О)ГИ, саоред (О)ГИ, i""iри (О)Ги. .. Изолирани полски паралели знам

да најдам за на

(О)ГИ и за ареку

(О)ГИ, сп.

84

(26) мак. Зашшо МН02У uнсuсШирав .. / На мое инсисШирање... шој на
.

крај ми ја објасни раБОШаШа...

(26') пол. Poniewai bardzo nalegalem . .. / Na тоје naleganie ... w k011cU wy
јаѕnјl тј tft. sprawft.

00'

и
(27) мак. Сuсшемашскu иоди2нувајќu 20 нuвошо на образованuеUlO. . /
.

Зашшо сuсшемашскu 20 иоди2нувавме нuвошо на образованuешо .. /
.

Преку сuсшемаiilcко иоди2нување на нuвошо на образованuеШО... ја
uодобрuвме сuШуацuјаШа...

(27') пол. Systematycznie podnoszqc poziom oswiatyo .. / Poniewai syste
matycznie podnosilismy poziom oswiaty .

..

/ Poprzez systematyczne podnoszenie

poziomu oswiaty ... poprawilismy sytuacjft....

Сепак, на македонска почва - судејќи по примерите што ги наоѓам во
монографијата на Чашуле - и двете конструкции се пофреквентни.
Од другите релации со каузален карактер praep+NPs може да
се појави во функција на еден од аргументите на релацијата 'цел'.
Како предлошки експонент на предикатот на македонска страна се
појавува тогаш за(радu), а на полската do или dlа,СП.:
(28) мак. За да 20 uоuолнам слободношо време на одморош.о. / За(ра
ди) i'iоiiолнување на слободношо време на одморош... зедов неколку
иншересни кни2 и...

(28') пол. Aby zapelnic wolny czas nа urlopie . I Dla zapelnienia wolnego cza
..

ѕи

nа urlopie ... zabralam kilka interesujqcych ksiqzek ...

или:
(29) мак. За да 20 uлусшрuрам ова иредавање... / За uлусшрацuја на
ова иредавање... сu uодгошвuв uосебни слајд06U...

(29') пол. Zeby ziZustrowac ten wyklad . .I Do zilustrowania tego wykladu ...
.

przygotowalam sobie specjaZne sZq;dy.. .
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и сл.
Релативно поретко во форма на preaep+NPs се реализира еден
од аргументите на релациите 'услов' или 'концесија', сп.
(30) мак. Ако возuме брзо... / Со брзо возење... можеме да сши2неме
на време...

(30') пол. ЈеЊ b dziemy jechac szybko ... / Przy szybkiej jeidzie ... mozemy zdq
zyc nа czas ...

или:
(31) мак. Ако 20 корисшuме доследно новиош комiiјуШер. .. / При
доследно корисшење на новиоiii комИјуспер... шие шеишошии ќе се
намалаШ...

(31') пол. ЈеЊ b dziemy konsekwentnie korzystac z nowego kompulera . . /
.

Przy konsekwenlnym wykorzystywaniu nowego komputera... {е problemy sj
zmniejszq ...

Сп. и во случај на концесивниот период:
(32) мак. Иако Ана инсисiUираше... / И иокрај инсисширањешо на
Ана... Перо не за.мина ...

(32') пол. Chociai Аnnа nalegala... / Мјmо nalegania Аnnу ... Piotr nје
wyjechal ...

или:
(33) мак. Иако младише МН02У се шрудеа... / При сиош шруд на мла
диШе... се собраа малку средсшва ...

(33') пол. Мјmо ie mlodzie bardzo sj
mlodych ... zebrano malo pieni dzy ...

starali ... / Przy wszystkich staraniach
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Тука завршува нашиот преглед на NPs кои алтернираат со дел
реченици зависни од сврзнички предикати. Колку да е тој површен,
сепак му посветивме прилично повеќе место и внимание во однос на
NPs кои алтернираат со дел-реченици зависни од глаголски предика
ти. Причината за таквата постапка е јасна. Имено, додека во елучајот
на ПАС конституирани од глаголеки предикати комуникативната
хиерархија на конетитутивниот предикат и неговите аргументи оста
нува неизменета, независно од тоа дали вториот аргумент е оформен
како реченица или како NPs

,

во случајот на ПАС конституирани од

сврзнички предикати Ѕ > NPs -деривацијата на еден од пропозицио
налните аргументи води кон суштествени измени во комуникативна
та хиерархија, а со тоа се губи паралелизмот меѓу семантичката и фор
малната структура. Да го разгледаме, на пр., соодносот меѓу исказите:

(34)

Ошкоiа i7puciIiuiHa во iрадmu, Јане се уuшuu дuрекшно во

хоШелоШ.

наепрема

(34')

По UРUСluuiнувањешо во iрадош Јане се уiiашu дuрекшно во

хошелош.

и во двата случаја еемантичката структура останува иста: имаме ра
бота со два настана поврзани ео релација на временека последова
телност, конкретно постериорност. Меѓутоа, додека во првиот исказ
таа временска релација е оформена како конститутивен сврзнички
предикатски израз, а двата настана поврзани со неа како дел-речени
ци во функција на аргументски изрази, во вториот иеказ како фор
мално надреден предикатски израз се појавува глаголски предикат
конститутивен за еден од реченичните аргументи, додека "првобит
ниот" еврзнички предикат е оформен како предлог и заедно ео втори
от реченичен аргумент претставува реченична трансформа, т.е. до
полнителна, незадолжителна КО�lIIOнента на исказот. Како своевидна
паралела на тој тип измена во комуникативната хиерархија можеме
да приведеме, на пр., пар искази како Преluuосшавува.м дека шој до
шол и Тој веројazuно дmuол. И во двата доминантната модална ре
лација е претпоставката, меѓутоа, додека во првиот иеказ ова наоѓа
израз во централната позиција на предикатскиот израз uрешuосша
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вувам, во вториот таа централна предикација е сведена на ниво на
прилошкиот модиФикатор веројаШно. Би можеле да претпоставиме
дека токму поради толку суштинската формална разлика меѓу искази
те од типот, соодветно,

(34) и (34'), нивниот семантички

идентитет во

повеќето граматички описи е потиснат на втор план. Оттука и нашиот
обид малку пошироко да го претставиме нивниот паралелизам. Впро
чем, сличен пристап, иако во друга терминолошка конвенција, наоѓаме
во многукратно спомнуваната монографија од И. Чашуле
Посебен

проблем

претставуваат

вторичните

структура: (praepNP)praep ..,KaKo мак. во време(шо)
.

(1989).
сврзници

на...,

со

во иро

цес(ош) на ..., 60 фаза(ша) на..., 60 сфера(ша) на..., во услови на... , во
врска со..., ио и060д (на) ..., по iiаш на. ., ПО линuја(ша) на..., како ре
.

зулшаш на..., како i10следица на..., во смисла на..., во iiо'iлед на..., со
о'iлед на..., со цел за..., и сл., пол. w czasie
etapie
drodze

+
+

G, w warunkach
G, ро lјnјј

pod wzglf2dem

+

+

+

G, w zwiqzku z

G, w rezultacie

+

+

+

G(enetivus), w trakcie

l(nstrumentali ), z okazji

G, w nastwstwie

G, ze wzglf2du nа ... , w celu

+

+

+
+

G, w ѕеnѕје

G, nа
G, w
+

G,

G . . , и сл. Сите тие функцио
.

нираат како предикати и прифаќаат најчесто пропозиционални ар
гументи оформени како NPs. Меѓутоа, со оглед на задолжителното
присуство на одглаголските иlили други таканаречени апстрактни
именки во нивната структура, можеме да ги толкуваме и како терци
јарни деривати еквивалентни на дел-реченици зависни од таквите
именки. При ова толкување веќе сме соочени со проблематиката на
наредниот пар::::граф.

1'з.3.

ПАС оформена како NPs и функционално еквивалентна

на дел-реченица зависна од именска синтагма. - Како што произлегу
ва од насловот, овде се работи за именски синтагми зависни од други
именски синтагми. Во материјалот се изделуваат две диспропорцио
нални групи примери.
Првата, доминантна, ја претставуваат конструкции со NPs за
висна од именска синтагма конституирана од таканаречената ап
страктна именка, т.е. - би можеле да кажеме - NPs зависна од друга
симбол да го сфатиме ѕеnѕu largo т.е. да ги
голските именки, не
опфатиме со него не само глаголските и одгла
актни именки за кои во
само отпридавските именки, туку и оние апстр
ните јазици не може да се
современиот лексички фонд на разгледува
како база за морфолошка
посочи конкретен глагол или придавка

NPs, ПОД

услов овој

наш

,
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деривација. Тука спаѓаат на пр. македонските конструкции како:
...иочеШоЦU на болесша од недвuжење... (трокатна номинализација!),
...срам од себе Uремолчување... , ...uоследица на ненавременошо ин
Шервенирање... , ... инШересоШ за нејзинuше бе'lсшва, скишања или
онемувања..., ...објаснение за не'lовошо молчење..., ...ценаша за шаа
неUокорносШ..., ... одобрување за не20вошо каење и извинување... ,
... жрШва на нарушување на соцuјалисшичкаша закониШосШ. .. (пак

три ката!), ... 2ледаше со вдрвеносш на несфаЌање..., ...казнаШа на ко
лебањеШо... , ... желба за инаеШење..., ...сшремеж за самоочувување...,
... инuцијаШuва за uрешресување на одделни Uрашања... , ... расUоложе
носш за раЗ20вор... , ... надеж за оздравување..., ...молби за ilомuлува
ње... , ..,Нови uошезlt во ошсшранување на UреЧТ<:llШе..., ...борба арошив
уiнеШување..., ... однос сuрема иавршувањешо на соuаuвенише об
врски..., ... сШрав од можноiiiо uоiiiФрлање'''ј итн., итн. (уште еднаш се

послужив тука со примерите од Чашуле

1989).

Како полски Функцио

нални еквиваленти можат да се приведат: .. .poczqtki choroby ... , ... roz
mach akcji ... , ... }vybuch wojny ... , ... kontynuacja dzialan ... , ...przebieg roz
m6w ... , ...przyczyna rozstania ... ,

... rezultat niemvagi ... ,

... glebia smutku ...

,

... odwaga wlasnych przekonan ... , ... koniecznosc dzialania... , ... moz!iwosc zwy
ciestwa ... , ...potreba udzielenia natychmiastowej ротосу ... , ... niechec do dal
szych kontakt6w...

.

и др. Во овој продуктивен модел на сложени кон

струкции можат да се издвојат некои оmпти правилности. Така на
пр., хиерархиски надградената NPs е обично од повисок степен на ап
стракција, како во шемите iioчешок / крај на... , Причина I Последuца
на ..} желба I uоiiiреба за..., иншензишеш / длабочuна на..., и сл. Исто
.

времено, оваа надградена именска синтагма во огромно мнозинство
на примери претставува одглаголска именка, т.с. nотеn acti (а не nо
теn actionis). Општо земено, подредените NPs се тука еквивалентни

на комплементарните дел-реченици од типот шоа / факiiiош дека I
како / шшо / да... Како што веќе спомнавме погоре

(1.1.3.1.),

соод

ветните глаголи-бази, односно соодветните придавки-бази, отвораат
позиција токму за именските синтагми и таа синтаксичка потенција
се пренесува на деривираните од нив NPs. Од своја страна, подредени
те NPs ги чуваат своите синтаксички способности за врзување исти
аргументи како и соодветните (глаголски и/или придавски) бази,
иако во разгледуваниот кондензиран синтаксички модел аргумент
ските изрази се појавуваат поретко отколку во базичните реченични
модели. Најпосле, како што може да се очекува, подредените NPs
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(т.е. оние коишто се тука во центарот на нашето внимание) се онре
делени ако претставуваат трансформи на фактивни комплементарни
реченици и неонределени ако појдовните реченици се нефактивни.
На македонска почва монографијата на Чашуле исцрпно ја
претставува синтаксата на глаголската, но не и одглаголската имен
ка. На полска страна оваа функција ја врши монографијата од Пу
зинина (сп. Puzynina 1969). Во последно време се почесто во стручната
литература се појавуваат гласови што промовираат потреба за об
работка на синтаксички речници на именките (сп.

J drzejko 1996,

М.

Ивиh 2002).
Втората група конструкции ја претставуваат NPs зависпи од
именки кои посочуваат материјални нредмети. NPs се тука функ
ционално еквивалентни на релативните дел-реченици. Се работи за
помалку продуктивен семантички и синтаксички модел, во чии рамки
се издвојуваат неколку поизразити серии. Една од нив чинат називите
на предмети употребувани за некоја одредена цел, сп. на пр. мак.
МllшиНll Зll uишувllње

'машина која служи за.. .', саuун за јЈерење

'сапун кој служи за .. .' или 'сапун со кој.. .', корuа за фрлање ошuадоци
'корпа која служи за...' или 'корпа во која ...' итн., пол.

aszyna do рј

т

ѕаnја, тydlo do ртnја, plyn do czyszczenia srebra ... Покрај зацврстените
називи, како горецитираните, во оваа серија влегуваат и ad hoc роде
ните конструкции како на пр. (некој бара) дрво за бесење (пример од
Чашуле 1989: 138). Друга евентуална серија претставуваат конструк
циите како мак. снu.мка од концершош 'снимка чија содржина е.. .',
белешки од uредавањешо 'белешки коишто ја пренесуваат содржи
ната на ...', пол. nagranie koncertu, notatki z wykladu ... , сп. и: арmиина од
раскоuување на :Zробовише 'прашина која настанува при ...' (пример
на Чашуле 1989: 128). Во оваа група конструкции спаѓаат и бројни
фигуративни називи како осшров на шишина 'изолирано место каде
што не допира врева', дрво на живоili 'дрво кое дава живот', пол.
droga ratunku 'пат кој води кон спасот', drzewo Zycia, drzewo }viadomosci
dobrego i zlego 'дрво кое дава знаења за доброто и злото', и сл.
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1.4. ЗАКЛУЧОЦИ

Синтаксичката деривација Ѕ

>

NPs, т.е. синтаксичката де

ривација која води од реченица до именска синтагма е од структурна
гледна точка најважна линија на деривација, способна суштествено да
го збогати инвентарот на наследените синтаксички модели. Таа е и
основна форма на семантичката и синтаксичката кондензација на
текстот. МорФолошки носители на таа деривација се, како што ви
довме, глаголските, одглаголските и отпридавските именки.
Глаголските именки со суфиксот *-bje, како регуларни еле
менти на системот на глаголските инфинитни форми, не спаѓаат во
индоевропското наследство. Тие претставуваат прасловенска инова
ција, а ограничувањата во нивната продуктивност, како и нивната
способност да се појават како надредени и/или подредени членови на
конкретни синтаксички модели денеска варира од еден до друг
словенски јазик. Видовме дека македонскиот и полскиот јазик во тој
поглед прилично се разликуваат.
Одглаголските и отпридавските именки се карактеризираат
со поголем број зборообразувачки модели, од кои дел претставуваат
индоевропско, а поголем дел и прасловенско наследство. Македон
скиот и полскиот јазик се разликуваат тука по инвентарот и по про
дуктивноста на одделните модели.
Погоре извршениот краток преглед на механизмите на Ѕ

>

NPs -деривацијата во македонскиот и во полскиот јазик докажува

дека независно од нивните корени и денешната позиција во зборо
образувачкиот и граматичкиот систем на двата јазика, глаголските,
одглаголските и отпридавските именки треба да се толкуваат како
една функционална група лексеми. На семантички план во таа група
спаѓаат noтina actionis, noтina acti u noтina stativa (називи на состојби),
при што главната разлика меѓу македонската и полската ситуација се
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состои во фактот дека бројни македонски глаголски именки покрај
основното за нив значење на nomina actionis со текот на времето
стекнале, барем во некои контексти, и значење на nomina acti.
Спроведениот преглед дозволува да се формулираат и низа
други поопшти заклучоци:
- првиот заклучок, којшто е истовремено и најдиректно по
врзан со предметот на нашата анализа, гласи дека големата експан
зија на глаголската именка како кондензатор на дел-речениците се
должи во голема мера на редукцијата на македонскиот систем на ин
финитните глаголски форми;

ова, впрочем, не е нов заклучок

го

формулира веќе Б. Конески, а И. Чашуле во многукратно овде спо
менуваната монографија го докажа тоа на огромен изворен матери
јал; новото е дека овој заклучок е овде потврден во конфронтација со
полската ситуација и, пред се, дека нашата појмовна мрежа дозволува
да се доуточни дека разликата меѓу македонскиот и полскиот (а со
самото тоа и македонската специфика) се однесува само на дел-ре
чениците зависни од сврзнички предикати, т.е. на дел-речениците ка
ко компоненти на вистински сложени реченици. Имено, според наше
то сфаќање комплементарните дел-реченици се делови од простата
реченица, а релативните дел-реченици - делови од именската синтаг
ма. Посредно на тој начин се верификува и исправноста на таквото
сфаќање;
- привлекува внимание дека дел од предлошките NPs (на ма
кедонска страна на пр. оние со предлозите

СО,

во, од".)

зависно од

контекстот добиваат различна интерпретација: чисто асоцијативна,
темпорална или каузална; таа семантичка варијабилност тие ја споде
луваат со глаголските прилози; нејзината инваријантна база е темпо
ралната релација која во случај на истовременост може и да се сфати
како чисто асоцијативна, а во случај на временска последователност 
како каузална;
нашата анализа, преку паралелизмот во однесувањето на
NPs еквивалентни со реченици конституирани од автосемантички

глаголи и оние со придавки во именскиот дел од именскиот прирок,
го верификува и сфаќањето според кое примарната функција на при
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давките е предикативната, а не функцијата на модификатор во имен
ската синтагма;
- наследувајќи го основното значење на соодветниот глагол
ски, придавски иlили сврзнички предикат, NPs ipso Jacto ја наследуваат
вградената во тоа значење информација за бројот и карактерот на
аргументите импликувани од страна на соодветната предикативна
релација, а на формален план - наследуваат способност граматички
да си го подредат истиот состав на аргументи; меѓутоа, не ретко, по
ради блокади од синтаксички карактер, цел комплет аргументи не
може да се оствари во рамките на една иста NPs, што пак го потвр
дува познатото правило дека зборообразувачкиот дериват (како
продукт на процесот на кондензација) - во однос на својата база 
трпи ограничувања како на семантички, така

И

на формален план (сп.

Гортан-Премк 1997), а со тоа и синтаксичката конструкција консти
туирана од него е помадку експлицитна; заслужува внимание дека
двата аргументски изрази централни за простата реченична струк
тура, оној во номинативниот и оној во акузативниот однос, на ниво на
NPs располагаат со посебни средства на израз (во облик на присвојни

придавки, посебни прилошки конструкции, и сл. - сп. погоре 1.1.1.2.2.
и 1.1.1.2.3.), додека другите аргументски изрази се подложни на ме
ханички трансфер од нивото на ѕ на нивото на NPs; истовремено,
токму во однос на примарно "номинативните" иlили "акузативните"
аргументски изрази двата разгледувани јазика покажуваат најмногу
идиосинкратични разлики;
- најпосле, вреди да се подвлече паралелизмот во однесувањето
на вербалните и номиналните референцијални категории во процесот
на Ѕ

>

NPs -деривацијата; имено: NPs функционално еквивалентни со

фактивни реченици обично вклучуваат показатели на референцијална
употреба, што не е случај со NPs еквивалентни
ци, какви што се, на пример,

ех

со

нефактивни речени

definitione, дел-речениците со негација

како главен предикат, или дел-речениците чии предикати изразуваат
антериорност или цел. Впрочем, оваа статистичка правилност не е
без врска со фактот дека NPs

,

како кондензирани реализации на со

одветните ПАС, многу често се употребуваат анафорски.
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2. ОД ПОРАЗВИЕНА ДО поcrЕГНАТА РЕЧЕНИЧНА

ИЛИ СИНТАГМАТСКА СТРУКТУР А

Утврдувајќи го редоследот на главите во оваа книшка, треба
ше да се одлучам за еден од двата можни принципа: или да му дадам
предност на самиот процес ( којшто ја кондензира реченицата или
именската синтагма), или на морФолошките бази коишто се наоѓаат
на влезот на деривацискиот процес (глаголите, придавките, именки
те). Природниот тек на излагањето веќе во првата глава ми го на
ложи првиот принцип: на патот од ѕ кон NPs

тргнав паралелно од

речениците чии конститутивни предикати имаат облик или на глагол
или на придавка. Значи, синтаксичкиот принцип се покажа пора
ционален - ги анализиравме паралелно NPs со глаголска база и оние
со придавска база. Следејќи го тој принцип, во оваа глава ќе се за
нимаваме со деривацијата која на морФолошки план води од именка
кон глагол, или од именка кон придавка, а на синтаксички - од пораз
Биена кон постегната реченична или синтагматска структура, под
претпоставка дека и двете претставуваат формализација на една иста

ПАС и остануваат една со друга во однос на парафрази.
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2.1. ИМЕНКА КАКО БАЗА НА МОРФОЛОШКА ДЕРИВАЦИЈА

2.1.1. Појдовна морФолошка деривација: Sb > V

Опишувајќи ја деривацијата на десупстантивните глаголи во
македонскиот и во полскиот јазик, ги користам главно трудовите на
К. Конески (1995) и на Х. Врубел

(Н. Wrбbel: 1999). За семантичко

синтаксичката класификација на тие глаголи од голема помош е
Semantyczno-syntaktyczny SLOWNIK ѕlоwiШlѕkiсh czasownik6w odimiennych

(дискусиона тетратка, Katowice 1980, натаму: Slownik 1980), кој опфаќа
над сто речнички статии со материјал од чешки, македонски, полски,
руски и српскиlхрватски јазик, при што македонскиот и/или полскиот
материјал е присутен во 120 статии. Иницијаторот на проектот, С.
Каролак, е автор на воведните забелешки, додека две водечки лич
ности од авторскиот колектив, К. М. Солецка (македонист!) и К. Тер
мињска, предлагаат десет формализирани дефиниции според кои се
класификуваат словенските десупстантивни глаголи. Токму тие де
финиции ќе ни бидат од голема помош во утврдувањето на формите
на кондензација на реченичната структура чии поттикнувачи и носи
тели се таквите глаголи.
2.1.1.1. Зборообразување на десупстантивните глаголи во ма
кедонскиот и во полскиот јазик. - Се разбира, не можеме овде да оче
куваме ниту регуларна морФолошка деривација како во случајот на
глаголските именки, ниту богатство на суфикси, како во случајот на
одглаголските именки. Од друга страна, покрај суфиксните наоѓаме
тука и префиксно-суфиксни образувања. И во двата јазика домини
раат старите глаголски суфикси -а / -а (.зоба, јурuша, венча...; siodlac,
bratac ѕј?, kumac ѕј? ...) -ува / -owa (ка.менува, дРУ2арува, коледува...; аѕ
,

faltowac, policzkowac, strozo'>vac ... ), -и/ -i

(-у). . (i1раши, вешри, Шурчи... ;
.
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kaleczyc, krzewic, pienic sifi .. . ),

меѓу суфиксно-префиксните наоѓаме об
разувања како за- ... -иl za- .. . -/ (задомu, закалуzерu, закоренu се...; zalesic, zagracic, zakatarzyc sifi . .. ), у- ... -и I и- ...
i (-у) (усреќи, УСМрШU,
УКОШ6U. ..; utlenic, unerwic, uczlowieczyc .. '), и др.
К. Конески го дава следниот инвентар на суфикси кои дериви
глаголи
од именки: -u, -а, -ее, -У6а, -СШ6У6а, -IlЧU, -са (-оса, -иса),
раат
-ира (-uзuра), и следниот инвентар префикси кои влегуваат во од
именските обрзувања: без-, 6- (60-), до-, за-, UЗ-, на-, 0- (об-), од-, Йо-,
Йре-, Йри-, Йро-, раз-, с- (со-), у-.

Во монограФскиот опис на Врубел се појавуваат суфиксите:
со проширените варијанти -iz-O),va-, -i(y)fik-owa- кај позај
мените бази, натаму -i- (-0-), -а- (-0-), -а- (-ај-), -е- (-еј-) и префиксите

-owa- (-иј-)

Јо-, oJ-, nа-,

0-

(ob-), ро-, poJ-, prze-, roz-,

ѕ-

(z-), и-, W-, WY-, za-.

Се зацртуваат низа кратки корелативни серии во кои на се
мантичката структура на глаголот и одговара соодветната формална
структура. За дел од таквите серии ќе стане збор подолу.
Како што се гледа од овој краток преглед, во областа на збо
рообразувањето на десупстантивните глаголи прасловенското на
следство и македонско-полските паралели се поуочливи отколку во
зборообразувањето на девербалните и деадјективните именки. Разли
ките - освен оние во продуктивноста и Фреквентноста се сведуваат
на разлики во инвентарот и во структурата на формантите коишто
функционираат до позајмените бази и коишто делумно се исто така
позајмени.
Десупстантивните глаголи во функција на конденза
ција на реченичните модели. - Нашата задача во оваа глава е да пока
жеме какви се синтаксичките реперкусии на деривацијата на де
супстантивните глаголи, т.е. и на кој начин тие придонесуваат кон
кондензацијата на реченичните модели во кои влегуваат.
2.1.1.2.

Барајќи одговор на тоа прашање треба да бидеме свесни за
принципиелната разлика меѓу условите и последиците на деривација
та V> N и деривацијата N > V на семантички план.
Во процесот на деривацијата на (О)ГИ тие автоматски го
преземаат примарното значење на соодветниот глагол со нему свој
ствените семантички (и синтаксички) импликации. Вистина е дека во
натамошната своја еволуција двете лексеми, глаголот и (од)глагол
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ската именка, често се разотидуваат, придобиваат нови значења, по
некогаш ги губат или ги изместуваат старите. Сепак во појдовната
точка на морФолошката деривација тие формализираат еден ист
поим како конститутивно јадро на една иста предикатско-аргумент
ска структура (ПАС).
Процесот на деривација на десупстантивните (одименски) гла
голи (ОИГ) има поинаков карактер. Поимот којшто го сфаќаме како
значење на појдовната именска база претставува само една од компо
нентите на ПАС чиј конститутивен член е еден семантички посложен
поим (предикат). Од друга страна, тој предикат - којшто порано на
површината на текстот се остварувал како перифрастичен предикат
ски израз - со никнувањето на ОИГ стекнува само една нова, кон
дензирана (универбизирана) површинска варијанта. Сп. Х се оженu
со У Х ја зеде У за жена; Х ја uошрrtува uланuнаша Х сади дрва на
iiланuнаша за шаа да се uокрие со шу.ма; Х учuii1елсшвува во селошо
У
Х врши функции на учиillе л во селошо У; Х се ракува со У
Х се
Поздравува со У (јодавајќи .му рака.. , итн.
-

-

-

-

.

Нашата задача е (а) да спроведеме семантичка класификација
на пофреквентните типови на ОИГ во македонскиот и во полскиот
јазик според тоа каква е улогата на поимот, чиј назив претставува
база на морфолошката деривација, во ПАС конституирана од преди
кат оформен како ОИГ, и (б) да ги утврдиме семантичките и син
таксичките разлики меѓу површинските структури конституирани од
ОИГ наспрема површинските структури конституирани од соодветни
перифрастични предикатски изрази.
Во првата од овие две задачи од голема помош ќе ни биде ана
лизата на словенските ОИГ спроведена во гореспоменатиот речник
(Slmvnik 1980).
2.1.1.2.1.

Една од

поголемите

(ОИГ) се автосемантичките глаголи

групи

одименски

деривати

формализации на предикати

чија поразвиена синтаксичка варијанта има форма на таканаречени
от именски прирок. Значи - според теоријата на падежот што ја за
стапувам овде (сп. Topoliflska 1996, 1999) - нивните морФолошки бази
во соодветните реченици стојат во предикативен падежен однос. Тие
се обично именки-називи на поими кои определуваат професија, во
кација, општествен статус на лице за кое станува збор. Сп. ги ма
кедонските глаголи како царува «

цар), учишелсшвува «

учuii1ел),
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apiaiIiYBa «
дари «

apiaiIi), iоведарува «

iоведар), рибари «

рибар), 20си0

20си0дар)... и др., или полските глаголи како kr61mvac «

panowac «

раn), administra..vac «

leniuch01vac «

leniuch), c wiadczyc «

administrator), blazno,vac «
swiadek), gosci6 «

kr61)

,

blazen),

gosc) во смисла

'е на гости, гостува', и др.
Најтипична и најчеста парафраза претставува токму "имен
скиот прирок", т. е. на пр. царува 'е цар', рибари 'е рибар', итн., ме
ѓутоа чести се и парафразите како 'врши функција на.. .', 'се однесува
како ...' , 'работи како .. .', и сл. Се случува само една од тие значенски
варијанти да се зацврсти за ОИГ, или пак ОИГ од конструкцијата со
сориlа да се разликува по фреквенцијата на употребата и по контекс
тите на употребата на одделните значенски варијанти. Сп. на пр. Јане
царува во cBoeiiio село наспрема Јане е цар во своешо село, каде што
практично нема значенска разлика, а од друга с'грана Јане е учиiIiел
во своешо село наспрема Јане учиiIiеЛСiIiвува во своешо село

-

втора

та реченица можеме да ја продолжиме: ... но Гиој всушносiIi не е учи
luел, шоа не му е сшрука, и сл.; вистина, и првата реченица можеме да
ја продолжиме: .. но шој НеЈиЛ учuПlелска диi1лома, и сл., но сепак ос
.

танува фактот дека нашата прва асоцијација кога ќе чуем:е Х е учи
iIiел е дека тоа на Х му е официјална, легална професија, а кога ќе
чуеме Х учuiIiелсil"iвува, дознаваме само дека тој (привремено) врши
функција на учител.
Понекогаш семантичките разлики се поостри. Полскиот гла
гол matko.vac (komus) може да значи само 'врши функција на мајка
(matka), се однесува како мајка', додека парафразата 'е мајка' е ис
клучена. Mutatis mutandis по исти линии би одела интерпретацијата на
мак. се браiIiu,1Ш (со некого); сп. исто така мак. се абраiIiu (со некого),
пол. bratac sj (z kimS) ...
Во посебна група се изделуваат глаголите со основна пара
фраза 'стана / станува Х', сп. мак. се замОАiU «
«

каЛУ2ер, каЛУ2ерица), се ска.мени «

гисшрира «

магисшар), докшорира «

Јиома), се заКllЛУlери,

камен), се здрви «

дрво), Ј Ш

докШор)... , пол. zbabiec «

ba

ba), schlopiec « chlop), schamiec « cham), skamieniec « kamien), zdrewniec
«

dre,vno), tvydoktoryzowac sj «

ter} . Сп. и мак. овдовее «
.

.

doktor), разг. ,vymagistrzyc sj «

вдовец, вдовuча), пол. O1vdowiec «

magis

wd01viec,

wdowa}. . За сите тие глаголи примарна е употребата во свршен вид.
.
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Кон истата група можеме да ги вброиме и безличните (без
агентивни) глаголи како мак. се раздени / се разденува

с.мрачu / се с.мрачува «

«

.мрак), пол. rozedniec / dniec «

ден), се
dzien),

zmierzchnqc ѕј? / zmierzchac ѕј? « zmierzch), и сл. За разлика од гореспо
менатите предикати со импликувана позиција на првиот аргумент
(агенсот), безагентивните оиг Функционираат паралелно во двата
вида. Можеби овде треба уште да се додаде оиг со егзистенцијална
интерпретација, мак. се наоблачи / -ува, пол. zachmurzyc / -ас ѕј?, Т.е.
со библиски јазик - 'станаа облаци', во послободна парафраза: 'се
појавија облаци', и сл. На оваа серија оиг ќе се вратиме подолу, кога
ќе стане збор за локативно-егзистенцијалната релација.
Наредна група оиг коишто

ги

кондензираат (веќе кондензи

раните) предикатски изрази се оние со парафразата 'стана / станува
како Х' «

'стана таков каков што е I бива Х'). Тука спаѓаат глаго

лите градени врз споредба со изгледот или стреотипното однесување
на животните, сп. мак. се наежlt

« еж),

пол. zjez-yc ѕј? « јеЙ), zeswinic

ѕј? « .fwinia), gawronic ѕј? « gawron), сп. исто така мак. uоzаволu / ао
zаволува «

zавол), пол. zbiesic ѕј? / biesic ѕј? «

hies). Тука спаѓаат и

бројните фигуративни значења на горенаведените оиг, како мак.

царува, се здрвu, се ска.мени, пол. krii!owac, matkowac, skamieniec, и сл.
Како што оценивме врз основа на активните суфикси и пре
фикси, формалните модели на оиг во македонскиот и во полскиот
јазик не се разликуваат многу. Тие, како и самата деривациска проце
дура, спаѓаат кон прасловенското наследство. Меѓутоа, значајни се
разликите во функционалната зона на тие модели, т.е. во селекцијата
на морФолошките бази и во продуктивноста на одделни деривациски
серии.
Во класата оиг што сега ги разгледуваме разликите се при
лично уочливи, а се поврзуваат пред се со материјалната и духовната
култура на двете средини и со времето на стандардизацијата на ја
зикот. Така на пр., во полскиот лексички фонд не постои серија оиг
базирани врз одделни "специјализации" на пастирите, како 20веда

рува, овчарува, и сл. Ја нема ни онаа серија од типот се за.мо.мu, се
закалуzерu, и сл. Од друга страна, во македонскиот фонд отсуству
ваат бројни оиг базирани врз именки-епитети внесени во полскиот
фонд од други јазици, како juszerowac «

pajacowac « рајас),

и сл.

juszer), chamiec «

cham),

Сето тоа сведочи дека деривацијата на оиг
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е нерегуларна и дека мнозинството од тие деривати никнале доцна,
во периодот кога македонскиот и полскиот јазик се развивале веќе
без меѓусебен контакт.
Семантичките разлики меѓу речениците конституирани од
"предикативните" ОИГ и нивните поразвиени варијанти се сведуваат
на разликите во комуникативната хиерархија на одделни значенски
компоненти. На пр. додека предикатскиот израз е цар во реченица
како Х е цар на државаша У значи примарно 'ги има сите особини /
права на цар', предикатот царува во реченица како Х царува во држа
ваша Упримарно значи 'се однесува како цар', и сл.

2.1.1.2.1.1. Синтаксичките импликации на ОИГ од оваа група
се скромни, но тоа не го менува фактот дека тие конституираат
посебни синтаксички модели, т.е. дека морФолошката деривација и
во овој случај ја повлекува синтаксичката.
Основната граница оди меѓу ОИГ чии бази се именки кои во
предикативна служба Функционираат само како вклучување (ад
скрипцнја) кон екстензија на дадениот поим,

и

оние со таканаречени

те релациски именки (именки-називи на релации) како бази. Имено,
само вторите импликуваат повеќе од еден аргумент. Сп. Х сшана
како камен / се ска.иени, Х сшана како дрво / се здрвu . наспрема Х е
..

член на / членува во нашаша организација, х е цар на / царува во
своешо село, и сл.

Вториот аргумент на релациските именки најчесто стои во ге
нитивен падежен однос, што наложува синтаксичка трансформација
кога именката се претвора во ОИГ, сп.
(1) мак. Х е uрuјашел на У
сп. и

Х uрuјашелсшвува со У.

со изменета релација:

(2) мак. Х е браш на У

-

Х се збрашu со У.

(2') пол. Xjest bratem У-а

(3)

-

пол. Xjest matkq У-а

-

Х zbratal sj z У-еm.
Х matkuje Y-{)wi.
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(4) мак. Х е докГцор

ио филозофија

-

?Х докј710рира ио филозофија,

(4') пол. Хјеѕ! doktorem jilozojii Х doktoryzowal sj

z jilozojii.

ЗАБЕЛЕШКА: Според овде ПРИфатената теорија (падеж

синтаксички
однос меѓу именската синтагма и нејзе надредената синтаксичка единица),
полските морФолошки форми коишто се синкретични со генитивните, а се
импликувани од страна на предикатскиот израз, се толкуваат како семан
тички мотивирани (со експлицитна или скриена негација или партитивност)
варијанти на именски синтагми во акузативен однос.
Кај потенцијално троаргументните предикати ситуацијата на
таму се компликува, сп,
(5) мак. Х е учишел ио исшорија во оваа село

-

Х учиi71елсшвува во

ова село.

но не и:
(5') мак. *Х учишелсшвува ио исШорија..,
Сп.и:
(5") мак. Х е учишел на син .мu

-

Х .му е учишел на син .ми

-

? Х .му

учишелсшвува на син .ми, ..

Не ретко како резултат на N

>

V-деривацијата вториот аргу

мент "се вградува" во ОИГ, сп.

(6)

мак. Х иасе овци

-

Х овчарува.

но тука не се работи за директна деривација; средишната алка е nо
mеn agentis, сп,

(6') мак. Х иасе овци

-

Х е овчар

-

Х овчарува,

Се случува исто така ОИГ да ја губи способноста за имплика
ција на вториот аргумент, карактеристична за неговата именска база,
сп. на пр.
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(7)

пол. Хјеѕ! wdowqpo У-и.

('Х

е вдовица чиј починат маж беше У';

конструкцијата се употребува за идентификација на

Х

во случај У да

бил позната личност),
но не и:

(7') пол.

*Х owdowiala ро У-и.

и сл.
Општо земено, можеме да кажеме дека ОИГ, коишто се се
мантички посложени од нивните именски бази, имаат поограничени
синтаксички импликации. Ова е уште една потврда на општото пра
вило дека значењето на дериватот е обично побогато, а неговите .син
таксички можности поограничени во однос на базата.
2.1.1.2.2. Прилично бројна група ОИГ претставува конден
зираната варијанта на конструкциите (перифрастични предикати?)
во кои поимот-база стои во инструментален однос и именува средство
со помош на кое се врши дејството. Сп. мак. асфалiiiира - иокрива со
асфалiii, беiiiонuра - иокрива со беiiiон, бомбардuра - унишiiiува со
бомбu, чеii1ка - чисii1u со чеii1ка.. , пол. rofaltowai:, betonowai:, bom
.

bardowac, szczotkowac. . Тука спаѓаат и .иuнuра Iminowac, 2uлоГi1uнuра I
.

gilotynowac, соли I solic, камшuкува Ibatoz.yc, biczowac, весла Iwioslowac,
каменува Ikamieniowac, лакuра Ilakierowai:, итн.
Се случува универбизацијата да биде спроведена само во еден
од двата јазика, сп. мак. ilоilлочува - пол. wykladac plytkami или пол.
cholerowac 'пцуе служејќи се со пцовка cholera'; сп. и пол. pedalowai:
'врти педали на велосипедот' т.е. 'вози велосипед', zasztyletowac 'убие
со кама (пол. sztylet)'; сп. исто така мак. се ракува 'се поздравува со
рака' - пол. ф, или пол. glowic sj , gl6wkowac 'мисли, размислува, т.е.
"се служи со глава"', и сл.
Во последните примери (оние со називи на делови на телото
како бази) значењето на дериватот е збогатено со извесна метафо
рична компонента; кон таа серија припаѓаат и полските gardlowac,
g bowac, т.е. '"се служи со грло (gardlo), уста (g ba)", Т.е. вреви, гала
ми, енергично дискутира (обично против нешто или некого)'.

--

---

---

--_
. _. . -

-------,
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2.1.1.2.2.1. На синтаксички план оиг од овој тип обично ја
задржуваат рекцијата на глаголот присутен во поразвиениот модел,
само со таа разлика llIТО го инкорпорираат инструменталниот ар
гумент, сп.
(8) мак. Ана

20 чuсшu ќебешо со чешка - Ана 20 чешка ЌебеШо.

(8') пол. Аnnа czysci koc szczotkq - Аnnа szczotkuje koc.
или
(9) мак.

Револуцuонерuше 2и убuвале своuше неuрuјашелu со 2UЛО

шuна - Револуцuонерuше 2.и 2.uлоШuнuрале своuше неuрuјашелu.

(9') пол. Rewolucjonisci zabijali swoich wrog6 v gilotynq - RewolucjonUci
gilotynowali swoich wrog6w.

и сл. Меѓутоа, постои релевантна разлика во однос на претходната
група оиг. Додека конструкциите како е цар - царува Функциони
раат речиси паралелно, евентуално со секундарни (погоре посочени)
разлики во значењето, оиг со инкорпориран инструментален аргу
мент денеска обично претставуваат основна форма за пренесување
на соодветната содржина, а нивните развиени варијанти се појавуваат
н често само во контекстите кога инструменталниот аргумент се
наоѓа под таканаречениот реторичен (реченичен) акцент. Дури во
горните два примера (8/8'-9/9'), КОИllIТО свесно ги избрав како макси
мално неутрални во тој поглед, "развиените" конструкции ги чувству
ваме како малку неприродни, односно контекстуално врзани, неком
плетни, со акцент ставен соодветно врз чешкаша односно 2.uлоШuна
ша; би очекувале дополнување од типот: .. со чешка, а не со ШУllал
.

ка. . ,
.

односно ...

со 2.UЛОШUНG, а не со Uушка.

..

,и

сл.

УllIте поизразена е

споменатата асиметрија кај други примери, сп. на пр.
(10) мак.

Рабошнuцuше 20 uокрuвааш iiaшош со асфалш - Рабош

нuцuше 2.0 асфалшuрааш UаШоШ.

(10') пол. ? Robotnicy pokrywajq / zalewajq szose asfaltem - Robotnicy
asfaltujq szose.
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или

(11)

мак. AeuoHui71e на неiiрlЈ]ашелош 20 унuшшувааш 'градош со

60.м6и - Авuонuше на неiiрuјашелоi71го 60.м6ардuрааi71градош.

(11')

пол. ? Samoloty nieprzyjaciela niszczq miasto bombami

Samoloty

nieprzyjaciela bombardujq miasto.
Според моето полско јазично чувство примерите
звучат неприродно; на македонска страна

(10')

и

(11')

според моите информато

ри - тој впечаток е послаб, но сепак постои.
Разликата во комуникативната хиерархија на одделните зна
ченски компоненти овде е многу поизразена отколку кај "предика
тивните" ОИГ (сп. погоре) - во реченица како Авuонuше на неЙраја
шелош 20 унuшiiiувааш градош со 60.м6и, т.е. 'го уништуваат градот

и се служат за таа цел со бомби' бомбите имаат понизок ранг откол
ку во реченица како Авuонuше на неiiрuјашелош 20 60.м6ардuрааil1
2радош т.е. 'фрлаат бомби врз градот (со цел да го уништат)', и

сл.

Треба да се одбележи и фактот дека во оваа група конструк
ции развиените паралели варираат од идиоматизирани изрази како на
пр. мак. Йокрива со лак наспрема лакuра, пол. pokrywac lakierem
наспрема lakierowac, или Йокрива со 60ја наспрема 60јадисува, пол.
pokrywac farbq наспрема farbowac, и сл., до слободни парафрази како
на пр. се ракува - Йодава рака за iiоздрав , или iiу.мИа (пол. pompowac) 
црие шечносш / воздух со Иу.мИа, или до чисто фигуративно толкува

ње како горенаведените полски примери cholerowac 'пцуе' или glowic
ѕје 'размислува, интензивно мисли', и

СЛ.

СО други зборови: на семан

тички и на синтаксички план оваа група е помалку хомогена од прет
ходната, при што поголеми паралели меѓу македонските и полските
состојби забележуваме кај поконкретните и постручните термини,
додека фигуративната употреба на ОИГ во полскиот јазик е поразви
ена, веројатно во врска со подолгата историја на полскиот стандард.
Во врска со "инструменталните ОИГ" треба да се нагласи па
ралелизмот на два синтаксички модела: NP1(NJ V NP2(A) NP3(lJ

И

NPUN) V

NP3(A) NP2(L). т.е. фактот дека бројни ОИГ од таа група имаат по две

парафрази, на пр. 60.м6ардuра - yHUlui71yea (нешшо) со 60.м6u или
фрла 60.М.6и (на Ilеиuио), асфалi71uра - аокрива (нешшо) со асфалш
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или

сшава асфалш (врз нешшо),

и сл. OBOj паралелизам убаво се

вклопува во една од можните теории за прототипична семантичка
мотивациjа на падежните односи. Имено, во рамките на антропоцен
.
.
.
тричката теОрИJa на падежот, чи.J
жам во неколку мои трудови (сп. Topolinska 1996, 1999, и др.), во про
цесот на класификациjата на падежните односи во прв чекор се раз
двоjуваат оние чии протагонисти се лугето (т.е. Номинатив иДатив)
од оние во кои наjчесто се поjавуваат именските синтагми чии рефе
ренти се неодушевени материjални предмети и за кои опозициjата
/ +/- човек / е ирелевантна (т.е. Акузатив, Инструментал, Локатив).

Според втората основна поделба, на една страна се наогаат цен
тралните падежи за кои од основно значеlЬе е опозициjата / +/- човек /
(т.е. Номинатив,Датив и Акузатив), а на другата оние за кои на прв
план се наога локациjата на настанот во просторот (ев. во времето)
тука спага примарно Локатив (при што OBOj назив ги супсумира сите
просторни релации изразувани со одделни предлошки синтагми). Ин
струменталот се наога на пограничjето мегу двете групи: TOj е наjсла
бо маркиран според првиот признак (како падеж на втор во кому
никативната хиерархиjа неодушевен предмет ангажиран во наста
нот), а истовремено во дел од cBojaTa функционална зона може да
има локативна интерпретациjа. Се мисли на конструкциите од типот:

йолни нешшо со нешшо, Т.е. Х сшава нешшо во нешшо, или Х йо
крива нешшо со неиlШО, Т.е. Х сшава нешiIiо врз нешШо. За еволуци

Х

jaTa на македонскиот падежен систем не е без значеlЬе фактот дека
токму TOj тип конструкции наjдолго го задржуваат "морфолошкиот
инструментал"; во македонските диjалекти до ден денешен можат да
се наjдат конструкциите како Х йолни

казан вода,

и сл., Т.е. конструк

ции со таканаречениот (погрешно) "двоен акузатив". Нашите ОИГ со
двоjна парафраза го потврдуваат Toj двозначен, пограничен статус на
инструменталниот однос: двата синтаксички модела претставуваат
.
.
ДИJaтетички ваРИl. анти
(ПАС), Т.е. се разликуваат по комуникативната хиерархиjа соодветно
на вториот и третиот аргумент; во моделот со инструменталот пови
соко во хиерархиjата стои аргументот чиj референт е исечокот од
просторот ("местото") како директен обjект па деjството, додека во
моделот со локативот повисоко се рангира она што се сместува во TOj
простор, И токму тоа претставува директен обjект на деjството, сп.
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(10") мак. Рабоzliнuцuше 20 асфалшuраmli uашош - Рабошнzщuше 20
uoKpu a amli uatliош со асфалш / Рабошнuцuше сшавааш асфалш на
ЙаШozli.

или
(11") мак. Авuонuше на нейрujашелош 20 бомбардuраmli 2радош 
Авuонuше на нейриjашелош 20 УНUUiшувааш zрадош со бо,uбu / Авu
онuше на нейрujашелош фрлааш бомби врз 2радоШ.

и сл.
Се разбира, кон разликата во ДИ.Jатезата се приклучуваат и
други семантички разлики поврзани со лексичкото значеlЬе на глаго
лите што ги конституираат двете реченици-парафрази.
2.1.1.2.2.2. Во врска со "инструменталните" ОИГ треба да се
спомене уште една мала, а карактеристична група кор претставува
друг тип на семантичка деривациjа. Мислам тука на "конjунктивните"
конструкции од типот
(12) мак. (а) JaHe се ожени со Ана со парафрази: (б) JaHe j a зеде Ана
за жена

-

(в) JaHe и Ана се венчаа

(12') пол. (а) Janek o:ienil si
:ion
и

-

z Annq

(в) Janek i Апnа si pobrali
mutatis mutandis

-

(г) Ана се омажи за JaHe.
(б) (книшко) Janek pojql Ann

za

(г) Аnnа wyszla za (mq:i za) Janka.

се сuриjашелu со..., се здружи со..., се збраши со..

.

итн. Семантичкото ТОЛКУВaIье е тука "предикативно", соодветно:
'стана жена на... ', 'стана маж на...', 'станаа брачни другари', и сл. Се
работи за посебен, секундарен, тип на инструментален падежен однос
Koj ja претвора "класичната" конjункциjа како JaHe u Ана во хиерар
хизираната конjункциjа како JaHe со Ана, и сл. Семантичките разли
ки мегу одделни парафрази се сведуваат на разлики во рангот што им
се припишува на партнерите.
2.1.1.2.3. Прегледот на ОИГ кои претставуваат кондензати на
два различни реченични модели, односно две различни диjатетички
реализации на една иста предикатско-аргументска структура од ОИГ
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со "инструментална" база не доведе дО ОИГ со "акузативна" база.
Имено, базите на горепретставената група одименски глаголи на син
таксички, како и на семантички план се бифункционални

можат да

се поjават во позициjа на средство со помош на кое се врши деjството
или како директен обjект на тоа деjство. Се чини дека токму таквите
ОИГ претставуваат наjброjна и наjрегуларно деривирана група гла
голи чии бази во изофункционални поразвиени конструкции cTojaT
во акузативен падежен однос.
Другите типови глаголи со вградени акузативни аргументи
ретко наогаат паралели во обата jазика кои се предмет на нашата
анализа, односно, се поjавуваат алтернативно или во македонскиот
или во полскиот.
Една од ретките регуларни кратки серии со каузативна ре
лациjа како основа претставуваат глаголите од типот мак. се (о)шели,
пол. (o)cielic si , Т.е. соодветно мак. роди шеле, пол. urodzic ciel , итн.,
мак. се (о)кошu, се (о)йраси, се (об)jа2НИ, се (о)кучи. , пол. (o)kocic si ,
. .

(o)prosic si , (o)szczenic si . . И тука, како и Kaj гореразгледаните ОИГ
.

со инструментално-акузативните бази, постои асиметриjа во употре
бата мегу стегнатите и развиените конструкции: вторите се поjаву
ваат само тогаш кога именскиот дел од синтагмата е под акцент, или
кога TOj бара допалнителни модификации, сп.
(13) мак. Се надева.м дека Ш.и е jacHo дека крава ра2а шеле, а не
Йрасе...

(13') пол. Мат nadzieje, ze rozumiesz, ze krowa rodzi ciel , а nie prosi ...
или
(14) мак. Нивнаiliа крава роди шеле со две 2лави...
(14') пол. Ich krowa urodzila ciel

о

dwu glowach ...

и СЛ. ОИГ од оваа група се едноаргументни предикати.
Од изолираните македонско-полски паралели можам уште да
го наведам неутралното мак. luовари кола покраj помаргиналното
(20) сшава / cMecalYBa шовар(ош) во кола(ша), пол. ladowa{; w6z по

107

Kpaj umieszczac ladunek па wozie или мак. лисша кни2а покраj (ги)
йревршува лисшови(ше) на кни'iа(ша), пол. kartkowac k iqzk? покраj
przewracac kartki k 'iqZki, .. Сп. го исто така македонското вади нива и
полското, стриктно специjализирано, nawodniac pole, но и македон
ското вади (покраj залива) цвеке наспрема полското podlewac kwiaty.
Таквите, изолирани, примери мажат уште да се множат. Сите тие
имаат посилно или послабо изразена каузативна релациjа во позади
на ('прави да ...'). Горе мегу "предикативните" ОИГ ги спомнавме мак.
20сшува наспрема пол. goscic; овде би можеле да го наведеме транзи
тивното мак. 20ciiiu и пол. gOSCiC2' Сп. И мак. йошумува, нал. zalesiac,
Т.е. 'сади шума / las (некаде), прави (некаде) да расте шума / las', и др.
Во оваа група ОИГ спагаат и оние со позаjмени бази во двата
jазика како мак. драмаiiiuзира, белешрuзuра, СШРУКйlурира, форми
ра .., пол. dramatyzowac, beletryzowac, strukturalizowac, formowac
.

ksztalto

wac, и сл. , Т.е. 'прави (од нешто) драма', 'прави нешто да стане дра
ма',односно 'дава (на нешто) структура / форма', и сл.
Kaj сите тие изолирани примери троаргументните предикати
од поразвиени конструкции со апсорпциjа на "акузативниот" аргу
мент стануваат двоаргументни и го авансираат третиот аргумент до
позициjа на акузатив. Истото важи mutatis mutandis и за ПАС йре
вршува лuсiuовu на книга / лисша KHu'ia, каде што во двете вариjанти
имаме двоаргументни модели, а во позициjа на акузатив при ОИГ
лuсйlа влегува назив Koj во поразвиепата вариjанта претставувал
именска синтагма зависна од именска синтагма, Т.е. подреден дел од
вториот аргумент.
Како "акузативна" база може да се поjави и назив на годишно
време или друг HeKoj временски отсек, Т.е. основната семантичка ре
лациjа да биде локациjа во време, сп. мак. (некоЛ Зll.Juува (некаде) 
(некоЛ йО.минува зuма (некаде), и слично нокева, лешува, а BepojaTHo
по ист пат на деривациjа и йладнува; на полска страна во таа сериjа
имаме само zimowac (gdzie,5)

.

sp?dzac zim? (gdzieS) и nocowac. Апсорп

циjата на акузативната позициjа води кон двоаргументни ОИГ, при
што вториот аргумент останува на локативна позициjа.
2.1.1.2.4. Сасем ретки и изолирани како морфолошки и/или

синтаксички модели се ОИГ кои изразуваат локациjа во простор, Т.е.
кои настануваат врз база на локативен аргумент. lpso facto тешко
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наогаме овде македонско-полски паралели. Една таква паралела
претставуваат македонските глаголи се upuaeMjYBa или (со позаjмена
база, но со иста оригинална семантичка структура) ашерира со пол
ски еквивалент lqdowac. На македонска страна можеме уште да при
ведеме вра.мува (елика) т.е. 'става / сместува во рамка'. Македонски
те глаголи како се аадо.ми, се аакуки (или: закуки керка, син) имаат
"акузативна" парафраза: 'стекне / наjде дом / кука', додека полското

zadoтowic sie (gdzies) има парафраза: 'се почувствува некаде како до
ма', Т.е. изградено е врз релациjа на споредба. Наjпосле можам да го
приведам полското gnieidzic sie (gdzies), што во однос на птиците има
"очекувана" парафраза 'прави гнездо некаде' , но почесто се употре
бува фигуративно, во однос на лytе и со парафраза 'живее во мал
стан, во ограничен, тесен простор'.

2.1.1.3. Претставениот краток преглед сигурно не ги исцрпува
сите деривациски механизми кои водат од именка-назив на материjа
лен предмет до глагол што ja "апсорбира" семантичката и синтаксич
ката позициjа па таа именка (именска синтагма) во соодветната рече
пична структура.

Како што се гледа од горната формулациjа, не се занимаваме тука
со таканаречените перифрастични предикати градени по модел: синсеман

шuчен zлаzол

+

(од)zлаzолска Шiенка, од типот на македонските врши ойе

рациjа наспрема ойерира, донесува одлука наспрема одлучува, сйроведува
анализа наспрема анализира, или колоквиjалните йрави uзмеш наспрема
измекарu, йрави муабеш наспрема муабеши, каде што перифрастичниот
израз прететавува прв чекор во прилагодувюьето на турската заемка кон
македонскиот глаголски систем, а во втор чекор се деривира ОИГ. Анализа
та на конструкциите од TOj тип значи подлабоко навлегувюье во структура
та на сложената реченица, што не е наша цел во OBOj текст.

Мегутоа, колку и да е ограничен корпусот на претставепите
примери, колку и да е нерегуларна и непредвидлива самата морфо
лашка деривациjа на ОИГ во македонскиот и во полскиат jазик, се
пак спроведената анализа отвора низа интересни теоретски праШaIьа
и дозволува да се нацртаат предлог-заклучоци сврзани со категори
jалниот карактер на реченичните структури - потепциjални бази на
деривациjата на одименските глаголи.
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Како прв зак:лучок од наjопшт карактер се наложува токму
констатациjата дека деривациска база претставуваат не именките ка
ко такви туку именките (именските синтагми) како компоненти на
определени реченични (предикатско-аргументски) структури, Т.е. во
определена семантичка функциjа и синтаксичка позициjа. Имено,
постои корелациjа мегу функциjата на именката изразена преку па
дежниот однос и неjзината референциjална карактеристика, од една
страна и неjзината квалификациjа како потенциjална база за ОИГ, од
другата.
Спомнав веке дека во моите студии посветени на македонско
полската морфосинтаксичка конфронтациjа ja применувам антропо
центричката теориjа на падежот. Според таа теориjа падежот е син
таксички однос мотивиран со улогата на референтот на соодветната
именска синтагма во настанот за коjшто станува збор во текстот.
Броjот и карактерот на улогите, Т.е. на аргументите импликувани од
страна на конститутивниот предикат зависи од карактерот на нас
танот; обично предикатот импликува еден до три аргументи, поретко
четири, при што две улоги се примарно резервирани за луfе, а ос
танатите за други материjални

(1-

живиI) предмети, или - Kaj предика

тите со посложена семантичка структура - за цели подредени преди
катско-аргументски структури (ПАС). Двата падежни односа во кои
примарно се поjавуваат називи на персонални учесници во настанот
се номинативот и дативот. И не случаjно, барем така се чини, во ана
лизираниот македонски и полски корпус примери не наjдовме ни една
база на ОИГ врзана со еден од тие два односа.
Наjчеста е ситуациjата базата да функционира како именеки
дел од таканаречениот именеки прирок, што во рамките на опишува
ната теориjа на падежот се толкува како посебен падежен однос
предикатив. Базите на други, помали групи на ОИГ, се поjавуваат во
инструментален, во акузативен и/или во локативен падежен однос,
Т.е. ВО односите карактеристични или за називи на неживи предмети
учесници на настанот, или во улогите за кои особината /+ човек/ од
носно /+ живо суштество/ е примарно ирелевантна.
Селекциjата на падежните односи во кои се поjавуваат имен
ските бази на одименските глаголи во синтагматските еквиваленти
на ОИГ не ja исцрпува категориjалната карактеристика на тие бази.
Имено, како што спомнав погоре, постои и корелациjа мегу падежни
от ОДНОС што ja врзува именската синтагма и референциjалната ка
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рактеристика на таа синтагма. Можеме тука да издвоиме неколку
ситуации. Како прво, предикативот, Т.е. наjфреквентниот однос во
CBojCTBO на база на ОИГ, по дефинициjа е резервиран за именските
синтагми употребени без референциjа. Останатите три падежни од
носи, А, 1 и L, општо земено, врзуваат именски синтагми 1 +1- опре
делени 1, при што синтагмите со идентификувани референти наjчесто
cBojaTa определеност му ja должат на контекстот. Во случаjот на аку
зативниот падежен однос /+ определените/ синтагми се речиси исто
толку фреквентни колку и /- определените/, додека во случаjот на ин
струменталниот и/или локативниот однос доминираат /- определени
те/. Од друга страна, /+ персоналните/ падежни односи, N и О, прак
тично без исклучок врзуваат референциjално употребени синтагми,
наjчесто со /+ идентификуваниI референти.
Глаголските предикати со "вградени" аргументи не претста
вуваат реткост во словенските jазици. Впрочем, во содржината на
ceKoj глаголски предикат покраj информациjа за релациjата што TOj
ja изразува наогаме и информациjа за класата (класите) аргументи
импликувани од страна на таа релациjа. Разликите постоjат само во
обемот на таа информациjа, т.е. во тоа до Koj степен самиот глагол
ски предикат го ограничува изборот на своите аргументи и како тие
ограНИЧУВaIьа се рефлектираат во лексичкиот фонд на дадениот ja
зик. Така на пр., во македонскиот двоаргументен предикат 'чита'
лексикализиран како глаголот чuша вградена е информациjата 'чо
век', Koja го ограничува изборот на првиот аргумент до елементите
на класата луtе, како и информациjата 'текст', коjашто соодветно го
ограничува изборот на вториот аргумент; Kaj глаголот бере изборот
на вториот аргумент е поограничен, се сведува на елементите на кла
сата овошjе, додека Kaj глаголот лиже "инструменталниот" аргумент
може да биде само jазuк, бидеjки содржината 'jазик' е вградена во
лексемата лиже, итн. итн. Да додадеме дека и тука ни останува сло
боден избор на секундарни модификации, сп. го неприфатливото,
бидеjки тавтолошко *Лllже
jазuк,

.

со

jа:шк но сосем нормално ЛШlCе

со

flрел

.. со дОЛ2 jазuк, итн. Со други зборови: обемот на информаци

jaTa за одделните импликувани аргументи вградена во еден глаголски
предикат зависи од тоа како семантичкиот континуум во лексичкиот
фонд на дадениот jазик е поделен на лексеми. А до таа констатациjа
веке само чекор не дели заклучокот дека ОИГ по cBojaTa семантичка
структура претставуваат само еден формално издвоен тип на глагол
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ски предикати со вградена богата информациjа соодветно за акуза
тивните, инструменталните и - поретко - локативните аргументи. Се
разбира дека вградениот аргумент како произволен претставник на
cBojaTa класа не може да има единечна идентификувачка референци
ja, па така како морфолошки бази на ОИГ предност имаат именките
кои во текстот наjчесто се поjавуваат или во предикатив (т.е. како
именски делови од прирокот) или во трите други "предметни" (т.е. /
персонални/) падежни односи, кои примарно (независно од контекс
тот) наjчесто врзуваат именеки синтагми во таканаречената дистри
бутивна генерична употреба, Т.е. именки (именеки синтагми) кои
посочуваат обjекти на деjството, средства со помош на кои деjството
се извршува, локализатори на деjството како произволни, неиденти
фикувани елементи на именуваното множество. Токму во таквата
употреба се поjавуваат препозитивните именки-обjекти во македон
ските конструкции како йченка 6epeJbe, ле6 HoceJbe, и сл.
Словенските одименски глаголи не спагаат во прасловенското
наследство, што е основна причина за нивната нерегуларна дериваци
ja и за разликите мегу македонскиот и полскиот инвентар на ОИГ.
Тие, можеби, се надоврзуваат на старите зборообразувачки гнезда
како *kosa : kositi, *voz : voziti, и сл., во врека со кои приоритетот на
глаголскиот или именскиот лик до ден денешен претставува отворе
но праШaJье. Секако, HajcTap и наjрегуларен слоj на ОИГ претставу
ваат оние од типот царува, учui"йелсшвува и сл., кои се базираат врз
предикативно употребените именки и кои претставуваат суфиксални,
а не префиксално-суфиксални творби. Конкретните разлики мегу ма
кедонскиот и полскиот инвентар се обjаснуваат со разликите во ма
териjалната и духовната култура на двете општествени заедници.

2.1.2. Поjдовна морфолошка деривациjа: Sb> А
Деривациjата на придавки од именки е отворен, непредвидлив
процес, прагматички мотивиран од потребите на општеството, од
развитокот на духовната и материjалната култура на општествената
заедница.
Нашата задача овде е да утврдиме со какви семантички ек
вивалентни, а формално поразвиени морфосинтаксички структури
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конкурираат одименските придавки (ОИП) и во што се состои про
цесот на кондензаЦИJа чии продукти претставуваат тие придавки.
Паралелата во однос на деривациjата на одименските глаголи
(ОИГ, сп. глава

2.1.)

е доста ограничена. Се сведува (а) на заедничка

та поjдовна точка на деривациjата: именката, (б) на морфосинтаксич
ката кондензациjа како база на процесот, и наjпосле, (в) на непред
видливоста и отвореноста на процесот. Мегутоа, самиот механизам
во однос на ОИП е прилично посложен отколку во случаjот на ОИГ.
Во случаjот на одименските глаголи рамките на процесот ги
одредува соодветната реченица, а кондензациjата се состои или (а)
едноставно во замена на именскиот показател на предикатот со
глаголски, или (б) во апсорпциjа на содржината на предикатот од
страна на еден од аргументите

(ARG),

при што новиот, семантички

нобогат и носложен нредикат површински е прететавен со глагол де
ривиран од именка Koja во поразвиената конструкциjа е конститу
тивен член на именската синтагма-показател на ARG]. Сп. (а) Хе цар 
Х царува, (б) Х йревршува лисшови на кни2а - Х лисi""iа
i кни2а, Х
йокрива йаш со асфаЛЙl - Хасфалшира йаЩ и сл.
Во случаjот на одименските придавки рамките на процесот ги
одредува една именска синтагма со реченичен модификатор

(

=

NP со

вградена релативна дел-реченица). Кондензациjата се состои во ап
сорнциjа на содржината на предикатот на релативната реченица од
страна на еден од аргументите на таа реченица

(ARGi),

при што рече

ничниот модификатор се претвора во лексички, деривиран со придав
ски суфикс од именка-конститутивен член на ARGj• Сп. часовник шшо
е смесшен на sид - sиден часовник, часовник шiuо е найравен од зла
шо - злашен часовник, и сл. Една од суштествените карактеристики
на така деривираните придавки е нивната ограничена способност да се
поjават во именскиот прирок (т.е. да бидат носители на реченична пре
дикациjа), сп. *То} часовник е sиден, ?То} часовник е злашен...
Conditio sine qua поп на поjаВУВaIьето на една нова одименска
придавка е гореспоменатиот Argj да биде релевантен за типологиjата /
класификациjата на множеството денотати на поимот чиj назив прет
ставува именка придружувана од таа придавка. Така на пр., во случаj
на парот конструкции: часовник ко} е смесшен на sид - sиден часов
ник локациjата на sидот е релевантна за типологиjата на часовници
те, но ако тргнеме на пр. од синтагмите сакси}а ко}а е смес{йена до
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-"ид или сенка шГйо се йокажа на sидош, и др., нема семантички ус
лови за деривациjа на поими како 'sидна саксиjа' или 'sидна сенка' и
сл. Со други зборови: постои тесна семантичка врска мегу одимен
ската придавка и именката што таа ja модификува. Во уште поинаква
формулациjа: одименската придавка им поставува строги селективни
ограНИЧУВaIъа на именките коишто ги модификува. Тандемот: од
именска придавка

+

модификувана именка наjчесто претставува за

цврстен назив на еден дискретен поим ("сложена лексема"), Т.е. не се
работи за тип модификациjа Koja ad hoc, ad usuт на конкретен кон
текст на употреба ja придружува именката, како што е случаjот со
повекето немотивирани придавки.
Во прегледот на основните типови одименски придавки во ма
кедонскиот и во полскиот jазик ке се служам со изворите користени
и во претходните глави, Т.е. К Коне ски 1995 и Morfologia 1999. Ке

ги

користам и примерите и заклучоците содржани во MojaTa статиjа О
iтplikacji seтantycznej: PRZYMIOTNIK> RZECZOWNIK (М] 34 I 1983).

Таму проблематиката на функциониран.ето на ОИП во дискурсот ja
третирав од аспект на селективните ограничуван.а што една одимен
ска придавка како модификатор им ги поставува на модификуваните
именки.

Сега

ме

интересираат

главно

семантичките

услови

за

деривациjа на ОИГ и конструкциите со кои тие конкурираат во
текстот.

2.1.2.1. Како и во претходните глави, анализата ja започнувам
од краток преглед на зборообразувачките суфикси коишто ги дери
вираат ОИП во двата разгледувани jазици.
Моите основни, гореспоменати извори и во двата jазика издво
jYBaaT две класи одименски придавки, соодветно крстени како однос
ни (пол. relacyjne) и качествени (пол.jаkоSсiоwе), но само авторката на
соодветната глава од полската Morfologia, К. Калас, ja обjаснува осно
вата на таа поделба. Односните придавки, според неа (и други полски
автори на кои таа се повикува) имаат транспозициски карактер, Т.е.
вршат исклучиво граматичка функциjа ("менуваат зборовна група",
Т.е. претвораат именка во придавка), додека качествените придавки
импликуваат вистинска мутациjа, Koja не само што ja засегнува гра
матичката форма, туку и го збогатува значен.ето на дериватот. Ме
гутоа, авторката сама признава дека оваа "konstatacja

о

dw6ch klasach

derywacyjnych dotyczy w zasadzie leksemo\v, а nie uzyc pr zymiotnik6w. Тут-
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czasem jeden leksem w pewnych uzyciach naleZy uznac za relacyjny, пр.
stalowy drut 'drut ze stali' ['челична жица'],

а

w innych - za jakosciowy, пр.

stalowe nerwy 'nerwy jakby ze stali' ['нерви како од челик']"

(ор. cit. 482).

И натаму: "W istocie mi<tdzy tymi dwiema kategoriami istnieje strefa
przejsciowa: wiele derywat6w trudno jednoznacznie zaklasyfikowac do jednej z
nich." (ibid.). Тешко ми е да ja прифатам разликата мегу лексемата и
неjзините употреби, формулирана како во гореприведениот текст.
Нешто поостар е формалниот критериум на границата што ги одде
лува односните од качествените придавки, Т.е. карактеристичната
способност на вторите да се степенуваат и да се поjавуваат во имен
ски прирок - според Toj критериум во многу случаи би требало да се
зборува за две хомо нимни лексеми. ВоспостаВУВaIьето и образложу
BallieTo на таквите дистинкции ги надминува рамките на нашата
проблематика во OBoj текст. Покраj тоа, ни TOj критериум не остану
ва во додржана корелациjа со изборот на суфиксите, како што тоа го
сугерираат дваjцата цитирани автори, К. Калас и К. Конески. Кажу
ваме крвава флека, но дали ке кажеме, со исто значеlliе, ?Оваа флека
е крвава? Кажуваме исшориски роман но дали ке кажеме ?Овоj ро
ман е исшориски?; од друга страна, акцептираме реченици како Овоj
йаш е камениЩ овоj Kpaj е бреговиш и сл.; во општата класификациjа

Kaj Конески суфиксот -ски е оценет како односен, додека -ав и -иiu се
квалификуваат како качествени, итн. итн, примерите се многуброjни.
Затоа во натамошниот текст се откажувам од разгледуваната подел
ба и се ограничувам до анализа на конкретни употреби на конкретни
лексеми, евентуално до хиерархизациjа на нивните примарни, секун
дарни, итн. значеlliа.
ОИП во македонскиот и во полскиат jазик се деривираат со
следните суфикси: мак. -ин / пол. -in ( iny) мак. -ов (-ев) / пол. -owy,
-

,

мак. -jи (-и) / пол. -i (-у), мак. -ски (-чки, -шки) / пол. -ski,

мак. -ен /

пол. -пу (-fti, -alny), мак. -ав / пол. -awy, мак. -ив (-лив) / пол. -iwy (-liwy)

,

мак. -аш / пол. -aty, и, без директни паралели мегу двата jазика, мак.
-иш (-овиЩ -евиш), -есш (-лесш), -лиjа, пол. -asty, -isty, -czy (-niczy)...

Посебен проблем претставуваат ОИП со предлошки именски
синтагми во базата, како мак. безгласен, бесмршен,

аадгробен,

краjбрежен, йредвоен, ЙроШивусШавен..., пол. bezrobotny, bezdr zewny,
zakulisowy, przybrzezny, nadmorski, przedwojenny... Според теориjата на

падежат што ja застапувам овде, а Koja падежат го талкува како
синтаксички однос мегу именската синтагма и неjзе надредената син
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таксичка единица, TOj тип формации претставуваат резултат на ап
сорпциjа од страна на оип на аргументите на реченично ниво реа
лизирани како предлошки именски синтагми, Т.е. наjчесто како ва
риjанти на локативниот падежен однос. Ке се вратиме на TOj проблем
подолу, при разглеДУВaIьето на соодветните типови одименски при
давки. Засега доволна е само констатациjата дека од наша перспек
тива таканаречените префиксно-суфиксни одименски придавки, како
и сите други, имаат во базата не именка како таква, туку именка во
конкретен падежен однос.
Нема овде да се задржувам на разликите во продуктивноста на
одделните суфикси ниту на разликите во релативната фреквенциjа во
текстот и/или во речникот на одделните морфолошки типови на

оип во двата разгледувани jазика. Ке се ограничам на неколку ко
ментари во врска со наjзабележливите разлики мегу македонските и
полските состоjби:
во македонскиот jазик суфиксите -08 / -ев и -ин се уште рела
тивно често функционираат како показатели на присвоjност, Т.е. на
генитивен падежен однос; во полскиот jазик суфиксот -in е денеска
маргинализиран, додека

-

ОИJ}' направил голема кариера и далеку ги

надминал рамките на ,,вистинската" присвоjност; Toj е денеска Haj
продуктивен (и со самото тоа ограничен на чисто транспозициска
функциjа) суфикс за деривациjа на оип;
статусот на старите суфикси *-ъsk- / *-bsk- и *-ъn- / * -ьn- е во
двата Jазика речиси ист;
- суфиксите со консонантизмот

+/-st- и

-v-

и во двата jазика

имаат обично поизразена "качествена" ниjанса (сп. погоре);
- мегу суфиксите без паралели во другиот jазик коментар ба
раат мак. -лиjа, кое претставува турска заемка и како таква има и
посебен морфолошки статус, имено, зависно од контекстот на употре
ба може да врши функциjа на придавка или на именка; на полска стра
на без паралела е -czy (како во urz(i;dniczy < urz(i;dnik, pracowniczy < pra
cownik), KOj прететавува осамостоена морфонолошки мотивирана ва

риjанта на старото *-jb; како своевидна паралела сп. мак. -Ч1СU на пр.
во волч1СU, 08Ч1СU.
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2.1.2.2. Поминувам на MojaTa централна тема, Т.е. на синтак
сичката деривациjа Koja води од реченичен до лексички, придавски
модификатор на конститутивниот член на една именска синтагма.
Како во претходната глава

(2.1.), ке ги класификувам разгледуваните

примери според падежниот однос на именката-база во поjдовната
(релативна) реченица.

2.1.2.2.1. Многу интересен и богат блок примери претста
вуваат оние што ги засегнуваат неколкуте клучни падежни односи:
номинативниот, дативниот и генитивниот, а формализираат релации
од семантичкото поле на таканаречената "граматичка посесивност".
Под граматичка посесивност обично ги подразбираме сите се
мантички релации кои на реченично ниво се конституираат со преди
катот 'има', а чиj одраз на синтагматско ниво наjчесто е генитивниот
однос. Се работи за многу хетерогено множество семантички рела
ции. Тука спага, мегу другите, и релациjата на крвното сродство Koja
би можело да се каже

претставува темел на генитивниот однос и во

процесот на комуникациjа почесто се изразува на синтагматско от
колку на реченично ниво. Поимите како 'MajKa' или 'татко'

по са

мата cBoja природа претставуваат релации, а соодветните релации се
вградени и во поимите како 'дете', 'сестра', 'брат', итн.

Реченицата

како Ана има MajKa можеме да ja употребиме само со акцент врз гла
голот и со значеJЬе 'MajKaTa на Ана е жива'. Можеме да кажеме Таа

(девОjка) е сеаира

(и)

на Ана, но не и: *Таа сесшра е на Ана, и сл. Со

други зборови: како што релациjата на крвното сродство претставува
прототипен однос во ceKoja човечка заедница, така начинот на изра
зуваJЬе на таа релациjа станал модел за изразуваJЬе други односи чиjа
основа е хиерархиска врска на ,,припаtаJЬе" на еден обjект I предмет
кон друг, Т.е релациите како "дел - целост", како "вистинско" посе
ДYBaJЬe, Т.е. потполно располагаJЬе со предметот, и др. Учесниците на
тие релации во натамошниот текст конвенционално ке ги викаме

possessor (т.е. надреден протагонист на релациjата) и possessum (т.е.
подреден протагонист на релациjата). Во синтагматските формализа
ции possessum се наога во генитивниот падежен однос; во реченичните
формализации possessor во основната диjатеза е во номинативниот, а
во секундарната - во дативниот однос, доде ка possessum во основната
диjатеза е во акузативниот, а во секундарната во номинативниот од
нос, сп. мак. Jaнe l/..Ма ку,(а / Ky,(aiua му йрuйага на JaHe - JaHeaa кука /
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кука(ша) на JaHe; пол. Janek та dom / (Теn) dom jest Janka, (Теn) dom
nalezy do Janka - dom Janka. Во стаj:юполскиот jазик имаме и: (Теn) dom
prz:ypada Jankowi; во современиот полски стандард последната конс

трукциjа има поспециjализирано значен,е: 'таа куКа му припага на Jа
не како резултат од поделба на наследството, и сл.', додека наjфрек
вентното денеска решение: dom nalezy do Janka се темели врз простор
ната, а не посесивната релаЦИJа.
Сето тоа потсетуван,е на инаку добро познати факти ни беше
потребно за да можеме да кажеме дека во HajcTapaTa, наследена гру
па одименски придавки спагаат оние кои IIримарно ги изразуваат ре
лациите од полето на ,,граматичка посесивност" и дека тие претставу
ваат една од вариjантите за изразуван,е на генитивниот падежен од
нос. Тие се деривираат не само од именки туку и од таканаречените
лични заменки, во чиjа парадигма претставуваат основна, а наjчщ:то и
единствена форма за израЗУВа1ье на TOj однос.
Нашиот преглед на македонските и полските состоjби ке го
започнеме токму од таа група конструкции. Како први ке ги разгле
даме конструкциите кои изразуваат крвно сродство.
(1) мак. моjа(ша) сесшра или cecl71pa ми / нazuа(ша) cecи pa или
сесшра ни / не20ва(ша) сеа71ра или сесшра му / нивна(l71а) сесшра или
сесшра

им / Jанева(ша)

cecl71pa или сесс71ра му на JaHe / сесшра(ша) на

нazииош учишел или учuшелова(ii1а) сесШра...

-

. . сесШраШа lишо ja

*

.

има.М jac/ ... ние/ ... Шоj / ... Шие/ ....laHe / ... нашuoШ учишел...

(1') пол.

moja /

nasza / jego / ich siostra / siostra Janka или?Jankowa

siostra / siostra naszego nauczyciela.. .

*.

.. siostra, kt6rq тат ja/ . . ту/ ... оn /
.

... оn1/ .. .Janek / ... nasz nauczyciel...

Како што се гледа од горните примери, двата jазика ги поврзува
неприфатливоста на конструкции во кои именката-база назив на крв
но сродство се модификува со релативна реченица што го именува
носителот на таа релациjа на сродство; со други зборови: во таков
семантички контекст може да се поjави само синтагматски и/или
лексички модификатор. Заедничка за двата jазика е, се ра:збира, и
семантичката претпоставка дека носителот на крвната релациjа е
идентификувана индивидуа. Изборот

и

морфолошката форма на мо

дификаторите се различни во македонскиот и во полскиот jазик, а се
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разликуваат и во зависност од тоа дали носителот на сродство е по
сочен со личната заменка или со именка, од кое лице е таа заменка,
дали се работи за сопствена или за општа именка... Конкретно:
- Kaj личните заменки за прво и второ лице еднина и множина
во полскиот jазик постои само една можност генитивниот однос да се
изрази со таканаречената присвоjна заменска придавка, Т.е. со ОИП;
во македонскиот jазик потипично е Kaj тие заменки генитивниот од
нос да се изразува со постпозитивна дативна клитика, иако допуш
тена е и присвоjна заменска придавка;
ка] таканаречените лични заменки од трето лице во маке
донскиот jазик ситуациjата е mutatis mutandis како Kaj оние од прво и
второ лице, додека во полскиот jазик постои посебно решение, Т.е.
препозициjа на акузативната форма Kaj заменките од машки род и во
множина и препозициjа на дативната форма Kaj заменките од женски
род еднина, именоjego siostra, ich siostra, jej siostra;
Kaj личните имmьа и во двата jазика постоjат две решениjа,
но со различна фреквенциjа: во македонскиот jазик релативно почес
то отколку во полскиот се поjавуваат ОИП деривирани соодветно со
суфиксите -овl-ев 11 -иvу, -I1Н 11 -iny; со нив алтернираат "нормални"
генитивни форми, т.е. морфолошки генитив во полскиот И на- (по
ретко од- ) конструкции во македонскиот;
- Kaj општите именки ситуациjата е mutatis mutandis иста, но
ОИП се и во двата jазика поретки и семантички поограничени, глав
но ограничени на називи на сродство или професионални називи.
Ситуациjата во однос на релациjата дел : целuна

е многу

слична, сп.

(2) :мак. оиоjОlU нос 1 He'ioBuOLu нос 1 НОСOLи на JaHe или JaHeBuOLU нос 1
Hocoiii на учuzиелоzи или учuzиелевuоzи нос.
jac. . I
.

...

..

- ? НОСOLИ utzиo 20 UJMlМ

zиoj 1 .. .JaHe 1 ... HOluuozи учuzиел ...

(2') пол. m6j nos /jego nos / nos Janka или Jаnkоигу nos / nos nauczyciela.
? Nos, kt6ry mamja . I . .onl . .Janekl . .nasz nauczyciel...
.

.

.

.

.

..

-
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- реченичен модификатор се чини прифатлив на пр. во ситуа
циjа кога

се

работи за препраВа:Еье и за вештачки носеви, но во основна

употреба можен е само лексички и/или синтагматски модификатор;
- на македонска страна го нема тука решението со постпози
тивни клитики.
Наjпосле, при изразуван,е на "вистинско" посеДУВaIье на мате
риjални предмети, ja имаме следната ситуациjа:

(3) мак. м,оjаша кола / не20ваша кола / колаiliа на JaHe или Jаневаша
кола / коласuд на Hacuuoili учишел или УЧUlliеловаiliа кола ... - колаша
Ulшо ja u.,IЮм, jac... / . .. шоj / .. .JaHe / .. . наzuuоШ учишел ...
(3')

пол. moje auto

/ jego

auto / auto Janka или Jankmve auto, auto naszego

nauczyciela или nauczycielowe аиtо... - auto, kt6re тат ja. .. / . .. оn / . . .Janek /
.. . nasz nauczyciel...

- значи, овде можеме да одбереме и реченичен модификатор;
секако, со тоа ке добиеме една маркирана формулациjа со реторички
акцент врз лицето на роssеssог-от.
Се наложува заклучок дека ДB Te претходни релации го прет
ставуваат она семантичко jадро каде што му се дава апсолутен прио
ритет на синтаrматското и/или лексичкото решение, додека "вистин
ската" посесивност ни остава право на избор. Исклучивоста на син
тагматскиот и/или лексичкиот модификатор Kaj првите две релации и
меtусебното делумно преКЛОПУВaIье на тие две решениjа претставува
база на актуелната значително проширена конкуренциjа на двата
модела за изразуван,е на генитивниот падежен однос: на една страна
полскиот морфолошки генитив и македонскиот предлошки генитив,
на другата одименската придавка.
Денеска функционалната зона на ОИП деривирани од именки
кои во еквивалентната реченична конструкциjа заземаат номинатив
на и/или дативна позициjа и во двата jазика значително е проширена.
Покраj поjдовните суфикси *-in- и *-ov-/-ev-, тие се деривираат и со
суфиксите *-ьsk- и *-j- кои на претходните два (со парафразата . . .ilioj

Uliiio... ) примарно им се спротивставувале по парафразата Koja гласи
.. . Шаков каков. .. Т.е. со други зборови - по сооднесеност соодветно
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со еден единствен идентификуван денотат на именуваниот поим со
именката-база, наспрема сооднесеност со општата конотациjа на TOj
поим, сп. _иаjчuн - маjчuнскu, учui71елов - учui71елскu, и сл. Денеска
таа опозициjа понекогаш се брише.
ПРОШИРУВaIьето на деривациската база, а со тоа и на функци
оналната зона на разгледуваниот тип одименски придавки е резултат
на семантичка деривациjа чиjа поjдовна точка ja претставуваат трите
горе споменати основни релации. Моделот воспоставен врз база на
релациjата на крвното сродство се шири на сите релациски именки,
сп. мак. дuрекШор > дuреКi710ров /

дuрекйlорскu, раководui71ел >

раководuiIiелов / раководuйlелски, рибар > рибаров / рибарски . На
..

полска страна дериватите со суфиксот -owy, -iny и со единична рефе
ренциjа денеска имаат потенциjален колоквиjално-интимен карактер,
додека во основниот лексички фонд спагаат само формациите како
dyrektor > dyrektorski, kierownik > kiermvniczy, rybak > rybacki, и сл.
Истиот Toj модел покра] моделот: дел - целина се шири на називи на
животински и растителен свет, сп. мак. мечка> мечкин, лав> лавов,
ЙlUUl{а> йГilичju, даб> дабов.... , пол. niediwiedi

ptak

>

ptasi, dqb

>

>

niedi l/iedzi, lew

>

11'vi,

dfibmvy . Се разбира, има разлики во дистрибуциjата
.

.

на суфиксите, но тоа е посебен проблем ко] далеку ги надминува
рамките на ово] текст. Наjлесно се шири деривациjата Koja тргнува од
моделот: couci71eeHUK> couci71eeHoci71, Koja од односот на поседувю-ье
на материjални предмети се пренесува и на односот на привремено
користен.е на тие предмети, или - по друга линиjа

на односот на по

седуван.е апстрактни права и сл., сп. на пр. йраi71енuчкu клуб, од една,
или йршuенuчкu слободu, од друга страна.

2.1.2.2.2. Наредна голема група одименски придавки никнуваат
врз база на различни вариjанти на локативниот однос. Сп.

(4)

мак. домшuнu uшuuкu - uai71uKll кои се Hocai71 дома; домшuни

йроблеми - йроблеJии кои никнуваай, дома; дО/14дщен леб - леб Koj се
йече дома...

(4')

пол. pantojle dоmо-н'е - pantojle, kt6re sifi nosi w domu; problemy

domowe

- problemy,

kt6re powstajq

panujqcych w domu; dommvy сЫеЬ, ciasto

v
-

domu,

wynikajq

ze

stosunkOw

сЫеЬ, ciasto pieczone w domu...
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сп. ja и супстантивираната придавка домашниii1е, пол. domowi, Т.е.
'тие кои живеат заедно дома'. Сп. натаму:
(5) мак. шумско цвеке, йолско цвеке - цвеке кое расй1е во шума, на
йоле; учuлишни й1ейlрай1ки, училииiНО sвонче - й1ей1рай1ки, sвонче
кое се уйой1ребува во учuлшuй1е; улични немири - немири кои се
L.

случуваасu на улици; ii.ланински села - села кои се наоzааш на
Йланина...

(5') пол. kwiaty k ne, kwiaty polne

kwiaty, kt6re rosnq w lesie, па роlи;

szkolne zeszyty, dzwonek szkolny - zeszyty, dzwonek. kt6ry jest w иiусiи w
szkole; zatargi иliсznе - zatargi, kt6re si
wsie, kt6re znаjdиjqsi

rozgrywajq па иliсасh; wsie g6rskie -

w g6rach...

Тука спаfаат и броjните ОИП кои во базата имаат предлошка лока
тивна синтагма, сп.
(6) мак. KpajMopcKli села - села кои се HaolaaUl кра} море; йрекуокеан
ски зе.мjи - зе.мjи кои се на02аай1 йреку / од другасПа сй1рана на океа
ной1; засuкулисни рабой1и - рабой:iи кои никнуваай1 и/или се реша
ваай1 зад кулиси...

(6') пол. wsie nadmorskie

1-vsie, kt6re si

znаjdиjq nad mоггеm: {егеnу

przygraniczne - [егеnу, kt6re znаjdиjq si przy granicy; рогасhиnki zakulisowe рогасhиnki, kt6re rozgrywajqsi га kиlisаmi...

Предлошките синтагми кои изразуваат статички и/или динамички
просторни релации ги толкуваме овде како вариjанти на локативниот
падежен однос. Се чини дека деривациjата на ОИП, паралелно од
именки кои во реченичниот модификатор означуваат просторна
локациjа и од состави: именка + предлог кои ja вршат истата таа
функциjа, претставува потврда за коректност на таквото ТОЛКУВaIье.
Во Morfologia К. Калас констатира дека предлошките изрази коишто
претставуваат база на соодветни ОИП можат да се толкуваат како
вариjанти на морфолошки падежни форми (op.cit. 451-452). Ова тол
кувюье се чини поприфатливо од решението на К. Конески KOj во
Зборообразувшье таквите ОИП ги толкува како "префиксно-суфикс

ни образуваIЬа" (op.cit. 115-116).
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Посебна броjна група на одименски придавки, продукти на се
:\1античка деривациjа од аблативната просторна релациjа "на по
текло", претставуваат оние кои имаат во базата назив на супстанциjа
од Koja нешто е направено, или на елементи од кои нешто е сос
тавено, сп.

(7)

:\1ак. кожен маншил - маншил ( Koj е) сошиен од кожа; глинена

чиниjа - чиниjа (Koja е) найравена од 'iлина; цвешнu украси - украси
(кои се) наПравени од цвеКе...

(7') пол. sk6rzany plaszcz

plaszcz (kt6ry jest) uszyty ze sk6ry; gliniana тiska

тiska (kt6ra jest) zrobiona z gliny; kwietпe ozdoby - ozdoby (kt6re sq) zrobione
z

kиJiаt6w. .

.

Од друг карактер се примерите како:

(8)

мак. дабова шума - шума {ишо ja сочинувааш/ во Koja доминuра

аш дабовu; йесочен бреz - бре'i UIШО е сочuнеш/ йокрuен со йесок/ на
коjzишо ИJdа многу Йесок...
(8') пол. d bowy las -las,

w

kt6ryт doтinujq d by; piaszczysty brzeg- brzeg,

kt6ry jest pokryty piaskieт/ па kt6ryтjest duzo piasku...
Примерите од таков тип го отвораат интересното прашаJ:Ье за одно
сат мегу ОИП кои имаат во базата И:\1енка во локативна функциjа и
позициjа и оние чиjа база претставуваат именки во инструментален
однос. Имено, синтаГ:\1ите како дабова шума и сл. можеме и да ги
толкуваме според моделот; 'Х со примеса на У', односно 'Х со У како
главна компонента', и сл., сп. чоколадна шорша 'торта правена, мегу
другото, со чакаладо' или 'торта во Koja има чакаладо' , млечно чо

коладо 'чакаладо правено, мегу другото, со млеко' или 'чакаладо во
кое има млеко'

се работи за инструментален однос KOj врзува на

зиви на таканаречениот 'придружувачки фактор', KOj е пак вариjанта
на instruтentalis socii.
Пасебна група со доминантно локативна значеlЬе претставу
ваат и одименските придавки како мак. ка.менuШ, водеНllкав..., пол.

kaтienisty, wodnisty ... и сл. Сп.
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(9) мак. камений1 йай1 - йай1, на KOjuUUO има мно'2у каме1-Ьа; водени

кава суйа - суйа, во Koja има (йре)мно'2у вода...
(9') пол. kamienista droga

droga, па kt6rej jest duio kamieni; июdnistа zupa

zupa, w kt6rej jest (za) duzo wody...
Иако локативното значеIЬе доминира, присутна е овде и една егзис
тенциjална ниjанса, а можно е исто така, барем во дел од соодветните
ОИП да видиме семантички деривати на релациjата дел - целина или
наjпосле, и овде на поjдовните именки да им припишеме улога на

instrumentalis socii. Покраj потенциjално многузначната интерпрета
циjа, оваа група ОИП се разликува од претходно разгледуваните по
cBojaTa специфична морфосинтакса. Имено, тие се степенуваат (што
се гледа и во нашиот пример погоре) и способни се да се поjават во
именскиот прирок. Според гореспоменатата класификациjа тие би
требало да се оценат како качествени (а не односни) ОИП.
Доста чести се семантичките деривати на адлативна релациjа,
а кои имаат во база именки-називи на цел I намена на денотатите на
именуваниот поим, сп. мак. йрой1ивй1енковски мини - мини кои се

уйой1ребуваай1 за одбрана од й1енкови; пол. plytki podlogmve
kt6re sluzq do wykladania podlogi; szaJa ubraniowa
ргzесhОИJywаniа ubrania: 1vino stolowe

plytki,

szaJa, kt6ra sluzy do

1'l'ЁnО, kt6re jest przeznczone do picia

przy stole .. Се чини дека Toj тип формации е потипичен за полскиот
.

jазик, додека македонскиот се служи главно со синтагматски модифи
катори како шкаф за облека, корйа за ой1йадоци, и сл.

оип со апсорпциjа на именки во инструментален однос не се
деривираат сериски. Би можеле да ги приведеме полските примери ка
ко 1val korbmvy 'валjак со рачка' од korba 'рачка на валjак', или мак. аай

чено й1ркало, пол. kolo z bate; BepojaTHo може тука да се додаде и мак.
рачна кочнuца, пол. hamulec r czny Т.е. 'кочница Koja се активира со
рака' ,pilka nozna Т.е. 'топка Koja се игра I преместува во игра со нога' ...
HOГY интересна кратка сериjа претставуваат македонските
ОИП сй1елна, сйрасна, ждребна . соодветно за крава, СВИIЬа Koja 'е со
.

.

теле, прасе, ждребе'; во стандардниот полски нема паралелни форма
ции, но ги наогаме во кашупските диjалекти (sQbagntl, sQcela, sQparsa,

SQgfebna... ) а ги има и во други jазици па се толкуваат како наследени
,

од прасловенскиот.
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Не е често ни една именка да се модификува со ОИП во чиjа
база е именка "со акузативна апсорпциjа", т.е. именка-назив на обjект
на деjството одразено во соодветен реченичен модификатор, сп.

Koja дава / ра2а йлод; свилена буба буба Koja дава / йродуцира свилен конец; млечна крава - крава Koja

(10)

мак. iiлодна йочва - йочва

дава МНО2у Jилеко...

(10') пол. plodna / urodzajna ziemia - ziemia, kt6ra nosi pl6d / urodzaj;
mleczna krowa krowa, kt6ra daje duzo mleka; stonka ziemniaczana - stonka
(insekt), kt6ra zjada liscie ziemniak6w...
2.1.2.3.

Како што се гледа од oBoj наш кус преглед, дериваци

jaTa на ОИП, колку и да е жива и продуктивна во двата разгледувани
jазици, сепак во наjголема мера е непредвидлива. Постоjат многу
кратки серии деривирани врз аналошки принцип, но од jазик до jазик
тие не ретко се разликуваат и по семантичката и по формалната
структура; на ниво на одделни лексеми, елементи од тие серии - раз
ликите се уште поголеми. Сепак jacHo се гледа заедничкото прасло
венско наследство, како во форма на голем броj стари наследени
формации, така и во облик на определени наследени семантички и
формални тенденции.
Се наложуваат низа коментари, како во однос на самиот меха
низам на деривациjа на ОИП, Т.е. патиштата на кондензациjа на
именеките еинтагми, така и во одное на сличностите и разликите ме
гу македонските и полските состоjби.
Не е случаjно, што од семантичка гледна точка ги поделивме
ОИП на два големи блока: оние што се движат во полето на "грама
тичката посесивност" и оние што претставуваат деривати на разни
просторни релации; оваа поделба наога паралела во двете теории за
семантичката мотивациjа на падежните одноеи: антропоцентричката
и просторната; тривиjална е констатациjата дека лугето се определу
ваат главно преку карактериетичните елементи на нивниот физички
изглед или пак преку нивните односи ео други луге и/или преку нив
ните општествени улоги / функции, поретко преку она што го посе
дуваат или преку нивната локациjа. Од друга страна, неодушевените
материjални предмети се определуваат или во ОДнос на луfето нивни
еопственици или преку нивната локаЦИJа, другите критериуми се зна
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чително поретки. Ако ги транспонираме тие семиотички универза
лии на планот на организациjа на jазичниот текст, ке видиме дека
ОИП како релациски придавски модификатори секогаш се семан
тички мотивирани со улогата коjашто референтот на именката-база
ja врши во поjдовната релациjа

во поjдовната предикатско-аргу

ментска структура, ПАС), а не само со значеlЬето на самата таа
именка. Оваа констатациjа веке не е толку тривиjална и сугерира де
ка линиите на деривациjа на ОИП можат во извесна мера да се пред
видуваат врз основа на познаваlЬе на прототипските ПАС (и прото
типските синтаксички модели) во кои се поjавуваат поимите имену
вани од именките-бази.
Анализата на текстот ни наложува деривациjата на ОИП да ja
реконструираме во три етапи:

(2)

колай1а на JaHe >

2аай1 Kpaj морей10 >
села, Т.е.
тор>

(1)

(3)
(2)

(1)

колай1а шй10 му upuuaza на JaHe >

JaHeeama кола или

(1)

села(й1а) шй10 се нао

села(й1а) Kpaj морей10 >

реченичен модификатор >

(2)

(3)

KpajMopcKu(me)

синтагматски модифика

(3) лексички модификатор.
Има ситуации каде што ономазиолошката мотивациjа е дотол

ку субjективна и неповторлнва, што само реченичниот модификатор
може да ja пренесе, сп. на пр. селой10 каде шй10 JaHe скрит Н02а, или

даБOlU на коjШlUО ja видово'.tе верверuчкай1а, и сл.; тоа наjчесто се
случува во однос на поединечни случки и на пои fИ со поединечни де
нотати, но сп. и селай1а од каде шшо мажuй1е оделе на йечалба во Ро

MaHuja

-

ако

ja

кондензираме именската синтагма во йечалбарскu

села, ке загубиме дел од информациjата KOj во дадениот контекст
може да биде релевантен. Значи, во некои ситуации натамошната
деривациjа е блокирана.

Мегутоа, во голем броj ситуации патот од

реченичниот до синтагматскиот модификатор е отворен и токму так
вите ситуации беа предмет на нашата анализа. На патот од реченич
ниот до синтагматскиот модификатор "се бришат" финитните гла
голски форми, Т.е. конститутивните членови на релативните ре
ченици. Се разбира, ова е можно само ако контекстот дозволува да се
реконструира информациjата содржана во тие глаголи. Следствено,
очекуваме дека се работи за глаголи со релативно сиромашна содр
жина. И навистина, глаголите што ги "реконструиравме" во нашите
реченични парафрази се максимално семантички сиромашни репре
зенти на соодветните семантички ПОЛИlЬа: има (HeKoj неlUШО), йрийа

2а (нешшо некому) ако се работи за блокот на номинативно-дативно
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генитивен комплекс односи, се HaOla за локативниот комплекс, се

служи (нeKoj СО неlUШО), уuоiiiребува (HeKoj нешшо) во ретките слу
чаи со инструменталната ниjанса. Претпоставувам дека примерите со
именката-база во акузативен однос поради тоа се толку ретки што во
составите: глагол-предикат + именска синтагма-обjект на деjство
тежиштето на информациjата пага токму на глаголот и, следствено,
таа информ;щиjа често не ке можеше да се реконструира. Тоа е и ед
на од причините за посебната, клучна позициjа на акузативот во па
дежниот систем. Исто така, не е случаjно што кога доага до конденза
циjа на просторните релации, коишто се многу диференцирани, рела
циjата е ДОIIолнително прецизирана со предлог Koj во рамките па сип
тагматскиот модификатор овозможува пеjзина "реконструкциjа". Од
анализата на полските и македонските текстови произлегува дека
поголеми се разликите мегу двата jазика во блокот на просторните
релации отколку во "посесивниот" блок. Имено, полскиот jазик за
израЗУВaIье просторни релации релативно почесто се служи со син
тагматски модификатори (т.е. со зависни именски синтагми), додека
македонскиот преферира реченични модификатори (т.е. релативни
реченици).
елично како на отсечокот
сечокот

(1)

> (2) (сп. погоре), така и на 0'1'

(2) > (3), Т.е. на патот од синтагматскиот до лексичкиот,

придавски модификатор, често пати натамошната деривациjа е бло
кирана. Тука и разликите мегу jазиците се наjголеми. Деривациjата
на ОИП е отворен процес, тие се рагаат "по потреба", а нивниот броj
во стандардпиот код, се чини, останува во корелациjа со должината
на самостоjниот живот, ширината на функциите на стандардот и не
говата стилска изниjансираност. Не случаjно во IIОЛСКИОТ текст ОИП
се IIофреквентни, не случаjно, исто така, и во двата jазика тие се
посебно броjни во доменот на стручната терминологиjа, каде што
,,локативните" и "инструменталните" бази, и воопшто релациите ме
гу неодушевените предмети, наjчесто артефакти (а не мегу лугето)
почесто доагаат до израз. Да сакавме да ги инвентаризираме разли
ките мегу македонскиот и полскиот jазик во однос на деривациjата на
ОИП, би морале да одиме од лексема до лексема и почесто да ja
бараме мотивациjата на тие разлики во условите на општествениот
живот, отколку во jазичниот систем. 30ШТО македонски зборуваме

UОЛСКО цвеке но цвеке од lрадина? 30ШТО на полски имаме sok pomi
dorowy но sok z marchwi? 30ШТО на полски можеме да кажеме material
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ubrniowy, а на македонски само шiuоф аа облека? на македонски дам
ско деше а на полски само dziecko z sierociflca? Понекогаш причините
можат да бидат внатрелингвистички, на пр. невообичаена консонант
ска група може да ja блокира деривациjата на ОИП, или пак позаjме
на именка не е уште дотолку присвоена за да стане база за дерива
циjа, така е на пр. со мак.

jaKHa од cKaj, пол. kurtka ze skaju.

Врз фонот на реченото погоре, посебно внимание мора да
привлече ситуациjата Kaj личните заменки, каде што присвоjната
придавка (т.е. нашата трета и последна етапа на деривацискиот про
цес) претставува единствено можно решение. Се наложува заклучо
кот дека постои таков семантички контекст за Koj прототипски фор
мален одраз претставува именската синтагма, а не реченицата. Так
виот контекст го креираат личните заменки за прво и второ лице, во
него можеме со право да видиме зародиш на генитивниот падежен
однос, т.е. однос мегу две именски синтагми, а не мегу именска син
тагма и предикатски израз. Jадрото на Toj тип релации го претста
вуваат семеjните односи и крвното сродство (т.е. релациите каде што
именките-конституенти на модификуваната именска синтагма при
марно изразуваат релации!), но моделот сукцесивно се шири, како
што тоа го покажуваат нашите примери, при што ефектите од тоа
ширеrье подобро се гледаат денеска во македонскиот отколку во пол
скиот текст. BepojaTHo на посебниот статус на тоа старо семантичко
Jадро им ги должиме и таквите конструкции како гореприведените
ОИП од типот сшелна, сйрасна и сл.
Во врска со "посесивниот" блок примери уште една забелеш
ка се чини на место. Имено, во одделни словенски jазици срекаваме
резидуални конструкции кои покажуваат дека порано постоела мож
ност и двоеоставна именска синтагма да биде преобразена во ОИП.
Се работи за примерите како српските називи на улици, пр.: чuка 10-

вина, юtез Мuхаuлова, старополскиот наслов на псалтирот: Psalterz

kr61a Dawid6w, лужичките диjалектни синтагми како mojho nanowa
fajjka 'лулето на татко ми', и сл. Од jужномакедонските говори посве
дочени се конструкциите како брашоваша му сесшра или (од Кула
киското евангелие) на ра] Госйодuноф iilфоjа.

..

Се работи за сложени

бази од типот: назив на сродство + сопствено име и/или лична именка +
назив на сродство. Ова е секако нареден доказ за посебниот статус на
соодветните поими и релации.
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Реченичните модификатори присутни во нашите примери
семантички еквиваленти на ОИП, повеке личат на парафрази, откол
ку на фрагменти од жив дискурс. Штом еднаш е "скована" конден
зираната, синтагматска и/или лексичка конструкциjа, реченичната
конструкциjа станува маркирана и се употребува само во ситуации
кои бараат посебно, двоjно истаКНУВaIье на модификуваната именка,
сп. на пр. колаша шшо ja имам JAC наспрема ..,ojaiiia кола, и сл.
Границата мегу двата овде издвоени блока на ОИП, OHOj со
,,посесивната" и oHOj со локативната/просторната доминанта е чисто
конвенционална, се работи поскоро за сукцесивна поларизациjа на
значеIЬата. Од трите основни "посесивни" релации семантички наjси
ромашна е онаа: дел - l{елина, а таа неретко се поjавува како една од
можните интерпретации и во просторниот блок. Интересно е дека
можеме да имаме тука и директно конверзивен однос, сп. на пр.
учишеловаша брада - УЧlllиелош има брада наспрема брадесшиош
учшиел - учишелош е со брада, и сл.
Што се однесува до синтаксата на ОИП, пред се треба да се
подвлече веке спомнатата особина

неспособноста на поголемиот

дел од нив да се поjават во предикативна функциjа како дел од имен
скиот прирок. Тоа е еден плус доказ на нивната тесна врска со имен
ската синтагма, на фактот дека тие се показатели на односот мегу
две именски синтагми конституирани соодветно од именката-база и
именката-дериват. Со други зборови: ОИП имаат друга хиерархиjа на
функции во однос на немотивираните придавки. Мегутоа, и овде тре
ба да се земат предвид функционално-семантичките разлики кои пра
ват гореспоменатата блокада да не важи за сите ОИП во сите функ
ции. Пред се таа, навидум, не важи за придавските присвоjни заменки.
Ништо не им фали на речениците како Таа кола е Moja, Таа книга е
швоjа, и сл. ( но не и *Таа сесшра е Moja, за што веке стана збор пого
ре), иако пофреквентен е синтаксичкиот модел Тоа

е

Moja кола, Тоа е

швоjа книга, и сл. Мегутоа, глаголот СУJЧ во речениците како Таа ко
ла е Moja, и сл.

не е лексички празна copula, туку конверзивна вари

jaHTa на глаголот иЛ1д, со парафраза 'е сопственост на... , припаtа
на.. .', сп. Таа кола е на Павле, Таа книга е на моjош сосед, и сл. Значи,
имаме работа со привиден исклучок, мотивиран со фактот дека за
менеките присвоjни придавки и припаtаат на основната падежна па
радигма на личните заменки како показатели на генитивниот однос, а
посесивниот генитив, OHoj за изразуваIЬе на виетинекото сопстве
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ниmтво, без пречки се ПОJавува како аргументски израз до посе
сивното СУМ.

Во полскиот jазик речениците како То auto jest тoje, Та

ksiqikajest nvojaисто така се граматички и семантички коректни, иако
почесто ке слуmнеме То jest moje auto,

То jest tli10ja ksiqzka,

Вистински исклучоци, во смисла: ОИП способни да бидат употребени
во прирокот се оние кои клонат кон качествена интерпретациjа, како
мак. Toj йaiй е (мно гу) каллuв, Таа суйа е (йрилuчно) воденикава,
пол. Та d roga jest (bardzo) blotnista,
чини не случаjно таквите ОИП наjчесто се поjавуваат со прилоmки
показатели на интензитетот на особина како мак. МНО2У, Jилumе, йрu
лично, дociйa. . , пол. barclzo, dosy{; . Проблемот кои македонски оип
.

. .

и во какви контексти смеат да бидат употребени во именскиот при
рок бара посебна монографска обработка. За полскиот jазик постои
еден докторски труд во ракопис од Б. Данцигер во Koja полските сос
тоjби се споредуваат со ситуациjата во англискиот jазик.
Во врска со синтаксата на ОИП треба да го спомнеме и тоа
дека двата jазика се разликуваат во однос на линеаризациjата на
именеките синтагми со ОИП како модификатори. Имено, во маке
донскиот текст придавката обично й претходи на именката; мегу од
носните придавки во постпозициjа наjчесто се поjавуваат присвоjните
придавски заменки, или придавките деривирани од лично име, при
што таквата инверзиjа секогат сигнализира реторички акцент врз
придавката. Од друга страна, а под балканско влиjание, во рамките на
синтагматски посесивниот модификатор именката во генитивен од
нос, посебно во диjалектниот jазик, може да й претходи на модифику
ваната именка, сп. на цapoiй двopoiй, на ку.иа лиса кожа{jiа, и сл. Во
полскиот текст владее изразита тенденциjа кон постпозициjа на од
носните придавки, пред се во ситуации кога ОИП заедно со модифику
ваната именка именува некое релевантно подмножество на денотатите
на таа именка, состав Koj се толкува поскоро како сложена лексема, а
не отворена синтагма, сп. powieJ{; historyczna 'историски роман', pok6j

stolmvy 'трпезариjа'; синтагмата hisforyczna powieJc има друго тол
кувюье: 'роман KOj поради некои околности станал историски настан' ,
синтагмата *stolowy pok6j едноставно не

се

употребува, итн.

Денеска, под влиjание на англискиот jазик и во македонскиот
и во полскиот jазик се множат синтагмите во кои во позициjа на

оип ja наогаме "именката-база", на Koja на TOj начин й се доделува
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секундарна, придавска функциjа, сп. мак. йрес-цеюuар, пол. biznes
НиЬ, kredit-banka, и сл.
*

Анализираjки ги патиштата на деривациjата на ОИП, дослед
но се служевме со примери деривирани од немотивираните именки,
називи на материjални предмети. Семантичката структура и син
таксичките особености на ОИП деривирани од (од)глаголските или
отпридавските именки, односно ОИП со апстрактна именка во базата
се многу посложепи; пивната анализа би ги надминала рамките на
нашата тема.
2.1.3. Заклучоци.
Истражуваjки ги семаптичките импликации и синтаксичките
последици на мутациската деривациjа, бараме одговори на три ком
плексни прашаfЬа: (1) дали и како е изменет (редуциран), синтаксич
киот модел што го конституира дериватот во однос на моделот кон
ституиран од морфолошката база на деривациjа, (2) дали и како е из
менета семантичката структура на дериватот во одпос на структура
та на базата и кои се синтаксичките функции на дериватот, и Haj
после (3) колку е регуларна деривациjата и според кои критериуми
може да се предвиди никнуваfЬето на определен дериват. Во главата
1., посветена на деривациjата на именките и именеките синтагми од
глаголски и придавски бази, HajMHory внимание му посветивме на пр
вото прашаfЬе, што е логичка последица на фактот дека глаголот,
како прототипичен показател на предикатот и конститутивен член
па една реченична структура, има наjразгранет синтаксички модел, а
и немотивираните придавки, како показатели на конститутивни пре
дикати (именски делови на прирокот), репрезентираат цели раз
градени предикатско-аргументски структури. Второто прашаIЬе не е
за TOj тип деривациjа многу релевантно, додека третото се исцрпува
со фактот дека деривациjата е речиси регуларна.
Во оваа, 2. глава, се соочивме со радикално поинаква, може да
се каже: обратна ситуациjа. Немотивираните именки, ИМИIЬа на мате
риjалните предмети разгледувани тука како деривациски бази ретко
отвораат задолжителни синтаксички позиции - само тогаш, кога во
нивната семантичка структура е вградена соодветна релациска содр
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жина, како во случаJОТ на роднинските називи како MajKa, деiuе,

сеешра . , или називи на "неделиви" делови / фрагменти од некои це
.

.

лости како 'глава, брада, рака... или а'гол, раб, Kpaj. . и сл. Глаголите
.

деривирани

од

именки покажуваат слична,

сложена семантичка

структура: покраj поимот именуван од именката втората компонента
ja претставува релациjата што го врзувала TOj поим како аргумент во
предикатско-аргументската структура (ПАС) Koja претставувала вис
тинска база на деривациjата, а Koja на површината на текстот е прет
ставена со соодветниот падежен однос. Mutatis mutandis, придавките
деривирани од именки во cBojaTa семантичка структура покраj пои
мот именуван од именката-база во процесот на деривациjата ja апсор
бирале и релациjата што го врзувала TOj поим во поjдовната преди
катско-аргументска структура. Се работи за нерегуларна деривациjа,
а основен критериум за преДВИДУВaJье колку е BepojaTHo поjавува
lЬeTo на определепиот дериват е присуството на соодветната функ
ционална позициjа (соодветен аргумент) во поjдовната ПАс.
Ако го прифатиме ова размислуваlЬе, тогаш ни се отвора мно
гу интересен увид во карактерот на врските мегу зборообразуваlЬето
и синтаксата. Имено, треба да прифатиме дека мутациската дерива
циjа е de .facto секогаш синтаксичка деривациjа, односпо: дека се
мантичкиот процес KOj овозможува да се роди еден мутациски де
риват секогаш тргнува од конкретна ПАС, а не од изолираниот поим
посочуван од именката-база. Со други зборови: би требало да при
фатиме дека она што го викаме падежни односи е површински одраз
на основните семантички односи коишто им помагаат на лугето за
"поврзуваlЬе на нештата", т.е. за заклучуваlЬе и за гpaдelЬe на дискур
сот, и како такви се рефлектираат во сите сегменти на jазичната
структура.
Од сета горекажано произлегува дека во односот на мутацис
ките одименски деривати македонскиот и полскиот jазик можеме
пред се да ги споредуваме од гледна точка на извеени општи тенден
ции во натамошниот развиток на (скромно што се однесува до глаго
лите, побогато и поинтересно Kaj придавките) прасловенското на
следство. Деталната анализа на семантички ман не води надвор од
jазичпиот систем, во потрага по ономазиолошки мотивации никнати
во различните услови на општествениот развиток, додека на фор
мален план таа би требало да прими облик на сериjа монографии на
одделните суфикси. И едното и другото не само што ги надминува
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рамките на OBOj труд, туку пред се не ветува некои нови сознаниjа во
врека со она што е овде во центарот на нашето внимание
сичката база и синтаксичките последици на деривациjата.

синтак
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2.2. ТРАНСФОРМАЦИИ НА РЕЛАЦИJА V-A

Во оваа глава ке се занимаваме со деривациjата на линии V >
А и А > V, т.е. со деривациjата Koja овозможува пренесуваlЬе на се
мантички компоненти на релациjа: предикатски израз - аргументски
израз.
2.2.1. Поjдовна морфолошка деривациjа V > А
Ке го започнеме нашиот преглед од анализата на синтаксич
ките последици на деривациjата Koja води од глагол до (од)глаголска
придавка. Централната функционална карактеристика на таквата
деривациjа е претвораlЬето на цела една предикатско-аргументска
структура (т.е. jазична формализациjа на настан / состоjба ...) во атри
бут на референтот на еден од аргументите на таа структура. Изборот
на привилегираниот аргумент наога израз во диjатезата (активна / па
сивна) на глаголската придавка.
Паралелно на терминологиjата применета во анализата на
деривациjата на nomina actionis и nomina acti (сп. глава

1.),

каде што

разликувавме глаголски и одглаголски именки, и овде разликуваме
глаголски и одглаголски придавки.
Глаголските придавки се, речиси, регуларно деривирани од си
те глаголски основи, или пак нивната деривациjа е ограничена со
остри категориjални блокади од типот / +/- транзитивност /, /

свр

шеност /, и сл., така што во граматичките описи и лексикографските
трудови наjчесто се толкуваат како зависни збороформи на глаголи
те; во класичната граматичка терминологиjа тие се познати како
participia.
Одглаголските придавки се и формално и семантички непред
видливи, иако може да стане збор за корелациjа мегу присуството на
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извеени компоненти во лексичкото значеlliе на глаголот, од една
страна, и поjавуваlliето на соодветен придавски дериват, од другата.

2.2.1.1. Глаголски придавки - инвентар и услови за морфолош
ка деривациjа.

Словенските jазици наследиле пет глаголски при

давки коишто примарно мегусебно се разликувале по категориите
диjатеза, вид и време. Македонскиот и полскиот jазик темелно се
разликуваат што

се

однесува до денешниот функционален и форма

лен статус на соодветните морфолошки формации. Покраj индиви
дуалните идиосинкратични разлики во развоjните патишта на двата
jазика, во македонскиот случаj тука сме соочени и со резултатот на
интензивната интерференциjа од страна на несловенските балкански
]азици.

2.2.1.1.1. Participium praesentis activi.

Се работи за конструкци

ja деривирана од презентската основа со формант чии доцнапрасло
венски вариjанти гласеле соодветно *-Qt-, *-nQt- и *- t-. Дистрибуциjата
на тие вариjанти е ирелевантна од гледна точка на нашата тема.
На семантички план оваа формациjа ja потенцира при вилеги
раната позици]а на инаку доминантниот, прв аргумент на предикатот
оформен во глаголот-база, Т.е. аргументот KOj го посочува вршите
лот / инициjаторот на дадено деjство. Ова се постигнува со претвора
llie на целата предикатско-аргументска структура во атрибут на ре
ферентот на TOj привилегиран аргумент.
Во современиот македонски стандард оваа стара формациjа не
постои како жива категориjа ниту во глаголскиот ниту во придав
скиот систем, жив е само неjзиниот дериват, Т.е. глаголскиот прилог.
Старата придавска морфолошка структура ja континуираат неколку
лексеми како 20рещш, (йр и) су ииll, ZllеКУUlШ, UалеUllU.. Таа е денеска
.

непродуктивна, а и по фреквенциjата на употреба приведените при
давки се наогаат на маргината на лексичкиот фонд. Функционално
нив во многу случаи ги заменуваат одглаголските

придавки

со су

фиксите -ачкu, -ечкu. Блаже Конески во cBojaTa Гра.маШuка пишува:
"Во нашата книжевна практика ретко се срекаваат придавки, по
потекло партиципи, на пр. шекущш, 'lорещШ. На -jкU има само една
таква придавка: uосшоеjкu, но таа се чувствува како незгодна по фор
ма во нашиот придавски систем. Во областа на изразуваlliето на оние
значеlliа што во некои други jазици ги предава активниот партицип
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Kaj нас во литературниот jазик се проjави и се проjавува стремежот за
бараlЬе соодветни замени за него. Еден од начините е и фиксираlЬе
то на наставката -ачки, -ечки. [ ... ] Така имаме: вРlUачка, жнujачка ма
ищна, образувачки елеменш, движечка сила, 20сйодаречки, владеач
ки класи, итн".

(Б.

Коне ски 1982: 319). Кирил Конески (1995: 111) за

бележува дека дел од придавките на -ачкu, -ечкu имаат двоjна моти
вациjа, од глагол и од nотеn agentis, на пр. йлuвачки

<

йлива / iL1uвач,

боречкu < бори / борец. . Се чини дека токму по OBOj пат можел да се
.

зароди сложениот суфикс -ачкu / -ечкu па да почне да деривира ди
ректно од глаголска основа, како во двu.жечки, владеачкu, и др. Се
работи за продуктивна категориjа со латентно отворена деривациjа
од сите несвршени глаголи. Интересно е да се одбележи дека посто
jaT и спорадични деривати со пасивна диjатеза, како на пр. jавачкu
KOl-b или куйечкu леб.

Сп. и посложени семантички деривати како

лежечка йоложба, фрлачка дuсцuЙЛuна. ..

(К Конески, iЫd.) .

Иако нема морфолошки ограничуваlЬа на деривациjата, (ос
вен, евентуално, од чисто формална фонолошка природа, сп. на пр.
*йлачечки, *кочечкu. .. ) постоjат

се чини - ограничуваlЬа во одно с на

семантички класи именки способни да бидат придружувани од при
давките на -ачкu / -ечки, односно, со други зборови: таквите придавки
врз семантичка основа ги селекционираат именките што

ги

придру

жуваат. Така на пр., ниту во грамаТИ'iките описи ниту во ексцерпира
ните текстови не наjдов синтагми со одглаголска придавка со суф.
-ачки / -ечкu чиj референт би бил идентификуван човек-поединец.

При отсуство на морфолошка замена како функционален еквивалент
на стариот партицип, во современиот македонски текст функционира
релативна реченица, сп. ? седечкuош човек до мене - човекоili KOj се
ди / седеше до мене, *чuiliачкuоill СЙlуденШ... - сшуденшоГй KOj чuша /
ja чиша / чuiliаlUе йеснаша .. , но седечка йоложба, чийlачка йубли
.

.

ка . . Како што се гледа од примерите, друго суштествено ограничу
.

.

BalЬe на придавките со суф. -ачки, -ечкu како замена за стариот акти
вен партицип е од синтаксички карактер; тоа е нивната неспособност
да врзуваат зависни именски синтагми присутни во синтаксичката
шема на глаголот-база. И наjпосле: одглаголските придавки со су
фиксите -ачкu, -ечкu се ограничени на функциjата на модификатори
во рамките на именската синтагма, тие не се поjавуваат во именскиот
прирок. Единствен исклучок во MOjOT корпус примери е гореспомна
тата, инаку и диjатетички нерегуларна придавка куйечкu, сп. на пр.
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Oeoj леб е куйечкu, а OHOj домашен, и сл. Се чини дека сите го
ренаведени ограНИЧУВaIьа ja потврдуваат претпоставката дека во нив
ната "партиципска" функциjа одглаголските придавки со суфиксите
-ачкu, -ечкu претставуваат секундарни семантички деривати на оди
мен ските придавки деривирани од nоmЁnа agentis.
Покраj ОГП со суфиксите -ачкu, -еЧКll, како тип придавска за
мена за стариот participium praesentis activi привлекуваат внимание
глаголските придавки деривирани од непреодни глаголи според мо
делот на стариот participium praeteriti passivi; ке се вратиме на тоа по
долу. Понекогаш како функционална замена, на пр. во преводи од
полски, може да се поjави и глаголскиот прилог.
Во современиот полски стандард стариот participium praesentis
activi е жива категориjа. Toj се деривира редовно од несвршени глаго
ли со помош на формантот -qcy во KOj покраj стариот партиципски
суфикс е вградена и анафорската постпозитивна клитика

*

-jb како

показател на таканаречените долги или определени придавски фор
ми, прима рно ограничени на функциjата на модификатор на именка
та, сп. spiqcy chlopiec, placzqca dziewczynka, palqce sI011ce.

. .

Во граматич

ките описи на полскиот глаголски систем глаголските придавки со
суфиксот -qcy се толкуваат како зависни збороформи на соодветната
глаголска лексема (сп. Morjologia 1 1999: 268). Тие ги ,,наследуваат",
без измени во формите на грамаТИ'-Iката адаптациjа, сите аргумент
ски изрази присутни во синтаксичката шема на глаголот-база освен,
се разбира, поjдовниот номинативен израз Koj во новата деривирана
шема е модификуван од глаголската придавка, сп. Chlopiec siedzi па
lawce - chlopiec siedzqcy па lawce, (поретко, а во зависност од потреби
те на топикализациjата на текстот: siedzqcy па lawce chlopiec), сп. и:
Dzieci Ьа:и'iq siil pilkq - bawiqce siil pilkq dzieci: Matka opowiada dzieciom
bajkil

.

matka opmriadajqca dzieciom bajkil, итн. И во препозициjа и во

постпозициjа во однос на модификуваната именка, глаголската при
давка со суфиксот -qcy може да врши функциjа како на рестриктивна,
така и на апозитивна определба.
Во принцип полската глаголска придавка со суфиксот -qcy не
се поjавува како именски дел од прирокот. Мегутоа, ова се однесува
само на основната сериjа деривати коишто ja наследуваат семантика
та и синтаксата на глаголот-база. Покраj таа, основната, постои и
секундарна, нерегуларна, но доста броjна група семантички (и син
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таксички) деривати способни да конституира ат предикатски израз.
Така покраj spiqcy/ 'Koj спие' постои и SpiqCY2 'на коjшто му се спие',
па можеме да кажеме на пр. То dziecko jest spiqce Т.е. 'на ова дете му се
спие', и сл. Паралелно наспрема palqcYJ 'Koj пече, Koj гори' како во

palqce slonce 'сонце кое пече' имаме palqcY2 'KOj пуши (тутун), пушач'
Koj се поjавува како во придавска, така и во именска функциjа и може
да стои во именски прирок; натаму, покраj cierpiqcYJ (па cos) 'KOj стра
да од нешто, од HeKoja болест' имаме cierpiqcY2 'болен, болешлив, не
здрав', итн. Има и сериjа глаголски придавки со обопштено значеlЬе,
способни да функционира ат паралелно и како модификатори во
именската синтагма и како именски делови на прирокот, на пр. mf?

czqcy 'мачен, здодевен', kojqcy 'KOj смирува' , znaczqcy 'значаен'; сп. и
wiedzqcy, ze

...

'Koj знае дека... ' наспрема wszechwiedzqcy 'сезнаен'; gorq

су, слично како и македонскиот 20реtиш, ja загубил семантичката

врска со глаголот-база и значи 'жежак' , но за разлика од македонска
та нридавка, полската ja загуби и формалната мотивациjа; старонол
скиот глагол gorzec 'гори', денеска е нрисутен во стандардот само во
неколку придавски секундарни деривати, покраj gorqcy и zagorzaly
'ревносен, пристрасен' ogorzaly 'поцрнет, со здрав тен' ... Наведов по
,

веке примери, бидеjки ми се чини дека тие многу нагледно ги пока
жуваат етапите на адjективизациjа на старите партиципи. Релевантна
е тука семантичката деривациjа: или (а) никнуваlЬе на нов семантич
ки дериват со стеснето значеlЬе, како во случаjот на spiqcy или palqcy,
или (б) семантичка генерализациjа директно поврзана со синтаксич
ка блокада на други аргументи карактеристични за глаголот-база,
како Kaj mf?czqcy, kojqcy, cierpiqcy: формациите како wszechwiedzqcy,
сезнаен претставуваат доказ дека генерализирани от акузативен (об

jeKTeH) аргумент може да се врати "на задна врата" како своевиден
префикс. Парадоксално, еден од критериумите за напредната aдjeK
тивизациjа е способноста соодветната лексема да се поjави во имен
ски прирок, Т.е. во примарно предикативна функциjа.
Слично како и во случаjот на македонските деривати со суф.
-ачкu, -ечкu, и полската глаголска придавка со суф. -qcy во некои

зацврстени синтагми се поjавува со пасивна диjатеза, сп. на нр. pozycja

siedzqca, pozycja lezqca . BepojaTHo никнато врз база на еквиваленциjа:
.

.

siedzqcy / lezqcy - (kt6ry jest) w pozycji siedzqcej /lezqcej, и сл. Сп. исто та
ка - во TpaMBaj или автобус

-

miejsca siedzqce, miejsca stojqce Т.е. 'места

на коишто луfе седат / cTojaT' ...
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2.2.1.1.2. Participium praesentis passivi. - Се работи за морфо
лошка конструкциjа деривирана од презентска основа со формантот
*-m-. На семантички план таа j а деградирала поjдовната предикатско

аргументска структура конституирана од предикатот претставен со
глаголот-база до функциjа на модификатор на поимот во позициjа на
акузативен (обjектен) аргумент на таа структура. Како жива катего
риjа таа формациjа денеска не постои ни во македонскиот ни во пол
скиот глаголски систем. Мегутоа, и во двата jазика наогаме извесен
броj придавски лексеми кои

со повеке или помалку поместено зна

чеlЬе - го континуираат стариот партицип.
Во македонски от стандарден jазик тоа се придавките како ла
КОМ 'KOj е посакуван, атрактивен', и секундарно, со изменета диjатеза

'Koj посакува многу, пред се jадеlЬе или пари'; йuшом 'Koj е одгле
дуван, скротен'; .rьубuм 'сакан, Т.е. KOj е JЬубен', нейросшим 'Koj не е
простен, непростен (како за човек така и за грев)'; видим (во PMJ
упатен на видлив) 'KOj (:може да) се види', .,иислим 'замислен, KOj мо
же да се замисли', йреодолим (во PMJ оценет како редок, книжен
збор) 'преодолен, KOj може да се преодолее'. Додека йщuом, JЬубuм,
неЙросШu.м., види.и, uреодолtlМ имаат морфолошка база во соодвет

ните глаголи, лаком нема синхрониска мотивациjа во македонскиот
лексички фонд; таквата мотивациjа ja нема ни MHLL« 'лажен, приви
ден', KOj денеска асоцира само на именката мнение. Интересно е дека 
како што се гледа во парафразите - придавките од таа сериjа вто
рично лесно го стекнуваат таканареченото диспозициско, модално
значеlЬе 'KOj може да... ', што претставува чекор кон семантичка ад
jективизациjа.
Во полскиот стандард постоjат денеска конструкции како zna
jomy 'познат, познаник' (се употребува како во придавска, така и во

именска позициjа); wiadomy '(за) KOj се знае, извесен' и - со изменета
диjатеза - swiadoтy 'свесен, Т.е. Koj знае . .'; widomy 'Koj се гледа (Haj
.

често во фигуративна смисла)', и вторичен дериват со изменета диjа
теза: niewidomy 'Koj не гледа, слеп'; lakoтy со значеlЬе како во маке
донскиот jазик, и со се уште ,,жива" база во глаголот laknqc. коjшто се
квалификува во речниците како архаичен и/или книжен; rzekomy 'бо
жемен', со примарна мотивациjа во глаголот *rekti: 'изговорен, ка
жан' - денеска придавката rzekomy спага мегу основните показатели
на ,,прекажаноста" во полскиот текст; сп. го и прилогот ро kryjomu
'скришум' KOj ja содржи петрифицираната форма на старата "крат
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ка", т.е. неопределена придавска промена. Кај полските примери не
се забележани вторични диспозициски семантички деривати.
Сите гореприведени лексеми во двата јазика синтаксички се
однесуваат како "вистински" придавки, способни да стојат во именски
прирок и

со исклучок на мак.

лако.м (за неlUШО)

-

неспособни да вр

зуваат зависни аргументски синтагми,
2.2.1.1.3. Participium praeteriti activi 1.

Се работи за формација

со стариот суфикс *-08, деривирана од старата аористна основа, која
не оставила траги во македонскиот глаголски систем, а во полскиот
денеска постои само како глаголски прилог.
2.2.1.1.4. Participium praeteriti activi ll.

-

Оваа стара глаголска

придавка, деривирана од аористна основа со Формантот *-1-, длабоко
е навлезена во македонскиот и во полскиот глаголски систем. Во ма
кедонскиот стандард таа ја претставува соодветната глаголска лек
сема (а) во таканаречениот су.м-перфект во неговата двојна функција
на минато неопределено време и на дубитатив и на фактивен дуби
татив (фактивна прекажаност), (б) во нефактивен дубитатив и (в) во
можниот начин (potentialis). Преземајќи нови функции во балканска
та јази'-ша средина, таа исто така ја проширила својата деривациска
база и денеска се деривира не само од аористната, туку и од презент
ската (имперфектната) основа. Во полскиот стандард таа станала база
(а) на претерит (единствено минато време!) и (б) на кондиционал
(условен начин). Во сите тие функции во двата јазика стариот l-пар
тицип ја чува синтаксичката шема на глаголот-база. Во граматичките
описи соодветно на македонскиот и на полскиот јазик тој се толкува
како зависна збороформа на соодветната глаголска лексема, при што
ја чува менливоста по род и број. Во македонската граматичка тер
минологија тој е познат како ,,л-форма", додека во полската терми
нологија нема посебен назив. Последица на таквата ситуација е дека
во полските граматики можеме да прочитаме оти можниот начин се
гради

со

партикулата by и формите на минато време, што евидентно

не е адекватен опис.
Овде нема да се занимаваме со функциите на l-партиципот во
глаголскиот систем. Овде ќе се концентрираме на придавските функ
ции на тој партицип.
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Во врска со статусот на прасловенскиот l-партицип и неговиот
развоен пат во одделните словенски jазици, многу се интересни забе
лешките на Шенкер. Toj пишува: "The resu1tati\Je or perfect participle is
the most striking example of the tension between adjectival and verbal functions
of participles. 1ts formant was the suffix -1-, which in Proto-1ndo-European was
adjectival. Its use in deverbative formations, however, favored the development
of the participal function. 1t is for this reason that Slavic -l-forms сотЫпе ad
jectival and verbl meanings. Thus, the Russian phrase Kak

оп

sme1 сап теап

'How bold he is!' with the adjective smel (plural smely) or 'How did he dare!'
with the past tense of the verb smet' 'to dare' (plural smeli). SimiJarly, the
Russian adjective ргШуj 'foreign' or Polish adjective przyszly 'future' uses the
same stem as the past tense of the verb 'to соте' (Russian prijti, Polish

przyjsc), which, being derived from the Proto-Slavic perfect tense, contains the
suffix -1-." (Schenker, 1996: 147).
Во современиот македонски jазик броjот на ,,л-формите" во
придавска функциjа (т.е. способни да cTojaT во именски прирок и/или
како делови од имен ската синтагма да ги модификуваат именките) е
прилично ограничен. Тоа се формите како с.мел, зрел, врел, кисел чи
ja врска со соодветните глаголски бази е жива во свеста на носите
лите на jазикот. Се работи за несвршени глаголи, а во значеlЬата на
соодветните нридавки нема трага од компонентата "минатост" Koja
би можела тука да се очекува со оглед на фактот дека се работи за
деривати од старата аористна односно инфинитивна основа. Тие де
неска поскоро имаат статус на одглаголски, отколку на глаголски
придавки.
Во современиот полски стандард наогаме, броеjки ги и сите
истокоренски деривати, стотина придавки со суфиксот -1-. Сите тие
ги континуираат таканаречените долги придавски форми, Т.е. форми
со постпозитивна анафорска клитика *-jb, што претставува прв чекор
на патот кон нивната адjективизациjа. Повекето од нив се деривира
ни од свршени глаголски основи и го имаат она резултативно значе
lЬe за кое станува збор во гореприведениот текст на Шенкер. Сп.

dojrzaly 'дозреан, узреан'; osiadly 'KOj се насели и остана тука ...' од гла
голот osiqSc; umarly 'покоен, Koj почина'; dorosly 'возрасен, KOj до
расна'; przeszly 'минат, KOj помина'; przyszly 'иден, KOj ке доjде' ... Дел
од нив имаат денеска специjализирано или фигуративно значеlЬе, на
пр. zsiadly како во синтагмата
стегна, KOj "седна"';

(z)siadle mleko 'кисело :млеко', Т.е. 'KOj се

ргzуsi яly 'Koj се закална, Koj даде заклетва

"

а
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конкретно 'поротник', или

фигуративно - 'ангажиран, ревносен,

страстен (приврзаник на...) ; (prze)ciqgly
'

'постоjан, континуиран' Т.е.

'KOj се тегне... ', и сл. Пага во очи дека сите наведени примери се дери
вирани од интранзитивни глаголи. Глаголот-база ретко, наjчесто са
мо во секундарна употреба, има повеке од еден аргумент, сп. dojrzaly
(do czegos), dbaly

(о cos),

biegly

(w czyms)

..

. Првиот аргумент, формали

зиран во номинативен падежен однос, е TOj KOj во резултат на дерива
циjата: V > А се здобива со придавка-модификатор; евентуалните
останати аргументи придавката ги "наследува" од глаголот без из
мени во формалната акомодациjа. Ретките во MOjOT корпус деривати
од транзитивен глагол имаат поместена диjатеза, сп. zrozumialy 'Koj
може да биде разбран' од глаголот zrozumiec 'разбере (нешто)'; nie
doscigly 'KOj не може да биде достигнат' од негираниот глагол nie dos
cignqc 'не стаса (нешто, некого)', со гореспомнатото модално диспо
зициско значеlЬе.

2.2.1.1.5. Participium praeteriti passivi. - Ова е единственнот мегу
старите прасловенски партиципи KOj е денеска жива категориjа како
во вербалниот, така и во номиналниот систем на двата разгледувани
jазика. Токму TOj во македонската граматичка терминологиjа е поз
нат како

единствената! - глаголска придавка.

Во прасловенскиот jазик participium praeteriti passivi се дери
вирал регуларно од инфинитивната (аористната) основа на сите тран
зитивни глаГОJrи со помош на три суфикси: *-n-, *-еn- и *-t-. Суфиксот
*-n- го прифакале основите на *-е- и *-а-, суфиксот *+ - основите
рамни на корен кои завршувале на *-; или кои содржеле дифтоншки
секвенци од типот *erlbr, *ellbl, *еmlьщ *enlbn. Останатите основи го
прифакале про ширениот суфикс *-еn-. Полскиот jазик со МИНИ�1аЛНИ
поместуваlЬа ги континуира прасловенските состоjби, додека маке
донскиот спровел две суштествени измени. Како прво, под влиjание
то на соседните балкански несловенски jазици глаголската придавка
ja загуби cBojaTa диjатетичка маркираност и денеска се деривира од
сите глаголски основи, како транзитивни, така и интранзитивни; дури
од глаголот су.м регионално во употреба е придавката биден. Како
второ, се измени дистрибуциjата на суфиксите. "Наставките за обра
зуваlЬе на глаголската придавка се: -Н, -на, -но, -ни; -Гй, -iua, -Гйо,

-

iU u

.

Вторава наставка се придава Kaj глаголите со општ дел на Н, 1-ь
(сГйанаГй, ба1-ЬаГй)

.

"

(Б.

Конески 1982:

434).
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Вреди да се од бележи дека и во каmупските говори во Полска
participium praeteriti passivi се деривира денеска од сите глаголи, транзитивни
и нетран:штивни. И овде измената се должи на несловенското, во каmупски
от случаj - германско влиj ание.

Постоjат извесни семантички мотивирани ограничуван,а во
деривациjата на глаголските -Н-/-iU-придавки. Тие не се деривираат од
таканаречените безлични глаголи од типот на мак. боли, чеuUl..., пол.
bolec, sWfEdzic, тdШ... Не се деривираат ни од "медиjалните" несвр

шени глаголи во чиjа синтаксичка шема акузативната позициjа е бло
кирана со повратната заменка мак. се / пол. sifE, сп. мак. се радува, се
iUеши, се нервира ..., пол. cieszy sifE, martwi sifE, denerwuje sifE... Се работи

за глаголи кои без повратната заменка се поjавуваат обично во па
сивната диjатеза според шемата 'нешто радува / нервира некого'. На
семантичкиот карактер на ова последно ограничуван,е укажува, мегу
другото, и фактот дека на македонска почва тоа се однесува само на
глаголските придавки, додека петрифицираните форми на -о како
компоненти на таканаречепиот има-перфект (сп. подолу) се деривира
ат без ограничуван,а, сп. (zuoj) се има радувано / се има нервирано, и сл.

2.2.1.1.5.1. Participium praeteriti passivi во современиот (маке
донски и полски) глаголски систем.
Во современиот македонски глаголски систем глаголската
придавка се поjавува како компонента на два типа перифрастични
конструкции. Таа е компонента на таканаречениот резултативен
има-перфект (коjшто, впрочем, е "одговорен" за неjзината диjате
тичка неутрализациjа) и резултативен сум -перфект , а влегува и во
пасивни конструкции со помошниот глагол сум.
Во има-перфектот глаголската придавка денеска влегува во
петрифицираната, категориjално максимално немаркирана форма за
еднина среден род, сп. има.М / имаи! /

и.Мд

/ имаме / lLМaiUe / uмааiИ 6и

дено / чuiUано / доjдено... Само регионално можат уште да се за

текнат постарите форми со конгруенциjа по род и броj мегу помош
ниот глагол и глаголската придавка. Има-перфектот е централна па
радигма во еден цел систем на перифрастични конструкции со глаго
лот [LМa, сп. имаше видено, имал видено, ке l LМДЛ видено.. ., чиj ин
вентар и фреквенциjа во текстот варира зависно од диjалектната по
задина на авторот/говорителот.
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Резултативниот CY'm-перфект, навлезен во македонски от сис
тем под романско влиjание, се деривира потенциjално од интранзи
тивните глаголи. Неговата фреквеициjа е ниска. Наjвисока фреквен
циjа имаат дериватите од глаголот aojae : су'м / си / е aojaeH / aojaeHa,
с.ие / ciiie / се aojaeHLi. . Како што се гледа, овде обврзува конгруенциjа
.

та по род и броj. Спорадично, стриктно лексикализирани, се поjаву
ваат и конструкции деривирани од транзитивни глаголи, но со глагол
ската придавка употребена интранзитивно, сп. на пр. вечерав шавче
:ZpaB, но само су'м вечеран, а не и *су'м вечеран шавче :ZpaB.

Сите резултативни парадигми имаат еднозначно активна ди
jатеза. Тие ги преземаат без огради синтаксичките шеми на глаго
лите-бази.
Многу потешко е да се определи улогата на глагол ската при
давка во пасивните cy,M-конструкции.
Под пасив подразбирам овде една од многуте секундарни ди
jатези. Toj како граматичка категориjа е карактеристичен единстве
но за предикатите кои импликуваат минимум два аргумента, при што
еден од нив се остварува во номинативен, а друг во акузативен однос,
т.е. за предикати чиjа основна површинска реализациjа се транзитив
ните глаголи. Од двете наjраспространети дефиниции на пасивната
диjатеза, една кажува дека таа се СОС'J'ОИ во промоциjа на акузативни
от (обjектен) аргумент на позициjа на поjдовниот, поминативеп (суб
jeKTeH) аргумент, додека според втората од основно знаЧeIье е демо
циjата на номинативниот аргумент KOj преминува во акузативната по
зициjа. Овде го прифакам првото толкуваJ:Ье. Според тоа, конструк
циите градени по моделот: су'м + 2ла20лска йридавка од йреоден
2лагол ке ги оценим е како пасивни. Сп. ги примерите па

Б.

Конески

Гоце Делчев беше убиен од шурскuOlU аскер; Toj е uieuaH од Luашко
,му;

(Б.

Копески

1982: 382).

Конески

(ibid.)

инсистира дека пасивот во

македонскиот jазик е чисто синтаксичка (т.е. не мофолошка) катего
риjа. Мегутоа, дури на синтаксички план примат во изразуваJ:Ьето на
пасивната диjатеза треба денеска да им се признае не на конструкци
ите со глаголска придавка, туку на се-конструкциите. Имено, кон
струкциите со глаголска придавка не се способни да го изразат она
што претставува срце на ceKoj индикативен потсистем

актуелната

сегашност. Тоа се гледа и од гореприведениот пример. Додека ре
ченицата Koja алудира на минат настан еднозначно го сместува TOj
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настан на временската оска, речепицата со нрезентската форма од
сум : Toj е ibleuaH од iТtашко му изразува повторлив пастан (сериjа

настани), а со сегашноста сфатена како синхронизациjа со моментот
па зБОРУВaIьето ja новрзува единствено отсуството на информациjа
дека соодветната сериjа настани веке е завршена / прекината. Од
друга страна, речениците како Предаваlbешо се држи во iолемuош
амфuшеашар или Ручекош се ioiileLL, и сл. изразуваат деjства што се

одвиваат точно во моментот кога ja пренесуваме соодветната порака.
Овде нема детално да се занимаваме со условите под кои се деривира
ат конструкциите од тинот Су.М

+ ГЛ,

ниту ке ги разгледуваме значен

еките вариjанти на тие конструкции (статички-состоjбени, резулта
тивни, повторливи...) кои зависат од лексичкото значеIЬе на глаго
лот-база на глаголската придавка. Ке додадеме уште само дека како
именски дел од прирокот , покраj глаголската придавка од преоден
глагол, може да се поjави и придавка од непреоден глагол, цитирам
според Б. Конески (1982: 439): Toj е шеi"йан; Toj е иден ваму йовеке
uаши; Jac су.и досша седен... Ова е суштествен аргумент во полза на

придавскиот (а не глаголски) карактер на глаголската придавка како
морфолошка категориjа.
Конструкциите со ГП од транзитивни глаголи во именскиот
дел од прирокот имаат пасивна диjатеза. Тоа значи дека во номи
нативна позициjа е промовиран аргументски израз KOj во поjдовната
шема на глаголот-бюа се наогал во акузативен падежен однос, доде
ка аргументскиот израз KOj во таа поjдовна шема бил во номинативен
однос е демовиран и се акомодира кон предикатскиот израз со помош
на предлогот од, евентуално од сшрана на, сп. Ливадаша е идгазена
од диви CeUlbU; Предлогош е uовлечен од сшрана на владаша, и сл.

Често ноjдовниот номинативен аргумент, чиj референт е вршителот
и/или инициjаторот на деjството, воопшто не се реализира на повр
шината на текстот, повеке од стилски отколку од граматички при
чини, сп. на пр. Оваа KHuia е чuiilана од сише, но *Оваа KHllia е чu
шана од Mojoill колеiа, или EMucujaiua е йодiошвена од наjдобрu
сuецujалuсшu, но *Ручекоiii е веке uзеден од iосшuйiе, и сл. Другите

аргументски изрази (освен номинативниот и акузативниот) во пасив
ната диjатеза се преземаат од синтаксичката ше ма на глаголот-бюа
без измени во формата на граматичката акомодациjа.
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Конструкциите со ГП од интранзитивни глаголи како именски
дел од прирокот ja чуваат cBojaTa активна диjатеза и ja преземаат без
измени синтаксичката шема на глаголот-база.
Во современиот полски глаголски систем стариот

participium

praeteriti passivi, слично како и во македонскиот, е присутен денеска
во две функции. Toj се jaBYBa како основно (а не, како во македонски
от, споредно, сп. погоре) средство за изразува:н,е на пасивната диjа
теза. Во таа функциjа TOj се jaBYBa во "определена" форма, типична
за полските придавки, Т.е. со старото постпозитивно "анафорското"

*jb. Покраj тоа TOj е жив во петрифицираната форма за еднина сре
ден род од старата "неопределена" придавска промена и во таа форма
служи за изразува:н,е на минати деjства чиj, но дефинициjа персона
лен, вршител не е екснлицитно именуван во рамките на соодветната
реченица.
Полските пасивни конструкции со глаголска придавка како
репрезент на основниот предикат се поjавуваат со две серии помошни
глаголи:

Ьус и поретко, за повторливи деjства,

несвршен и/или од свршен вид и

bywac со ГП од

zostac / zostawac исклучиво со ГП од

свршен вид. За разлика од македонската ситуациjа, полските пасивни
конструкции од типот: Ьус / bywac / zostac / zostawac + ГП способни се
да изразуваат актуелна сегашност, иако во таква функциjа ретко се
УПО']'ребуваат; сп. на пр.

Aparat (11' {е} chwi/i) jest obslugiwany pгzez mego

pomocnika 'Со апаратот (сега, во моментот) ракува MOjOT помошник';
Tekst apelu (w te) C/H1Jili) jest przepisywany w nasze} kancelarii 'Текстот на
апелот (сега, во моментот) се препишува во нашата канцелариjа', и
сл. За значенеките ниjанси на конструкциите од типот Йо.мошен 2ла20Л + ГП, зависни од видот на двете компоненти, Р. Ласковски

196)

пишува: " ... tylko konstrukcje typu

(1999:

jest-.przepisywany, zostal przepisany

[ ...] r6zl1il:t si funkcjonall1ie wyll:tcznie diatezl:t od odpowiednich czynnych form
przepisuje, przpisal [.. .] Pozostale [.. . ] typy kon
strukcji о biemej diatezie: rezultatywno stanowe (jest przepisany), nieaktualne

(konstrukcji) czasownikowych

(bywa przepisany) i nieaktualne czynnosciowe (bywa ргzерisуvюnу)
oraz wyrazaj1\.ce czas l1arracyjl1Y (zostaje przepisany) r6Znil:t si funkcjonalnie

stano\ve

od odpowiednich form czynnych nie tylko S\vojft biernl:t diatezft, lecz takZe \упо
szl:t dodatkowe zl1aczenia о charakterze tеmроrаllю-аsреktО\\'Уm. KOl1strukcje
\vszystkich dyskutowanyc11 \vyzej typ6\v uznajemy za struktury syntaktyczne
z}ozone, nie wсlюdZl:tсе \vi c do paradygmatu fleksyjnego czasownika. Katego
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ria strony jest wi c w j zyku polskim przede wszystkim kategori:.t syntaktyczn:.t
(о wykladnikach syntaktyCZl1ych)."

Сите гореспоменати пасивни конструкции содржат глаголски
придавки деривирани од преодни глаголи. Тие ги преземаат аргу
:ментските изрази на глаголот-база, при што во процесот на пасивна
та трансфор:мациjа акузативниот аргументски израз авансира на но
минативната позициjа, додека номинативниот - ако е остварен на
површината на текстот - се акомодира кон предикатскиот израз со
предлогот przez, сп. Janek przepisuje tekst - Tekst jest przepis ywany przez
Janka; Dziki zdeptaly lqkr:;. - Lqka zostala zdeptana przez dziki; Ko.fci61
zbudowano па wzg6rzu
3АБЕЛЕШКА1

Kosci61 zostal zbudowany па VI/zg6rzu. ..

:

Во современиот полски лексички фонд постои

супстантивираната глаголска придавка chodzony «

chodzic) 'вид стаРОIIОЛСКИ

бавен танц' со ГП деривирана од несвршен ИJrrранзитивен глагол; денеска
таа форма ja перципираме исто така како интранзитивна и гледаме во неа
исклучок, мегутоа, таа се родила HajBepojaTHo како транзитивна во изразот
chodzic taniec, сп. ги ,,нормалните" изрази како przespac пос - przespana пос,
przejechac czlowieka - przejechany czlowiek, przebyc drog'i - przebyta droga, со при

марно интранзитивните глаголи транзитивизирани по пат на префиксациjа;
значи: исклучокот се состои во фактот дека сме соочени со секундарна тран
зитивизациjа на немотивираниот, а не на префиксираниот глагол.
3АБЕЛЕШКА2

:

И за македонскиот и за полскиот jазик важи исто

ограничув3JЬС во деривациjата на гп. Имено, тие не се деривираат од несвр
шените, навидум транзитивни, глаголи како мак He lu iilo аагрuжува некого,
Heutiilo чуди некого, Нешй10 радува некого. .., пол. Cos martwi kogos, Cos dziwi

kogos, Cos cieszy kogoS.. . Причината за таа блокада е, барем така ми се чини,

во фактот дека оваа транзитивна, но пасивна (!) диjатеза е за овие глаголи
секундарна; како примарни треба да ги прифатиме конструкциите со акуза
тивна позициjа блокирана од таканаречената повратна заменка, мак се, пол.
si'i, Т.е., соодветно, мак. Неко} се 'iрижu

йорадu нешйlо, Неко} се чуди йо

ради нешй10, Неко} се радува йоради нешй10, пол. Ktos sili martwi czyms, Ktos

sili dziwi czemlls, Кtos sili cieszy czyms / z czego§. ..

Како што веке спо:мнав, стариот participium praeteriti passivi е
присутен денеска во полски от глаголски систем и во форма на фи
нитни предикативни изрази на -по, -to, како на пр. Napisano па {еп temat
wiele ksiqzek 'на таа тема се напишни многу книги', или Zbudowano tu
cale nowe osiedle 'цела една нова населба е изградена тука', или Naj-
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czc;.sciej ро prostu

f!ano wzdlu:l: brzegu jeziora 'Наjчесто едноставно се

пливаше долж брегот на езерото', и сл. Како што се гледа од приме
рите, се работи за предикатски изрази кои по дефинициjа одразуваат
минати деjства чии извршители се луfе, но таа информациjа е вграде
на во самиот предикатски израз, додека позицициjата на поjдовниот,
номинативен аргументски израз е блокирана. Другите аргументски
изрази без измена во формите на акомодациjа се преземаат од син
таксичката шема на глаголот-база. Како што исто така покажуваат
горните примери, глаголот-база може да биде и непреоден. Финитни
те -по,

-to форми имаат

ех

definitione активна диjатеза и се деривираат

речиси без огради, со исклучок на некои модални и некои глаголи на
движеlЬе.

2.2.1.1.5.2. Participiuт praeteriti passivi во современиот (македон
ски и полски) именски систем
Под горниот наслов се подразбира статусот на современите
-н-I-Йl-придавки како модификатори во именската синтагма, што

од

друг агол и со друга терминологиjа - во голема мера се поклопува со
.

.

.

резултатите на живиот во двата Jазика процес на адJективизаЦИJа на
тие придавки. Во уште поинаква формулациjа: ке се потрудиме да
одговориме на прашаlЬето дали глаголските -н-I-ш-придавки од де
нешна гледна точка треба да се разгледуваат како зависни зборофор
ми на соодветните глаголски лексеми.
Со оглед дека имаме работа со жив семантичко-синтаксички
процес, одговорот ниту е лесен ниту може да го опфати целото мно
жество на глаголските -н-I-ш-придавки (во натамошниот текст, при
факаjки ja македонската перспектива, во однос на двата jазика ке се
служам со пократкиот симбол ГП, иако
нокажаното

како што се гледа од пора

тие не се единствени глаголски придавки во полскиот

jазичен систем).
Процесот на адjективизациjа на глаголските придавки може
да се следи на две рамништа: семантичкото и синтаксичкото. Во лек
сикографската пракса обично се прифака семантичкото гледиште и
ГП добиваат самостоjни речнички статии тогаш кога значенски се
разликуваат од глаголот-база, Т.е. или (почесто) ако развиле ново,
само ним cBojcTBeHo значеlЬе, или (поретко) ако не наследиле некое
значеlЬе I значеlЬа на глаголот-база. Така имаме, на пр., мак. жален
во смисла 'jаден, кутар', или сйоен 'KOj споjува', Т.е. исклучиво со ак
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тивна диjатеза, или
следи',

уверен во смисла 'сигурен', нареден во смисла 'Koj

йрuкрuен 'таен'; сп. и йохвален Koj дури фополошки денеска

нема врека со глаголот

йофалu и од него редовно деривираната ГП

Йофален. Во полскиот jазик, BepojaTHo поради подолгата историjа на
стандардизираниот општ jазик, примерите на caMocTojHaTa семантич
ка деривациjа на глаголските придавки се дури почести, сп. на пр.

doswiadczony 'Koj има богати искуства' ograniczony 'ограничен, неин
,

телигентен',

kochany 'драг, мил', nalany 'со нездраво дебело лице',

uczeszczany 'прометен' , и др. И во двата jазика се гледа повисока
фреквенциjа на семантички осамостоените ГП од свршени глаголи,
што е BepojaTHo поврзано со нивниот резултативен карактер, KOj соз
дава поширока база за натамошна значенска еволуциjа, Т.е. за пренесу
вюъе на ГП од позициjа на именски дел на прирокот во позициjа на мо
дификатор во именската синтагма. И тие процеси, од исти причини
порана стандардизациjа

се денеска понапреднати во нолскиот от

колку во македонскиот jазик. Двата jазика се разликуваат и по начи
нот на формалната адаптациjа на ГП во таа нова за нив синтаксичка
позициjа. Главниот проблем претставува адаптациjата на аргумент
ските изрази од синтаксичката шема на глаголот-база, поконкретно:
на нивните падежни односи и на нивната линеаризаЦИJа.
Во реченичните трансформи конституирани од глаголски при
давки од транзитивни глаголи редовно доага до демоциjа на "номина
тивните" аргументи од поjдовните глаголски синтаксички шеми, сп.
(1) мак.

Децаша ja uз'iазujа {йреваша

uз'iазена(ша) шрева (од

дщаШа).
(1') пол. Dzieci zdeptaly trawe - zdeptana (przez dzieci) trawa.
Горната шема и во двата jазика важи за ГП од преодни глаголи. Но,
како што знаеме, во македонскиот jазик тие се деривираат и од не
преодни глаголи. Тогаш во соодветната трансформа "номинативни
от" аргумент останува во ист падежен одно с, а целата конструкциjа
потешко се адаптира кон функциjата (и позициjата) на И 1енски мо
дификатор:
(2) мак. ]ане

ошйашува за Краков

? ошйашуван

]ане за Краков...
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(2') пол. --
Последната македонска конструкциjа (десната страна на примерот

(2)), и да е прифатена од стандардната норма, не ja внесува глаголска
та придавка во позициjа на именски модификтор, туку врши функци
ja на реченична трансформа, конкретно: на трансформа на една вре
менска реченица, со парафраза како 'откога JaHe отпатува за Кра
ков... ', и сл. Мегутоа, има конструкциjа Koja дозволува глаголската
придавка од интранзитивен глагол, задржуваjки ja функциjата на кон
ститутивен член на една реченична трансформа, да влезе како допол
нителна компонента во именската синтагма. Имено, таа може - на
повисоко ниво на синтаксичката структура

да врши истовремено

функциjа на таканаречена апозитивна определба.
Познато е дека именските модификатори од различен вид
(придавски лексеми, именски синтагми, релативни реченици) можат
да вршат соодветно рестриктивна или апозитивна функциjа, Т.е. или
(а) да ja збогатуваат содржината (конотациjа) и истовремено да ja
стеснуваат екстензиjата (денотациjа) на именуваниот поим, или (б) да
ja збогатуваат содржината на поимот чиjа денотациjа е веке дефини
тивно одредена пред таа нова содржина да му се придодаде. Сп. на пр.
(а)
йlа

Новодоjдeuuше
-

сшуденшu ушше не ги знаеле uравuлаiПа на игра

рестриктивна определба, наспрема (б) Сшуденшuше,

lIи, ушше не 2и знаеле uравuлаша на U2раша

1I0водоjде

апозитивна определба,

и сл. Во случаjот (б) определбата-модификатор е во рангот на само
cTojHa предикативна конструкциjа ( ...коишто беа новодоjдени'). Во
,

таквата позициjа и функциjа можеме да ja замислиме и определбата
ошuашуван од нашиот пример

(1

"

(2), сп. на пр.

) JaHe, ошuашуван за Краков, не учесшвувmuе на шаа средба.

и сл.
Врз основа на досега кажаното, можеме да заклучиме дека ГП
од транзитивните глаголи и во двата разгледувани jазика влегуваат
без општо важечки ограничуваlьа во позициjа на именски модифика
тор, што е поврзано со демоциjата на рсферентот на номинативниот
аргументски израз. Ако TOj аргумент сепак се остварува на површи
ната на текстот, тогаш зема форма на ИС со предлогот од

(сшрана
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во македонскиот jазик, или przez во полскиот jазик. Останатите
аргументи, пренесени сосе глаголската придавка во позициjа на имен
еки модификатор, не ги менуваат падежните односи што ги каракте
ризираа во синтаксичката шема на глаголот-база. Само за македон
скиот jазик важи дополнителното правило дека ГП од интранзитивни
глаголи можат да влезат во позициjа на именеки модификатор само
како апозитивни ( не и рестриктивни) определби.
на)

=

РазмислуваFЬето за разликите мегу рестриктивните и апози
тивните определби и начините како тие граматички се акомодираат
во рамките на една именска синтагма не доведе до вториот погоре
HajaBeH проблем - линеаризациjата на именската синтагма со ГП
како (рестриктивен и/или апозитивен) модификатор. Проблем прет
ставуваат оние ГП кои врзуваат аргументски именеки синтагми, Т.е. 
иако употребени во примарно "адjективна" позициjа - имаат ранг на
реченични трансформи.
Апозитивните реченични трансформи полесно се "доградува
ат" кон именеките синтагми и во двата jазика се однесуваат паралел
но. Тие - зависно од тематско-рематската структура на реченицата 
се сместуваат или зад или пред конститутивата именка, сп.
(3) мак. СЙlуденii1uiiiе, йоканеii1u од деканош, влеlоа во неговuойl
кабuнеii1.
(3')

пол.

Studenci, wezwani przez dziekana, weszli do jego gabinetu.

или
(4) мак. Поканеii1u од декаНОii1, сiiiуденil1uiliе вле20а во неговuойl
кабuнеii1.

(4') пол.

Wezwani przez dziekana, studenci weszli do jego gabinetu.

и сл. Разликите меГу македонскиот и полскиот текст се поjавуваат во
врска со ГП како рестриктивни определби. Како прво, тие се многу
пофреквентни и поприфатливи во полскиот текст; како второ, доде
ка во полекиот текст тие се сместуваат, неразбиени, пред конститу
тивниот член на синтагмата, во македонскиот наjчесто ГП стои пред
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конститутивната именка, а зависниот од неа аргументски израз

по

таа именка, сп.
(5) мак. Поканешише сГйуденшu од деканош вле'iоа во не'iовuош
кабuнеiU.

(5') пол. Wezwani p"zez dziekana studenci weszli do jego gabinetu.
и СЛ. Пошироко за тоа сп. ТОПОЛИI:ьска 1987. Опишаните разлики спа
гаат мегу оние, повеке пати овде спомнувани, коишто се последица
на поДоцнежната стандардизациjа на македонскиот jазик.
2.2.1.2. Одглаголски придавки. - Одглаголските придавки (т.е.
придавки ех definitione деривирани како самостоjни лексеми, а не како
збороформи на соодветни глаголски лексеми) ниту по семантичките
типови ниту по инвентарот на суфиксите не се разликуваат многу на
релациjа: македонски - полски. По своето синтаксичко однесувюье
тие во многу погледи потсетуваат на придавките деривирани од имен
ски бази, а многу често имаат и двоjна мотивациjа, глаголска и/или
именска. Така на пр. македонските придавки со суф. -ачкu I -ечкu (за
кои веке стана збор во претходната глава) и/или полските придавки
со суф. -czy имаат наjчесто потенциjална двоjна мотивациjа од nоmеn
agentis или од глагол, иако денеска тие суфикси можат да се залепу

ваат и директно на глаголските основи, како на пр. мак. двu:жечкu,
владеачкu .. , пол. иу.vоlawсzу, naprawczy...
.

ОГП во текстот се поjавуваат пред се како именски модифи
катори, а само спорадично можат да преземаат и функциjа на имен
ски дел од прирокот. Нивната основна семантичка функциjа е да го
определуваат референтот на именската синтагма како TOj што, за
висно од нивната диjатеза, е субjект или обjект, поретко локализатор
ИЛи инструмент на деjство именувано во глаголот-база. или - по пат на
натамошна семантичка деривациjа

секундарен аргумент како цел,

причина, обjект на споредба... Со други зборови: содржината на глаго
лот-база во облик на ОГП-именски модификатор се пренесува на по
зициjа на еден од аргументските изрази на TOj поjдовен глагол-база.
Оттука и тесната значенска врска на ОГП со именката што тие ja мо
дификуваат, сп. на пр. молзна (крава) 'крава што HeKoj ja молзе', йuс
кав ('iлас) 'глас што е како писок', iupeUKaBa (свешлосш) 'светлост

152

што трепка', iледна шочка 'точка од Koja се гледа', цршачки йрибор
'прибор со Koj се црта'

селекциjата на аргументите е често по

ограничена и различна во однос на глаголот-база, сп. на пр. йиска (чо
век, живоШно.. , инсШру.менШ... ) но йискав (глас, звук, инсШру.менШ.. . ).

Суфиксите со кои се деривираат ОГП наjчесто имаат универ
зален карактер, Т.е. не ги селектираат морфолошките основи, иако
во историска перспектива тие наjчесто се врзувале со именски бази.
Тоа се често сложени, дури многукратно сложени суфикси со елемен
тот *-n-, сп. мак. -ен (-лен, -ален, -илен, -ашен, -ишен, -шелен), пол. -пу
(-alny); со елементот *-t-, сп. мак. -uili (-овиш, -аiliен, -ишен), пол. -ity,
-isty, -owaty; со елементот *-v-, сп. мак. -ив (-лив), -ав (-кав), пол. -iwy
(-liwy), -owaty

...

'
Основната парафраза на една ОГП гласи: Ар 'таков КО] р . каде

што Ар симболизира одглаголска придавка (ОГП) деривирана од гла
голот ко] именува деjство р, на пр. мак. Йро.менлив 'таков КО] се (про)
менува' , йискав 'таков КО] писка', вреден 'таков Koj вреди' ..., пол.

slynny 'taki, kt6ry sl:ynie ... ', zwyci{!ski 'taki, kt6ry zw)'cii,)Zyl. . . ', migotliwy 'taki,
kt6ry migocze' и сл. Рамкова семантичка класификациjа на ОГП може
да се спроведе во зависност од модалните и/или видско-времепските
компоненти што наjчесто се додаваат кон оваа основна парафраза, на
'
пр. 'таков КО] (не) може да р , сп. мак. Йре.месШив 'таков Koj може да
се пре:местува / да биде преместен', (не)излечив 'таков ко] (не) може
да биде излечен', неuсцрйен 'таков КО] не може да се исцрпе'... , пол.
przenosny 'taki, kt6ry mozna przenosic', porownywalny

'

tak i , kt6ry mozna

por6wnywac z . . .', nieuchwytny ' tak i , kt6rego nie шоzпа uchwyciC'... Тука е и
парафразата со елементите 'обично', 'често', што ги карактеризира
ОГП кои имепуваат TpajHa диспозициjа на субjектот, на пр. мак. бо
лешлuв 'таков КО] често боледува', сожалuв 'таков што е склон да

сожалува', uзбувлив 'таков КО] често избувнува' ... , пол. chorowity 'taki,
kt6ry cz sto choruje', ustwliwy 'taki, kt6ry CZi,)sto usti,)puje' ... Се повторува и
парафразата во Koja е вградена оцена на говорителот, со комно
нентите 'добро', 'многу' , И сл., на пр. мак. рабошлив 'таков ко] добро /
многу работи', досешлив 'таков ко] леспо / добро се досетува', пол.
pracowity 'taki, kt6ry duzo pracuje', bitny 'taki, kt6ry dobrze / od\vazl1ie si
bije / walc zy' , и сл.

3АБЕJIЕШКА: Во претстаВУВaIьето на семантичките типови на ОГП се по
служив со резултатите на анализата на К. Калас (Morfologia 1999: 481).
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Како што веке спомнав, ОГП само спорадично се поjавуваат
во функциjа на именеки дел на прирокот. Мегутоа, наjчесто токму во
таа функциjа тие се способни да врзуваат зависни аргументски син
тагми "наследени" од синтаксичката шема на глаголот-база. Во
функциjа на именски модификатори тие обично ja губат таа способ
ност. Инаку, релативната фреквенциjа и правилата на линеаризациjа
се како Kaj глагол ските придавки, Т.е. една зависна синтагма полесно
може да се поjави до ОГП во функциjа на апозитивен отколку на
рестриктивен модификатор, и - во македонскиот текст - таа почесто
ке се смести зад отколку пред определуваната именка, сп.

(6)

мак. Реаулl71аl71иl71е на Шие найори се аабеле'жливи аа сиШе нас 

Реаулii1айlиl71е на Шие найори, аабеле,Жли6и аа сиШе нас, мо,Жаl71 само
да не радУ6ааii1

-

? Забеле'жли6иl71е реаулйlаl71u аа сuШе нас мо,Жаl71

само да не радувааiU...

(6')

пол. Rezultaty tych wysilk6w sq widoczne dla nas lvszystkich - Rezultaty

tych wysilk6w, widoczne dla nas wszystkich,

тogq nas tylko cieszyc...

Widoczne dla nas ИJszуstkiсh rezultaty tych wysilk6w тogq nas tylko cieszyC..

(7) мак. JaHe е

.

ненадмиНЛU6 во обjаснувщье на l71ешкиiIiе },{аl71емаl71uч

ки йроблемu - Jатщ ненадМUНЛU6 60 обjаснуваfbе...

(7')

пол. Janek jest niedoscigniony (ГП, не ОГП!) w objasnianiu trudnych

probleт6w тateтatycznych - Janek, niedoscigniony w objasnianiu...

2.2.1.3. Заклучоците од оваа глава се доста скромни:
- бие во очи драстичната редукциjа на стариот партиципеки
систем; таа е порадикална во македонскиот отколку во полскиот
jазик;
- втората релевантна разлика мегу двата jазика е понапред
натиот процес на адjективизациjа на ГП на полска почва; тоа се гледа
во поразвиената семантичка деривациjа и полесното влегува
позициjа на рестриктивен именеки модификатор;

е во
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вреди да се истакне дека одглаголските придавки и во двата
jазика се деривираат обично со примарно именеките, или пак со вто
рични

сложени

суфикси

и

неретко

имаат

двоjна

потенциjална

мотивациjа.
Како

заклучоци

од

поопшт

карактер

би

можеле

да

ги

наведеме:
- извесен паралелизам во однесувюьето мегу одименските и
одглаголските придавки,
- извесен паралелизам во однесувюьето на (од)глаголските
именки и (од)глаголските придавки; Toj паралелизам секако би бил
повидлив да го анализиравме и однесувшьето на номинализациите со
(од)глаголските придавки како бази. Извесна асиметриjа во нашата
анализа на одглаголските именки и одглаголските придавки е резул
тат на вторични от карактер на повекето суфикси што ги деривираат
одглаголските придавки.
И, како наjважен заклучок:
- И во OBOj сегмент на морфолошката и синтаксичката дери
вациjа може да се насети предвидливост на продуктивни серии дери
вати врз основа на поjдовна синтаксичка шема на глаголот-база, т.е.
нивната зависност од семантичката структура на поjдовните гла
голеки деривати и конституираните од нив предикатско-аргументски
структури.

2.2.2. Поjдовна морфолошка деривациjа: А> v.

Немотивираните

придавки,

кои

примарно

функционираат

како именски делови од прирокот, наjчесто претставуваат едноаргу
ментски предикати - именуваат особина што му се припишува на Toj
единствен аргумент. Во врска со тоа, претворени по пат на морфо
лошка деривациjа во глаголи, тие можат само да го збогатат, а не и
да го редуцираат асортиманот на своите аргументи.
Отпридавските глаголи (ОПГ) како тип формациjа спагаат во
прасловенското наследство, па и формантите што ги деривираат се
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во голема мера паралелни во македонскиот и во полскиот jазик. Тука
спагаат формантите -и /

сп. мак. бисшри, краши, шири.. " пол.
.

Ыеис, skqpic, ciqZyC... ; -е / -е-, сп. мак. белее, -младее, .малее . , пол. bielec,
.

.

mlodniec, malec... ; -ува / -owa-, сп. мак. лудува, -мудрува..., пол. chorowac,
prostowac. , како и некои други, помалку типични за оваа линиjа на
..

деривациjа, на пр. мак. -а : велича, или секундарно -ичu : важничи,
скроничи, пол. -nq- : chudnqc, rzednqc .. Тука спагаат и неретките пре
.

фиксно-суфиксни формации карактеристични за свршените или се
кундарните несвршени глаголи како мак. yupociuu / -ува, uродОЛЖll /
-ува, разблажи / -ува. ., пол. skr6cic / skracac, przedluzyc / predluzac,
.

wypir;kniec. . Дистрибуциjата на формантите има наjчесто формална
.

мотивациjа, иако можат да се забележат парциjални корелации мегу
значеlьето и формата на ОПГ.
На семантички план ОПГ или (поретко) претставуваат прости
транспозиции или се карактеризираат со парафраза збогатена со една
процесуална, инхоативна, каузативна

ИЛИ

(поретко) емотивно-експре

сивна компонента. Видските парници се разликуваат обично по прин
цип: несвршен - процесуален, наспрема свршен - резултативен.
Кон првиот тип припагаат

на пр. мак. iорчи 'е горч(л)ив',

Шежи .., пол. chormvac 'Ьус chorym', skqpic, СЁфуС . Интересно е дека
.

..

токму тие често се поjавуваат во конструкции со поголем броj аргу
менти, сп. на пр.:

(1)

мак. На JaHe. . / За JaHe шао обврска -му е .мно2у шешка - На JaHe
.

luaa обврска .мно2у .му lUеЖll.

(1 ) пол. Dla Janka ten obowiqzek jest
'

bardzo cifiZki - Jankowi ten obov.1iqzek

bardzo ciq:iy.

каде што и во двата jазика и во двете вариjанти, придавската и гла
голската, се поjавуваат по два аргументски изрази, при што (а) поj
довниот аргументски израз има форма на номинализациjа, додека
експериенсот

како референт на вториот аргумент е демовиран и

стои во дативен падежен однос. Освен тоа, македонскиот jазик во
придавската вариjанта допушта двоjна конструкциjа, соодветно со
предлозите за и на; конструкциjата со за сугерира порадикална демоциjа
на експериенсот и одговара на полската синтагма со dla, додека ма
кедонската на-конструкциjа одговара на полскиот датив Jankowi. - Друг
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CJIучаj е претставен со полските примери s/щру - s/щрiс или chory chorowac, за кои немаме полни македонски паралели, сп.

(2) пол. Janjest skqpy - Jan skqpi пат pieni

dzy.

каде што во глаголската вариjанта се поjавуваат два нови аргументи;
како македонски еквивалент би можеле да предложиме:

(2')

мак. Jaнe е скржав - ? JaHe скржав за йари /? JaHe ни краши од

Йарише.

при што во првата глаголска вариjанта можеме да внесеме само еден
дополнителен аргумент, додека втората - иако пак градена врз при
давски корен - не дава формална паралела мету придавката и глаго
лот. Сп. уште и:

(3) пол. Annajest chora па grypr;. - Аnnа choruje па gryp

.

со македонска паралела добиена по друг деривациски пат:

(З')

мак. Ана е болна од 'ipuil - Ана боледува од 'ipua.

Наjпосле сп. и:
(4) пол. Теn rokjest objity / bogaty w zboie - Теn rok obfituje w zboie.
наспрема македонското:
(4') мак. Оваа 'iодина е бо'iаша со жиша. -

--

Од примерите се гледа дека немаме овде работа со HeKoja наследена
сериjа. Транспозициските парови: придавка - глагол се ретки, а пара
лелите: македонски - полски уште поретки, при што варираат и син
таксичките шеми на соодветните придавки и глаголи. Ост анува само
нашата почетна констатациjа дека Kaj такви чисто транспозициски
парови можат да се поjават дво- или дури тро-аргументски придавски
предикати.
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Значително побогати и порегуларни се деривациските серии
во кои транспозицијата е придружувана со мутација. Меѓу нив најос
новна е онаа која од констатација на една состојба (со придавски пре
дикат) води кон процесот што ја предизвикува (со глаголски преди
кат), како во паровите мак. (е) слаб - слабее, (е) .мал - .малее / се на.ма
лува, (е) с{рн - црнее..., пол. (byc) slabym

(byc) czarnym

czerniec.

. .

slabnqc, (byc) malym

malec.

Секундарната семантичка деривација ја

покажува парот како мак. (е) бел - белее, пол. (byc) bialym

bielec,

каде што глаголите покрај основната 'станува бел' ја имаат и вторич
ната парафраза 'се гледа (како) бел'.
Друга долга серија е таа каде што глаголот именува процес на
интензификација на особината, како во паровите мак. (е) крашок - се
скрашува, (е) долг - се uздолжува, (е) убав - се разубавува, (е) .мек 
.мекнее..., пол. (byc) kr6tkim

skracac ѕј?" (byc) dlugim - wydluzac sj ) (byc)

pi?knym - pi?kniec, (byc) mi kkim

mi knqc. . Парафразите тука гласат
.

соодветно: 'станува пократок / подолг / поубав / помек', а како фор
мална карактеристика се појавува таканаречената повратна заменка.

И тука се појавуваат примери на натамошна, секундарна семантичка
деривација, сп. мак. се белее, пол. bieliC ѕј?, 'се гледа (како) бел', мак.
се велuча 'се претставува како велик / важен' со каузативна компо
нента којашто доминира во наредната серија наши примери. Mutatis

mutandis тука спаѓаат и мак. луд - лудува 'се прави (како да е) / се од
несува (како) луд' и .мудар - .мудрува, пол. mqdry - mqdrzyc sj

'се пра

ви (како да е) мудар' со елементи на автокаузација и негативна оцена
од страна на говорителот.
Во вистинската каузативна серија основната парафраза гласи

'Х прави У да стане некаков', при што каузативниот предикат може
да се надгради над "придавски" од секоја од двете претходни серии,
т.е. на пр. некој 02луilaвува неК020 т.е. 'некој прави некој друг да
оглупавее I да стане глупав' и некој скрашува нешшо т.е. 'некој прави
нешто да стане пократко I да се скрати'. Како што произлегува од
овие парафрази, надградувањето на каузативниот предикат ги тран
зитивизира соодветните процеси и го зголемува бројот на аргументи
те од еден на два. Сп. Х неilоii1ребно се оцрнува (субјектот и објектот
на дејството се кореферентни) наспрема Х 20 ос{рнува У (субјектот и
објектот имаат различни референти). Еве неколку паралелни маке
донски и полски примери:
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(5) мак.

Уiiраваша 20 на.мали бројош на врабоШеlluШе.

(5') пол. Zarzqd zmniejszyl ilosc zatrudnionych.
или
(6) мак. Дирекшорош ја iiродолжи седницаШа.
(6') пол. Dyrektor рrzеdlиiyl zebranie.
или
(7) мак. Сне20Ш iu обели lЈланиниШе.
(7') пол. Snieg pobielil gory.
и сл. Се разбира, каузативниот предикат не може да се надгради врз
секој процесуален предикат изразен со придавка, меѓутоа границите
не се остри, има, на пр., природни процеси коишто човек поуспешно
или помалку успешно може да ги ,,врати", сп. мак .млад - се iiод.мла
.

дува, пол. mlody - odmladzac sj , и

СЛ.

СО формално варирање различни causativa можат да се градат
врз различни семантички варијанти на придавската база, сп. ги на пр.
полските: prosty} 'едноставен'

ty2 'прав'

-

-

uproscic 'поедностави' наспрема pros

wyprostowac 'исправи', и сл.

Постои широко прифатена традиција каузативните глаголи со
придавска база да се опишуваат како отпридавски деривати, иако de
jacto тие се деривираат од процесуални ОПГ. Алката која ги поврзува

двете етапи на деривација се многубројните "медијални" глаголи кои
што формално се еднозначно отпридавски, а на семантички план по
кажуваат сродство со вистински (експлицитни) causativa.
2.2.3. Заклучоци.

Во главата 2.2.

се

занимававме со деривати чии бази, глаголи и

немотивирани придавки, функционираат како конституенти на речени
ци, ОДНОСНО: чии бази именуваат поими-конституенти на соодветни пре
дикатско-аргументски структури. се наложуваат следните заклучоци:
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- порегуларни и попродуктивни се наследените линии на де
ривациjа, што значи деривациjа на глаголските придавки (ГП) и на
отпридавските глаголи (ОПГ), додека деривациjата на одглаголските
придавки (ОГП) с помалку предвидлива. /pso facto Kaj ГП и ОПГ
наогаме повеке паралели на ЛИlшjа: македонски - полски отколку Kaj
ОГП. Мегутоа
системот на глагол ски придавки со текот на времето претр
пел големи промени и подлегнал на редукциjа и во двата jазика; ре
дукциjата била подрастична на македонска страна, оттука диjатетич
ки и синтаксички разлики мегу македонската и полската стара -n-/-t
глаголска придавка;
еден од централните проблеми поврзани со деривациjата од
типот V > А е двонасочниот развиток на глаголските придавки: како
компоненти на перифрастични глаголски парадигми, Т.е. предикат
ски изрази, и како именски модификатори, Т.е. компоненти на аргу
ментски изрази. Во глаголскиот систем денеска гледаме суштествени
разлики мегу македонските и полските состоjби, предизвикани пред
се како резултат на влиjанието на не-словенските балкански jазици
врз македонскиот глаголски систем. Во именскиот систем како цен
трален проблем се наметнува ацjеКТliвизациjата на глагол ските при
давки (понапредната на полска страна);
одглаголските придавки и отпридавските глаголи и во двата
jазика се сл ат со паралелни деривациски средства и покаLКYваат
паралелно синтаксичко однесувю-ье;
привлекува внимание фактот дека семантичките измени
коишто транспозициjата ги предизвикува Kaj (од)глаголските придав
ки и Kaj отпридавските глаголи ja засегнуваат и ja модификуваат са
мата релациjа, а не вградената во базИ'шите предикати информациjа
за нивните аргументи: новите "мутациски" компоненти се или од
модален карактер или ги менуваат и ги збогатуваат видските конфи
гурации, внесуваjки ново процесуално, инхоативно, хабитуално, ре
зултативно значеIЬе;
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- и двата jазика го наследиле семантичко-синтаксичкиот мо
дел според Koj отпридавските глаголи можат да се транзитивизираат
и да функционираат како causativa. Би можело да се претпостави дека
OBoj факт не останал без влиjание врз готовноста со Koja во маке
донскиот систем OBOj модел на синтаксичка деривациjа се проширил
и на други интранзитивни глаголи, создаваjКи тyfи инаку на словен
ска почва конструкции како

седне (1ieKoj неК020), умре (HeKoj неко-

20), шеiliа (шкоj неК020), и др.
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3. ЗАВРШНИ ЗАБЕЛЕШКИ

Кога почнував да ja пишувам оваа книшка, си поставив скром
на задача да ги проучам синтаксичките последици на транспозицис
ката морфолошка деривациjа на линии: V > А, Sb; А > V, Sb; Sb > V, А
во македонски от и во полскиот jазик. Мегутоа, анализираjки го
материjалот доjдов до сознание дека вистински предмет на моето ис
траЖУВaJье се врските мегу зборообразувачкиот и синтаксичкиот сис
тем, поточно: формите на зависност на зборообразувачкиот од син
.

.

таксичкиот систем во двата разгледувани Jазика, и пошироко: во Jази
ците со развиена морфологиjа.
Тривиjална е констатациjата дека секаква транспозициска де
ривациjа води кон кондензациjа на текстот сфатена како пренесува
lЬe на се поголем квантум на информациjа со морфолошки (во случа
jOT: зборообразувачки) место со синтаксички средства. Заклучоците
што се наложуваат како резултат од анализата на механизмите на
транспозициската деривациjа во македонскиот и полскиот текст се
чинат помалку тривиjални. Ке се потрудам овде да ги формулирам
тргнуваjки од наjопштите па до оние релевантни само за разгледу
ваните ]азици.
Во трудовите посветени на зборообразувачката проблематика
обично се прифака дека транспозициjата, Т.е. пренесуваlЬе на дерива
тот во зборовна група различна од зборовната група на базата, може,
но не мора да повлекува семантички измени; транспозициjата при
дружена со семантичка измена се квалификува како мутациjа. Мегу
тоа, се чини дека семантичката измена е неотугив атрибут на транс
позициjата, односно, поточно: дека транспозициjата е секогаш семан
тички мотивирана.
Семантичката измена може да биде од различен тип: 1. може
да значи дoдaBalЬe и/или замена на некои семантички компоненти
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присутни во базата, или 2. може да се сведе на измена во хиерархиjата
на веке постоjните компоненти. Одделните, наведени погоре, линии на
деривациjа се корелирани со одделни типови на семантички измени.
Од клучно значеI-Ье за целата анализа е претпоставката дека
поjдовна точка на транспозициската деривациjа не е базата сфатена
како изолирана лексема, туку целиот синтаксички модел (предикат
ско-аргументската структура реализирана како реченица / множес
тво реченици) во рамките на Koj таа лексема ja врши cBojaTa при
марна, прототипска функциjа. Ми се чини дека успеав таа претпос
тавка да ja верификувам.
Книгата содржи два дела. Оваа поделба се темели врз тезата
дека постоjат две и само две основни (семантички и) синтаксички
единици на текстот: реченицата и именската синтагма. Следствено,
првиот дел ja прикажува деривациjата Koja води од реченица до имен
ска синтагма, додека во вториот е претставена деривациjата во рам
ките на реченицата или на именската синтагма.
Согласно со така замислената поделба, во главите
и 1.2.

(А

>

1.1. (V >

Sb)

Sb) HajMHory место се посветува на процесите на така

наречената номинализациjа, Т.е. соодветно на деривациjата на поmЁпа
actionis, потЁпа acti, и поmЁпа essendi и - пред се

на семантичките и

синтаксичките разлики мегу предикатско-аргументските структури
реализирани како реченици и конституирани од verbuт finituт и/или
од именски прирок со немотивирана придавка како именеки дел, од
една страна, и предикатско-аргументските структури реализирани ка
ко именски синтагми конституирани од номинализации на соодвет
ните глаголи, Т.е. од поmЁпа actionis, потЁпа acti и потЁпа essendi, од
другата. Констатирано е дека семантичките измени се cocтojaT во из
менетата хиерарХИJа на компонентите на лексичката значеI-Ье на кон
ститутивните лексеми: за разлика од реченичната вариjанта, во номи
нализираните конструкции се демовирани (и/или отстранети од повр
шинска реализациjа) двата основни аргументи, субjектот и директ
ниот обjект, што наога одраз во изменетите механизми на граматич
ка акомодациjа на соодветните аргументски изрази. Разликите мегу
македонскиот и полскиот jазик не се големи и - што е поважно - се
предвидливи врз основа на познаваI-Ьето на системските разлики на
показателите на соодветните падежни односи.
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Mutat s тutandis исти се механизмите и синтаксичките последи
ци на деривациjата на noтina agentis, noтina obiecti, noтina instruтenti,

noтina loci

(1.1.2.)

како и ИМИlьата на носители на особини

(1.2.2.),

сепак со една суштествена разлика. Имено, на семантички план тие
се еднозначно корелирани со соодветните аргументи постулирани во
семантичката структура на соодветен глаголски и/или придавски пре
дикат; следствено, на пр., деривациjата на еден пот еп agentis авто
матски го става "номинативниот" аргумент на врвот на семантичката
хиерарХИJа на дериватот и соодветно ги менува условите на реализа
циjа и/или ja блокира независната површинска реализациjа на остана
тите

аргументи; истото важи тutatis тutandis и за деривациjата на

noтina obiecti, noтina instruтenti и noтina loci, како и за отпридавските
noтina subiecti. Со други зборови: синтаксичката шема на глаголот
база и/ или на придавката-база на деривациjа (т.е. семантичката
структура на предикатот претставен со TOj глагол и/или со таа при
давка) одредува какви деривати од разгледаната сериjа одглаголски
именки можеме да очекуваме од таа глаголска база.
Важниот факт во историска перспектива дека во македонски
от jазик нема регуларна деривациjа на глаголски именки (

=

"флек

тивни деривати") од свршени глаголи не е релевантен за нашата про
блематика, бидеjки одглаголските именки

(

=

"зборообразувачки дери

вати") ефикасно ги заменуваат на семантички и на синтаксички план.
Се разбира, ех post сите (од)глаголски и отпридавски именки
развиваат броjни секундарни, терциjарни итн. значеlЬа и често се спо
собни да означуваат и материjални предмети, но анализата на TOj нив
ни натамошен семантички развиток ги надминува рамките на нашата
тема: примарна транспозициска дериваЦИJа.
Во вториот дел од книшката се разгледуваат деривациските
линии Sb > V, А (глава

2.1.), V> А (глава 2.2.1.) и А >

V (глава 2.2.2.).

Во двете глави посветени на одименската деривациjа семан
тичката мутациjа е HajMHory сложена и наjмалку предвидлива. Глава
та

2.1.1.,

посветена на деривациjата на одименските глаголи, покажу

ва дека и тука може да се забележи еден општ паралелизам мегу ма
кедонската и полската ситуациjа, но конкретните состоjби суштес
твено се разликуваат. Морфолошкиот процес значи овде лексикали
зациjа

(

=

затвораlЬе во една лексема) на содржина Koja во поекспли

цитна форма има облик (а) на сложен (перифрастичен) предикатски
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израз, конкретно: именски прирок (тип: царува - е I се однесува како

(да е) uрр; учиii1елсiПву ва - е I врши функцujа на учиii1ел... ), или (б) на
предикатски израз + еден од површински оства рените аргументски
изрази (тип: асфалii1uра - йокрива со асфалШ, сшава асфалш врз ... ;

йладнува - йомuнува Йладне... ) Како што се гледа, именката-база во
.

синтагматската вариjанта врши функциjа или (а) на именски дел од
прирокот, или (б) на (конститутивен член на) аргумент ски израз.
Ситуациjата под (а) и во двата jазика генерира подолги серии од
именски глаголи и како тип деривациjа е попредвидлива. Ситуациjата
под (б) генерира кратки и помалку предвидливи серии. Дополнителна
компликациjа претставува фактот дека новите глаголски деривати
често се базираат врз секундарни, фигуративни значеIЬа на базичната
именка, сп. на пр. мак. се 2лави ',,дава глава во jape M , Т.е. се откажу
"

ва од независност како индивидуа' , со 2лава сфатена метонимиt.IНО
како
glow:t"

'човек, индивидуа' , наспрема пол. glowit si? (nad czyт.9 '"pracuje
-

"работи со глава", Т.е. размислува, се труди размислуваjки да

реши HeKoj проблем', со glowa сфатена метафорично како 'мисла,
способност за paCYДYBaIЬe' , и сл.
Значи, во процесот на лексикализациjа во новокреираната
лексема е вградена предикативна, релациска содржина на таканаре
чениот помошен глагол (под (а)) или на еден друг, семантички сиро
машен, често синсемантички глагол (под (б))

содржина Koja може

да се "чита" од контекстот на употребата. А Toj контекст (контексти)
е типичен за именката-база. Значи, при целата непредвидливост на
деривациjата, останува потребата деривацискиот процес да тргне од
реченична конструкциjа (на семантички план: од предикатско-аргу
ментска структура) прототипска за именката-база.
Главата 2.1.2. се занимава со деривациjата на одименските
придавки. Процесот на сите три нивоа: морфолошко, синтаксичко и
семантичко личи на OHoj карактеристичен за деривациjата на одимен
ските глаголи: предмет на лексикализациjа е содржина чиjа поекс
плицитна формализациjа зема облик на релативна реченица или,
евентуално, на една именска синтагма наjчесто од генитивен, инстру
ментален и/или локативен карактер, сп. на пр. домашни йашикu 'па
тики какви што се носат дома; патики за по дома'; рачна рабоit1а
'работа што се прави со рака', ученички унuфор.«u 'униформи какви
што носат ученици(те); униформи на ученици(те)'. Во синтаксичката
шема на релативната реченица именката-база се поjавува како (кон
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ститутивен член на) аргументски израз во еоодветен падежен однос,
додека самата релативна реченица функционира како именеки моди
фикатор изофункционален со одименската придавка. Значи, и тука
како и во случаjот на ОИГ - во процесот на лексикализациjа одимен
ската придавка апсорбира предикативна содржина Koja во поекспли
цитна формална вариjанта се изразува со еден семантички сирома
шен, често синсемантички глагол.
Мошне е интересно дека одименските придавки обично не се
способни да cTojaT во именеки прирок. Имено, врз синтаксата на при
давките посилно отколку во случаjот на глаголите и/или на именките
ее одразува разликата мегу примарните (немотивирани) и секундар
ните (мотивирани) лексеми. Додека првите примарно функционираат
како семантички конституенти на предикатскиот израз, вторите при
марно вршат функциjа на именеки модификатори.
Условите на конкуренциjа (алтернациjа?) на зависните имен
еки синтагми и одименските придавки во функциjа на именски моди
фикатори бараат натамошно истраЖУВaIье врз поголем корпус при
мери. (Сп. за тоа и ТОПОЛИIьска

1983).

Главата 2.2.1. е посветена на анализата на глаголските и од
глаголските придавки (т.е. соодветно на "флективните" и "зборооб
разувачките" деривати со глаголска база).
3АБЕЛЕШКА: Конфронтациjата на македонските и полските глаголски
придавки ja OTe}j?HYBaaT разликите во поjмовната и терминолошката мрежа
и, следствено, во перспективата на гледаIЬе на таа граматичка категориjа.
Имено, додека од македонска перспектива зборуваме за глаголски придав
ки, односно за лексеми (збороформи?) кои примарно се однесуваат како

придавки, во полскиот се пази издвоена категориjата на партиципи (imiesto
wy) со што се подвлекува спецификата на тие формации. Една од последи
ците на таа разлика е фактот дека во граматичката обработка на глагол
ските придавки на полска почва важна улога игра проблемот на нинната
адjективизациjа, Т.С. преМИНУВaIьето од класата на партиципите во класата
на придавките, односно надвлаДУВaIьето на придавските НаД глаголските ка
тегориjални особини, мегу другото натамошна семантичка деривациjа, оспо
еобеноета за функциjа на именеки модификатор, гуБСIЬе на епособност а за
акомодациjа на зависни именски еинтагми, и др.

Однесуваffiето на глаголските и одглаголските придавки во
процесот на синтаксичка и семантичка деривациjа во двата jазика е
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различно во современите глаголски системи на македонскиот и пол
скиот

Jазик, но слично во секундарната за глаголските придавки, а

примарна за одглаголските придавки функциjа на именски модифи
катори. Со оглед на фактот дека нас овде не интересира втората
функциjа, нашата анализа покажува повеке сличности отколку раз
лики. Семантичката мутациjа и Kaj едните и Kaj другите главно е све
дена на замена или дополнуваlЬе на значенските категориjални ком
поненти на глаголот-база; засегнати се категориите диjатеза, вид,
modus и таканареченото релативно време (апсолутното време е по де

финициjа неутрализирано); истовремено ограничена е и способноста
за акомодациjа на зависни именски синтагми кои во функциjа на ар
гументски изрази се присутни во синтаксичката шема на глаголот-ба
за, при што зависно од диjатезата номинативниот или акузативниот
аргумент е реализиран како именска синтагма во Koja (од)глаголска
та придавка влегува како модификатор, сп. Пешре наuиша една кни
га за uоноваша македонска исшориjа - наuишанаiilа книга од Пешре
за... или Неjзинише докуменzыи се загубиле за време на воjнаша - Hej
зинише загубени докуменши..., и сл.
Главата 2.2.2. е посветена на деривациjата на линиjа А > V. и
тука, како и во претходните сегменти на анализата, поjдовна точка е
(семантичката и) синтаксичката шема на придавката-база. Мутациjа
та се состои во дoгpaДYBalЬe на категориjалните процесуални особини
како инхоативност, хабитуалност, резултативност ... Наjдрастична из
мена во однос на ПОJДОВНИОТ предикат е неговото претвораlЬе во саи
sativum, сп. ja секвенцата: Х е мал - Х се намали - У го намали х...

Сите разгледувани процедури водат кон кондензациjа на ja
зичниот израз и како такви се карактеристични главно за стандард
ниот jазик. Оттука, голем броj разлики мегу македонскиот и полски
от jазик се врзуваат со поДоцнежниот датум на македонската стан
дардизациjа. Друга сериjа разлики доага од различните правци на
интерференциjа во двата случаjа: додека македонскиот стандард од
cBojaTa диjалектна база наследил многу особини карактеристични за
несловенските балкански jазици, полскиот стандард покажува помал
ку последици на мегуjазичната интерференциjа, а бил подложен глав
но на латинско, па на француско влиjание, додека помалку црпел од
соседите, т.е. од германскиот и/или од рускиот jазик.
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Нашата анализа ja покажа хиерархиjата на разликите во од
несувюьето на трите разгледувани зборовни групи: именките cTojaT
во опозициjа со придавките и со глаголите, а дури во вториот чекор
тие се спротивставуваат едни на други.
Поjдовната шема на словенската транспозициска деривациjа е
содржана веке во троjниот состав: глагол - глаголска придавка - гла
голска именка. Таа шема ja репродуцираат новите деривати, при што
наjголеми измени гледаме во oДHecYBaIЬeTo на мотивираните придав
ки (сп. погоре). Не се занимававаме тука со корените коишто уште
на почетокот на словенската jазична еволуциjа биле двоjно маркира
ни, соодветно како глаголски и именеки.
На KpajoT да го повторам уште еднаш она во што го гледам
наjинтересниот заклучок од спроведената анализа: линиите на транс
позициската деривациjа се одредуваат преку синтаксичките шеми на
глаголите и/или придавките како конституенти на таканаречените
прости реченици. Одеjки чекор подалеку би можеле да кажеме дека
од cBoja страна тие шеми се одредуваат од начинот како семантички
от continuum е поделен мегу одделни лексеми, Т.е. од лексичкиот фонд
на дадениот Jазик.
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Derywacja syntaktyczna
(streszczenie)

W pierwszym tomiku tej serii staralismy si
dowaliSmy si

па tytul konJrontacja gramatyczna, а nie gramatyka konJronta

tywna. Powo1ywalismy si
slownik

+

wyjasniC, dlaczego zdecy

па fakt, ze j zyk definiuje si

poprzez tandem:

gramatyka i w r6znych j zykach rMne fragmenty continuum seman

tycznego wyrazane s odpowiednio srodkami leksykalnymi lub gramatycznymi;
produktywnosc

r6Znych

mechanizm6w

derywacji morfologicznej

(przede

wszystkim slowotw6rczej) jest nawet w j zykach blisko spokrewnionych rozna,
а r6znice tego typu (relatywna dlugosc i regularnosc poszczeg6lnych serii
derywacyjnych) mаjц: bezposredni \Vplyw па zakres uZycia odpowiednio grama
tycznych Czy tez leksykalnych srodk6w wyrazu. Ergo: trudno sobie wyobrazic
monografi

pod tytulem gramatyka konfrontatywna j zylWw А i В, w kt6rej te

j zyki bylyby traktowane al pari. Mozemy jedynie badac, jak w j zyku В wy
razana jest informacja, kt6ra w j zyku А jest wyra.zana srodkami gramatycz
nymi, i od\vrotnk, а \vlasnie tego typu badania adekwatnie sugeruje tutul kon
Jrontacja gramatyczna.
Sz6sty tomik naszej serii to wycieczka па te obszary struktury grama
tycznej opisywanych j zyk6w, па kt6rych oczekujemy r6znic

"у

produktyw

nosci konkretnych modeli slowot\v6rczyc11 iIlиЬ syntaktycznych. Iпtегеsujц: nas
przede wszystkim r6znice w produktywnosci i w skladni tych kategorii slowo
tw6rczych, kiedy

"у

procesie derywacji formalnej dane poj cie przechodzi z

jednej do drugiej cz sci mowy zmiепiаjц:с

"у

ten spos6b swoje funkcje syn

taktyczne. Nаlеzц: tu, пр., rzeczowniki odczasownikowe (tj. nomina actionis,
nоmЁnа acti, nomina agentis itd.), rzeczowniki odprzymiotnikowe, przymiotniki
odczasownikowe, czasowniki i przymiotniki odrzeczownikowe, itp. Warunki
derywacji takich formacji, jak i typy charakterystycznych dJa nich modeli syn
taktycznych cz sto ksztaltowaly si , lub przyjmowaly ostateczny ksztalt dopiero
w еросе samodzielnego rozwoju poszczeg61nych j zyk6w slowianskich, nie
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rzadko pod wpiywem innych j zykбw, nieslowianskich, i w zwi<tzku mozna
oczekiwac znacznych гМлiс. Rбzпiсе te Sq wi ksze па poziomie j zyk6w stan
dardowych niz па poziomie diаlеktбw, а zаlещ i od momentu standardyzacji.
Stqd interesujqcy jest przeglqd tych r6znic па relacji: macedonski
dwu j zykach, kt6re znacznie si

polski, tj. w

r6zniq pod wzgl dem wszystkich wymienio

nych tu parametr6w.
Rozpatrujqc konsekwencje syntaktyczne derywacji morfologicznej па
gruncie macedonskim i polskim przyjmuj

zalozenie, wsрбlпе dla calej naszej

serii, ze istniejq dwie i tylko dwie ргуmаrnе struktury syntaktyczne: zdanie i
grupa imienna. Zdanie па plaszczyZnie semantycznej odz\vierciedla nasze
widzenie relacji mi dzy роszсzеgбlпуmi cz sciami swiata (przedmiotami mate
rialnymi, ludzmi, sytuacjami, naszymi stanami psychicznymi ... ), tj. jest wy
kladnikiem predykacji; grupy imiеппе to nazwy, ktбге паdаjеmу tym cz sciom
swiata, а wi c wуklаdпiki nominacji. Przyjmuj
kоgпitywпусh prymat naleZy si

tez, ze z tych dwu proces6w

predykacji: паzywапiе роszсzеgбlпусh frag

mепtбw swiata, tj. wlqczanie ich do zakresu odpowiednich poj c, to rodzaj аЬ
stгаkсуjпеj operacji predykatywnej.
Przez derywacj

syntaktyczn

rozumiem proces раг ехсеllеnсе sуп

сhrопiсzпу, przechodzenie od bardziej eksplicytnych do bardziej skопdепsоwа
nych modeli syntaktycznych о tej samej tresci poj ciowej. Tak wi c, derywacja
syntaktycma prowadzi (а) od zdania do grupy imiennej, (Ь) оо bardziej rozwi
пi tеj do bardziej skопdепsоwапеj struktury zdanio\vej, lub (с) od bardziej roz
wini tej do bardziej skondensowanej grupy imiennej. Zmiana modelu syn
taktycznego to konsekwencja przechodzenia OOpowiednich derywat6w do innej
cz sci mowy. РоdоЬпiе jak do zasobu leksykalnego danego j zyka naleZy ot
warty zbi6r potencjalnych derywat6\v slowotw6rczych, z kt6rych tylko cz sc
zostala zarejestrowana w tekstach, tak i zas6b konstrukcji syntaktycznych та
charakter роtепсjаlпу. Jednak zar6wno konstrukcje slowotw6rcze jak i syntak
tyczne realizujq okreslony zbi6r modeli, przy czym istniej<t okreslone mесЬа
nizmy, kt6re przetwarzaj<t modele bardziej eksplicytne w modele bardziej skon
densowane. Tylko w tym sensie stгukturаlпеj transformacji modeli posluguj
si w tekscie makiem

,,>".

UWAGA: J. Kurylowicz w znапуm artykule

tycznej (1936) przez derywacj

о

derywacji leksykalnej i syntak

s упt аktyсzщ rozumie wtasnie derywacj

tzw. muta

cyjnych derywat6w slowotw6rczych. Inna jest interpretacja (interpretacje) tego terminu
па gruncie gramatyki generatywnej.
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Punktem wyjscia mojej analizy stt derywaty transpozycyjne charakterys
tyczne dla trzech podstawowych autosemantycznych cz sci mo\vy: czasownik6w

(У), przymiotnik6w (А) i rzeczownik6w (Sb). Interesujtt mnie przede wszystkim
modele syntaktyczne konstytuowane przez derywaty transpozycyjne, tylko wt6r
nie - rola tych derywat6w w modelach syntaktycznych wyzszego stopnia.
Rzecz prosta, odpowiedniej problematyki nie spos6b opracowac wy
czerpujttco bez bogatego korpusu komputerowego tekst6w w оЬи j zykach.
Niestety, nie тат dost pu do takiego korpusu. W zwittzku z tym stac mnie tyl
ko па og61ny przeglttd problematyki i wskazanie problem6w, kt6re wymagajtt
dalszych szczeg610wych badan.
Siatka poj c i termin6w, kt6щ stosuj
si

w moich analizach, przedstawia

w skr6cie jak nast puje. Minimalne przeslanie j zykowe rozumiem jako

struktur

predykatowo-argumentowtt. Na najnizszym stopniu abstrakcji

а

przedmiotem analizy stt gl6wnie konstrukcje tego stopnia - przeslanie tego typu
informuje

(1) о relacji, kt6щ m6wittcy dostrzega mi dzy konkretnymi mate
rialnymi cz sciami swiata, albo (2) о wlttczeniu jakiejs materialnej cz sci swiata
mi dzy denotaty danego poj cia. Na plaszczyZnie syntaktycznej tego typu
struktura semantyczna najcz sciej realizuje si
dykatywnym (najcz sciej

jako zdanie z wyraZeniem pre

verbum finitum) w funkcji czlonu konstytutywnego i

wyraZeniami argumentowymi (najcz sciej grupami imiennymi)
czlon6w uzupelniajttcych. Owe grupy imienne znajdujtt si

w funkcji

w okreslonych

stosunkach przypadkowych. Innymi slo\vy: przypadek jest rozumiany jako
stosunek syntaktyczny mi dzy wyrazeniem predykatywnym i zaleZntt od niego
gruPtt imienntt ,j1:>o, wt6rnie, jako stosunek syntaktyczny mi dzy dwiema те
rarchicznie uporzttdkowanymi grupami imiennymi. Takie rozumienie umoz
liwia paralelne m6wienie о przypadkach (stosunkach przypadkowych) tak w j 
zyku polskim jak i w j zyku macedonskim, niezaleznie od charakteru srodk6w
gramatycznych (morfologicznych, syntaktycznych) - \vykladnik6w tych stosun
k6w.

Przyjmuj

tez, ze selekcja stosunk6w przypadkow)'ch charakterys

tycznych dla grup imiennych akomodowanych gramatycznie przez wyrazenie
predykatywne jest pryrnarnie motywowana sernantycznie, а prototypowa то
tywacja jest funkcjtt antropocentrycznego charakteru j zyka naturalnego. Tak
wi c, prototypow)'m referentem grupy imiennej w stosunku nominatywnym jest
pierwszy w hierarchii komunikaty\vnej czlowiek-uczestnik zdarzenia, о kt6rym
mowa,

referentem grupy imiennej w stosunku datywnym

drugi czlowiek,

referentem grupy w akuzatiwie - pierwszy nieoZywiony przedmiot rnaterialny
uczestnik zdarzenia, referentem grupy w instrumentalu - drugi w hierarchii
przedmiot materialny. Огира imienna w stosunku lokatywnym jest neutralna
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wobec opozycji: +/- czlowiek, а пасесlюwапа jаkо nosiciel cechy semantycznej
'ргzеstrzеб' .
W semantyczn'l struktur

predykatu, obok centralnej tresci relacyjnej,

wbudowana jest i informacja (tzw. ograniczenia selektywne) о jego argumen
tach.

Ргосев derywacji transpozycyjnej moze zmienic blerarcl1i

komuni

kаtywщ komponent6\v semantycznych leksemu-bazy. Tak пр. przejscie od

czyta do czytanie znaczy democj

pierwszego argumentu personalnego, а

przejscie od czyta do czytelnik znaczy przeniesienie tego pierwszego argumentu
па szczyt hierarchii komunikatywnej, itp.
Jak WYl1ika z analizy, takie podejscie do derywacji transpozycyjnej od
krywa interesuj'lce zwiqzki semantyczne i syntaktyczne mi dzy slowotw6r
stwem i skladni'l.
Кiedy zaczynalam pisac t

ksi'lzeczk , postawilam воЫе skromne za

danie; cl1cialam zbadac konsekwencje syntaktyczne transpozycyjnej derywacji
slowotw6rczej па liniach: V

>

А, Sb; А

>

V. Sb; SB

>

V. А w j zykach

mасеdобskim i polskim. W toku analizy zorientowalam si , ze wlasciwym
przedmiotem moich dосiеkаб s'l zwi'lzki mi dzy systemem slowotw6rczym i
skladniowym, scislej: formy uzaleznienia slowotw6rstwa od skladni w j zykach
о bogatej morfologii.
Trywialnie brzmi stwierdzenie, ze wszelka derywacja transpozycyjna
prowadzi do kondensacji tekstu rozumianej jako przekazy\vanie wi kszego

quantum informacji srodkami morfologicznymi, w danym wypadku slo
wotw6rczymi, niz syntaktycznymi. Jednak konkretne wyniki mojej analizy
wydaj'l mi si mniej trywialne.
W pracach slowotw6rczych przyjmuje si
moze, ale nie musi si

zazwyczaj, ze transpozycja

wiqza6 ze zmianami w рlаszсzyzпiе semantycznej.

Transpozycja powi'lzana ze zmian'l sеmапtyсzщ jest kwаlifikоwапа jako mи
tacja. Wупiki mojej al1alizy sugeruj'!:" ze wszelka transpozycja jest шоtywоwапа
semantycznie.
Zmiana sешапtyсzпа moze Ьус d\vojaka: ]. шоzе polegac па dodawa
niu lub zamianie pewnych skladnik6w znaczeniowych obecnych w znaczeniu
leksykalnym leksemu-bazy, lub 2. moze si

sprowadzac do zmiany hierarchicz

nego uporz'ldkowania оЬеспусh w tym znaczeniu skladnik6w. Poszczeg6lne
rozpatrywane przeze mnie linie derywacji s'l skorelowane z konkretnymi ty
рашi zmian.
Cale rozumowanie opiera si

па zalozeniu, ze punktem \vyjscia

derywacji transpozycyjnej jest nie baza rozumiana jako leksem w izolacji, tylko
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caly mode1 sупtаktyсzпу (struktura predykatowo-argumento\va realizowana
jako zdanie/zbi6r zdan), w ramach kt6rego dany leksem pelni prototypow<t dla
niego funkcj .
Ksi<tzka jest роdziеlопа па dwie cz sci. Pierwsza jest poswi cona dery
wacji, kt6ra prowadzi od zdапiа do grupy imiennej, druga - derywacji w gra
nicach odpowiednio zdania illub grupy imiennej.
W rozdzialach

1.1. (V

> Sb)

i 2.2.

(А

> Sb)

sit<t faktu mowa przede

wszystkim о mechanizmach nominalizacji, tj. w centrLlm uwagi znajdLlj,!: si
nотЁnа actionis, nотЁnа acti i nотЁnа essendi oraz r6znice semantyczne i

syntaktyczne mi dzy strukturami predykato\vo-argumentowymi realizowanymi
jako zdania z jednej j jako grupy imienne z drugiej strony. Analiza prowadzi do
wnioskLl, ze zmiany semantyczne polegaj<t па zmianie hierarchii komponent6w
znaczenia leksykalnego leksemLl-Ьаzу: w odr6znieniLl od realizacji zdaniowej,
w konstrukcjach nominalizowanych dochodzi do democji (lub do eliminacji па
powierzchni tekstLl) dwu podstawowych argument6w: podmiotu i przedmiotu
akcji, со znajduje wyraz w zmienionych zasadach akomodacji odpowiednich
\\')'razen argLlmento\\')'ch. R6znice mi dzy macedonskim i polskim s<t niewiel
kie i

со wazniejsze - przewidywalne па zasadzie znajomosci systemowych

r6znic mi dzy wykladnikami odpowiednich stosunk6w przypadkowych.
Mutatis

mutandis

podobne

s<t

mechanizmy

i

syntaktyczne

kon

sekwencje derywacji takich formacji jak nomina agentis, nотЁnа instrumenti,
nomina loci (por. rozdzial 1..1.2.) oraz naz\vy nosicieli cech (1.2.2.), z jеdщ

istotn<t r6znic<t. Na plaszczyznie semantycznej istnieje jednoznaczna korelacja
mi dzy referentami tych derywat6w i odpowiednimi argumentami impliko
wanymi w semantycznej strukturze odpowiedniego predykatLl konstytt1Uj<tcego
zdanie wyjsciowe. Tak wi c, пр., derywacja nотеn agentis automatycznie
umieszcza argument

"nominatywny" па szczycie hierarchii semantycznej

derywatLl i odpowiednio zmienia warunki realizacji i/lub blokuje realizacj
powierzchlliow,!: pozostalych argument6w; to samo, mutatis mutandis, dzieje
si , kiedy przedmiotem derywacji s<t nomina oblecti, nomina instrumenti,
nomina loci,a takze odprzymiotnikowe nomina sublecti. Innymi slowy: model

syntaktyczny czasownika-bazy i/lub przymiotnika-bazy (tj. struktura seman
tyczna predykatu sformalizowanego w tym czasowniku czy przymiotniku)
decyduje о tym, jakich derywat6w w odpowiedniej serii rzeczownik6w odcza
sownikowych mozemy oczekiwac.
Wazny w perspektywie historycznej fakt, ze j zyk macedonski nie zna
regulamej derywacji gerundialnej od czasownik6w dokonanych, jest tutaj nie
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relewantny, gdyz luk

skutecznie wypelniaj1l inne ("slowot\v6rcze"

а

nie "f1ek

syjl1e") derywaty.

Ех post wszelkie rzeczo\vniki de\verbalne roZ\vijaj1l wiele znaczen
sekundarnych i tercjarnych i cz sto staj1l si
przedmiot6w materialnych,

\у tym procesie nazwami

jednak odpowiednie procesy wykraczaj1l poza

gral1ice rozpatrywanej problematyki.

W drugiej cz sci ksi1lzki rozpatruj

derywacj

па

Iiniach Sb > V, А

(rozdzial 2.1.), V> А (rozdzial 2.2.1.) i А > V (rozdziaI2.2.2.).

W dwu rozdzialach pos\viyconych derywacji odrzeczownikowej mи
tacja semantyczna jest najbardziej skomplikowana i najmniej przewidywalna.
Rozdzial 2.1.1., poswi cony derywacji czasownik6w odrzeczownikowych,
dowodzi istnienia paralelizl11u sytuacji macedonskiej i polskiej, jednak dotyczy
011 calych kr6tkich serii,

а

nie konkretnych derywat6w. Proces m orfologiczny

oznacza tutaj ]eksykalizacj

tresci, kt6ra w formie bardziej eksplicytnej przy

blera formy

kr61uje

(а)

zlozonego (peryfrastyczl1ego) wyrazel1ia predykatywnego (typ:

wlada jako kr61 / SplYMuje wladz kr61etvskq, zachowuje sifi jakby Ьу!

kr61em, zimuje - spfidza zim ... ), albo

(Ь)

ci

u: wyrazenie predykatywne +

jedno z wyraZeii argumcntowych (typ: asfaltuje - pokrywa asfaltem... , kartkuje -

przewraca k artki...)
orzecznika

(а)

lиЬ

.

Jak z tego wynika, rzeczownik-baza pelni tu funkcjy

czlol1u konstytutywncgo wyrazenia argumento\vego. Sytuacja

generuje dluzsze serie dcrywat6w i jest w wyzszym stopniu przewid:y\valna.

W procesie derywacji \у nowy derywat wbudowywal1a jest tres{; relacyjl1a cza
sownika posilko\vego i/lub inl1ego synsemantycznego czy
mantycznie ubogiego" czaso\vnika

ро

prostu

"se

tres{;, kt6щ l110zemy odczyta{; z kontekstu

uZycia, ех definitione typowego dla rzeczownika-bazy, ergo, i tutaj punktem
wyjscia caJego procesu jest konstrukcja zdaniowa

па (plaszczyZnie semantycznej

struktura predykatowo-argumentowa) protypowa dla rzeczownika-bazy.
Rozdzial 2.1.2. zajl11uje si
wych. Proces

па

derywacj1l przymiotnik6w odrzeczowniko

wszystkich trzech poziomach: l11orfologicznym, syntaktyc

znym i semantycznym podobny jest do procesu derywacji rzeczownik6w
odczasownikowych: przedmiotel11 leksykalizacji jest tresc, kt6ra przy bardziej
eksplicytnej formalizacji przybiera form

zdania wzglQdnego,

tualnie, grupy irniennej w genetiwie, instrumentalu

domowe

pantojle, jakie si

wykonuje r щ wino stolowe

lиЬ tez, ewen
lиЬ lokatiwie, пр. pantofle

nosi w domu, r czna rob6tka

rob6tka, jakq si

wino, jakie si руе przy stole, wino do stolu, itp.

W schemacie syntaktycznym zdania \vzglydnego rzecwwnik-baza wystypuje
jako czlon konstytutywny wyrazenia argumentowego \у odpowiednil11 stosunku
przypadkowym, podczas gdy samo zdanie wzgl dne pelni funkcjy modyfikatora
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izofunkcjonalnego z przydawk'l odrzeczownikow'l' Znaczy to, ze tu r6wniez
(podobnie jak w wypadku czasownik6w odrzeczownikowych) przymiotnik od
rzeczownikowy w procesie leksykalizacji absorbuje tresc, kt6щ w formalizacji
bardziej eksplicytnej wyraza ubogi semantycznie, nierzadko synsemantyczny
czasownik.
Zwraca uwag , ze przyda\vki odrzeczownikowe najcz sciej nie mog'l
pelnic funkcji orzecznika. Na funkcje sk!adniowe przymiotnika r6znica: moty
wo\vany

nicmotywowany та znacznic wi kszy wplyw niz па funkcje rze

czownika czy czasownika.
Warunki konkurencji przymiotnik6w odrzeczownikowych i grup imien
пусЬ wymagaj'l dalszych szczeg610wycll badan. Por. w zwi'lzku z tym То
polinska 1983.
Rozdzial 2.2.1. poswi cony jest analizie imieslow6w przymiotniko
wych i przymiotnik6w odczasownikowych (tj. odpowiednio "fleksyjnych" i
"slowotw6rczych" derywat6w z baz'l czasownikowll).
UWAGA: Konfrontacj

macedonskich i polskich formacji adiektywnych z Ьщ werbal

Шl utrudniaj<i r6Znice w siatce poj ciowej i terminologicznej. W systemie macedofIskim

funkcjonuje dzis tylko jeden stary imies}6w (participium praeteriti passivi), kt6ry z
czasem straci} swoj<i prymarn<i charakterystyk

diatetyczn<i. W systemie werbalnym

funkcjonuje оп w skostnia}ej formie neutrius singularis, а w systemie nominalnym pod
nazw<i "przymiotnik czasownikowy" (глаголска придавка). W
Hteraturze przedmiotu nie pojawia si

i<izku z tym w

zw

w og61e problem adiektywizacji imies}ow6w, а

mechanizmy wprowadzania "przymiotnika czasownikowego"

"'/

t'unkcji modyfikatora

do grupy imiel1nej nie S<i \У szczeg61ach zbadane. W dalszym tekscie, zgodnie z tradycj<i
macedonsk<i odr6zniam przymiotniki czasownikowe (tj. stare imieslowy) i przymiotniki
odczasownikowe.

Mutacja scmantyczna w wypadku оЬu tych klas spro\vadza si

przede

wszystkim до zamiany lub dodawania до znaczenia czasownika-bazy skladni
k6w kategorialnych z zakrcsu diatezy, aspektu, modalnosci i tzw. czasu wzgl d
nego. Ograniczona jest tez zdolnosc akomodacji zaleznych grup imicnnych,
kt6rc w schemacic syntaktycznym czaso\vnika-bazy funkcjonuj'1 jako wyraze
nia argumentowe; zaleznie од diatezy argument nominatywny lub akuzatywny
w skondenso\vanej formalizacji pojawia si
modyfikator wсlюdzi przymiotnik

ksiqjk

jako grupa imienna, до kt6rej jako

(od)czasownikowy,

рог.

Piotr

napisal

- napisana przez Piotra ksiqjka, Dokumenty Аnnу zаgiщly w czasie

przeprowadzki - zaginione dokumenty Аnnу, itp.
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Rozdzial 2.2.2. poswi cony jest derywacji па linii А > V. Mutacja роlе
ga tutaj па dodawaniu procesualnych skladnik6w kategorialnych jak inchoatyw
nosc, habltualnosc, rezultatywnosc. Najdrastyczna zmiana to przeksztalcenie
predykatu-bazy w eausativum w cyk1u jak: Х jest male

-

Х si? zmniejsza

-

У

zmniejsza Х...
Wszystkie rozpat1)'\vane procedury prowadz

jak wspomnialam, do

kondensacji tekstu i, jako takie, charakterystyczne sЦc przede wszystkim dla
j zyk6w standardowych. StЦcd wiele r6Znic mi dzy macedonskЦc i polskЦc
sytuacjЦc wiЦcze si

z r6ZnЦc chronologiЦc standardyzacji. Druga seria r6znic to

pochodna r6znic w kierunkach i zakresie interferencji innoj zycznej motywo
wanych r6znЦc sytuacjЦc gеоgгаfiсzпо-kulturowЦс.
Przeprowadzona analiza wykazala r6wniez r6znice w zachowal1iu
trzech rozpatrywanych cZCIJsci mowy: w pierwszym kroku czasowniki i przy
miotniki przeciwstawiajЦc siCIJ lЦcczl1ie гzесzо\vпikоm.
Wyjsciowy schemat slowianskiej derywacji transpozycyjl1ej, zawarty
jest, jak si

wydaje, in пиее w ukladzie: czasownik - imies16w przymiotny 

rzeczownik odslowny. Nowe de1)'\vaty reprodukujЦc ten schemat, przy czym naj
wiCIJksze (z pUl1ktu widzenia naszej probIematyki) r6Znice konstatujemy w
zachowaniu motywowanych przymiotnik6w. Nie rozpatrujemy tutaj tych sta
rych rdzeni, ktбге juz па pocZfttku
dwбjпiе nacechowane odpowiednio jako werbalne i nominalne.
Na zakonczenie chcialabym raz jeszcze powt6rzyc to, со wydaje mi siCIJ
najciekawszym wnioskiem z przepro\vadzonej analizy: linie derywacji transpo
zycyjnej definiujЦc siCIJ poprzez scllematy syntaktyczne сzаsоwпikбw i/lub przy
miоtпikбw w funkcji czlon6w konstytutywnych tzw. zdan prostych. IdЦcc о krok
dalej wypada stwierdzic, ze te skolei definiujЦc siCIJ poprzez spos6b podzialu se
mantycznego eontinuum па leksemy danego jCIJzyka, Ч. poprzez zas6b leksy
kalny tego j zyka.

Syntactic derivation
(summary)

In the first volume of this contrastive series the authors explain why the
title contrastive graттatical analysis and not contrastive graттar was chosen.
ТЬе decision is based оп the fact that languages are defined Ьу the tandem:

vocabulary

+

grammar and in different languages different fragments of the

semantic continuuт are formalized with grammatical and/or lexical means; fur
thermore, the genetically related languages differ in terms of the productivity of
morphological and syntactic derivation. Differences of that kind (relative length
and regularity of particular derivational series) Ьауе direct impact

оп

the use of

grammatical and/or lexical means of expression. Consequently, it would Ье hard
to imagine а monograph titJed contrastive graттar 01 1anguages А and В where
the two languages in question would Ье treated al pari; the only possible course
of research is to study how certain information is expressed in the language В,
when in the language А it is formalized Ьу grammatical devices, and vice versa.
And this is adequately suggested Ьу the title contrastive graттatical analysis.
This book is ап excursion in the areas of grammatical structure where in
the two described languages differences in the productivity of particular deriva
tional series and particular syntactic pattems are expected. We are discussing
primarily differences in the productivity and syntax of those lexical classes
where in the process of formal derivation а semantic unit passes from опе part
of speech to another thereby changing its syntactic function. These include, e.g.,
derivation of deverbal nouns (noтina actionis, noтina acti, noтina agentis,
etc.), deadjectivaJ nouns, deverbal adjectives, denominal verbs and adjectives,
etc. The conditions for derivation of such lexical classes, as well as types of the
syntactic pattems where they appear, Ьауе often Ьееп defined in the process of
independent development of individual Slavic languages, often as а result of the
interference with other neighbouring non-Slavic languages; hence, from langua
ge to language they show substantial differences. These differences increase at
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the level of standard languages as opposed to the dialectal varieties, and they
depend оп the moment of standardization of particular languages.
Since Macedonian and Polish in vie\v of аН the аЬоуе parameters ме
almost entirely polarized, it seems reasonabIe and challenging to consider the
аЬоуе differences in the perspective of these t\VO languages.
In the analysis of syntactic consequences of the morphological deri
vation in Macedonian and in Po1ish, the author' s starting point is the assumption
that there ме two and only two primary syntactic structures: the sentence and
the поип phrase

(NP). Оп the semantic level the sentence reflects the speaker' s

understanding of the relations holding between different parts of the world
(material objects, humans, situations, etc.), i.e. the sentence is а product of the
predication; поип phrases represent names Ьу which different parts of the world
are identified. The author accepts then that from these two cognitiуе processes
predication is of primary character: giving names to particular parts of the
world, i.e. their inclusion in the extension of corresponding notions, is ап аЬ
stract predicative operation.
Ву syntactic derivation the author means опе par ехсеllеnсе syn

chronic process, shift from а more explicit towards а more condensed syntactic
pattem \vith the same semantic content. Consequently, the syntactic derivation
leads: а) from sentence to поип phrase; Ь) from more deveJoped to more соп
densed sentence; с) from more developed to more concise NP. The impulse to
change the syntactic pattem usually comes from those morphological deri\'ati
ves, which in the process of derivation shift to а different part of speech with а
different primary syntactic function. In the same way as the ]exical stock of а
language includes ап ореп set of potential derivatives from which only опе part
is registered in texts and in dictionaries, the stock of syntactic constructions is
ап ореп set deterrnined Ьу а closed set of predictable syntactic pattems; and the
re are тесhапisтs which allow tгапsfогтаtiоп of more explicit into more соп
densed pattems. The author emphasises that it is on]y in this sense of structural
transformation of pattems that she speaks of derivation and uses thc sign ,,>".
Note: J. Кш)'lоwiсz in his well known рарег оп lexical and syntactic derivati
оп (Kurylowicz 1936) understands syntactic derivation as derivation implying semantic
mutation. Another interpretation has the term "syntactic derivation" within the frame
work of the generative-transformational grammar.

Starting point for thc analysis in this book is the transpositional dcri
vatives characteristic of the threc basic auto-semantic parts of speech: verbs

(У),
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adjectives (А) and nouns (Sb). The author is primarily interested in the syntactic
pattems constituted Ьу the transpositional derivatives, and only secondarily in
the role these derivatives play in the syntactic pattems of higher rank
It goes without saying that this issue cannot Ье thoroughly analysed
without а considerable corpus of computerized texts from both languages. Un
fortunately, such types of corpuses were not available to the author. Conse
quently, her studies offer only а general view of the issue and point to problems
which require further in-depth research.
The main network of notions and terms used in the analysis is as
follows:
ТЬе minimal linguistic message is understood as а predicate-argument
structure (PAS), i.e. а structure constituted Ьу а predicate and its arguments. Оп
the lowest level of abstraction - and it is here the author'15 focal point of intetest
such а message informs (1) about the relation which the speaker identifies
between different material parts of the world or (2) about the inclusion of
certain material object among the denotata of the сопеsропdiпg general notion.
Оп the syntactic level such а semantic structure primarily takes form of а
sentence with а predicate expression (most often formalized Ьу verbumfinitum)
as constitutive member and argument expressions (most often fопnаlizеd Ьу
NPs) as complements. The complementary NPs stand in appropriated case rela
tionships. In other words: the case is understood as а syntactic relation between
the predicative expression and the NP depending оп it (or

secondary

as а

syntactic relation between two hierarchically ranked NPs). This understanding
enables discussinn about cases (case relationships) in both Polish and Macedo
nian iпеsресtivе of the character of gramma tical devices (morphological andJor
syntactic) as exponents of these relationships. The author assumes that the
selection of case-relationships imposed to the argument NPs Ьу the predicative
expression is semantically motivated and that the prototypical motivation is а
consequence of the anthropocentric character of natural languages. Thus, а pro
totypical referent of the NP in the nominative case-relationship is the first (in
the communicative hierarchy of the sentence) personal protagonist of the event
in question, referent of the NP in dative relationship
tagonist, referent of the accusative NP

second personal рro

first inanimate object

protagonist of

the event, referent of the instrumental NP - second inanimate object; NP in the
locative case-relationship Is neutral in terms of the opposition 1 +1- Ьитап 1, it is
marked only in terms of the semantic feature 'space'.
1n the semantic structure of the predicate, in addition to the central rela
tional contents, there is а minimal iпfопnаtiоп (the so-called selectional restric
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tions) оп its arguments. The process of transpositional derivation тау but does
not necessarily change the communicative hierarchy of the semantic сот
ponents included in the basic lexeme. E.g. сhапgе from чuша 'he/she reads' to
ЧUШа1-ье '(the) reading' means demotion of the first personal argument, whe
reas change from чиша to чишашел 'а reader' means prorilotion of that first
personal argument to the top of the communicative hierarchy, etc.
This view of the tгапsроsitiопаl derivation орепs new iпtегеstiпg
(semantic and) syntactic links between word-formation and syntax.
In the initial stages of drafting of this book the author allocated herself
ап unpretentious аssigпmепt: to study the syntactic сопsеquепсеs of the
morphological transpositional derivation: V > А, SB; А > У, Sb; Sb > У, А in
Macedonian and in Polish. After the analysis of the material the author соп
cludes that 10 fact the real focal point of her research are relations between the
derivational (i.e. word-formatiooal) and the syntactic sуstещ or (о Ье more
specific: forms of dependence of the derivational оп the syntactic system in both
analysed languages, and, in general, in languages with developed morphology.
It would Ье trivial to conclude that every kind of transpositional deri
vation leads to condensation of the text understood as transfer of larger quantity
of inforтation with morphological ОП this case: word-formational) instead of
syntactic means. Conclusions resulting from the analysis of the mechanisms of
transpositional derivation in Macedonian and Polish texts are not this trivial.
The author tries to formulate them beginning with the most general ones and
proceeding (о those relevant only for the two languages in question.
In works dedicated (о word-formation it is usuаПу accepted that trans
position, i.e. transfer of the derivative into а part of speech (а word-class)
different from that of its basis, might but does not necessarily imply semantic
change; transposition supported Ьу seтantic change is known as mutation.
However, it seems that the semantic change is ап unalienable attribute of the
transposition, i.e. that transposition is always semantically motivated.
Semantic change сап Ье of different types: 1. it сап теап addition
andlor replacement of certain seтantic components present in the basis or 2. it
сап Ье reduced to change in the hierarchy of the already existing components.
The above mentioned lines of derivatioo (У > А ... and so оп) сап Ье сопеlаtеd
with опе of the two types of semantic change.
Of key importance for the whole analysis is the assumption that the
starting point of the transpositional derivation is not the basis understood as ап
isolated lexeme, but the whole syntactic pattem (PAS realized as а sentence I set
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of sentences) in wmch the lexeme-basis appears in its prototypical function. ТЬе
author be1ieves that her analysis has succeeded to verify the аЬоуе assumption.
ТЬе book contains two parts. ТЬе division is founded оп the аЬоуе
mentioned assumption that there are two and only two basic syntactic units:
sentence and noun phrase. Consequently, the first part deals with derivation that
leads from а sentence to а noun phrase, whereas the second part deals with
derivation witmn the framework of the sentence or the noun phrase.
In accordance with the аЬоуе division, in chapters 1.1. (У

1.2. (А

>

>

Sb) and

Sb), most of the space is dedicated to the processes of the so called

norninalization, i.e. derivation of nomina actionis, nomina acti and nomina

essendi and semantic and syntactic differences between the PASs formalized as
sentences and constituted Ьу verbum finitum and/or Ьу copular predicative
expressions with adjectives as norninal parts оп one side, and PASs realized as
NPs with nominalizations of сопеsропdiпg verbs andlor adjectives (i.e. nomina

actionis, nomina acti, nomina essendi) as heads оп the other side. ТЬе semantic
change consists here in the change in the hierarchy of existing components of
the basic lexical meaning: the two central arguments, subject and direct object,
are demoted, which implies change of the

mechanisms

of

grammatical

accommodation of the respective argumental expressions. Differences between
Macedonian and Polish are not big and, which is more important, they are
predictable.

Mutatis mutandis the same are the mechanisms and the syntactic con
sequences of derivation of nomina agentis, nomina obiecti, nomina instrumenti,

nomina loci (1.1.2.) as well as of derivation of the names of "carriers of
fеаtшеs" (as убавец 'handsome man', убавка 'beautiful woman', мудрец
'wise man' etc.; 1.2.2.), with one substantial difference. Namely, оп semantic
level they are unequivocally сопеlаtеd with the сопеsропdiпg arguments
imp1ied Ьу the semantic struсtше of the respective verbal andlor adjectival
predicate; consequently, e.g. derivation of а nоmеn agentis automatically places
the "nominative" argument at the top of the semantic hierarchy of the derivative
and accordingly changes the conditions for realization andlor blocks indepen
dent surface realization of the remaining arguments; the same applies mutatis

mutandis to derivation of nomina obiecti, nomina instrumenti and nomina loci,
as well as of the deadjectival epithet nouns. In other words: the syntactic
scheme of the verb or the adjective - basis of derivation (i.e. semantic struсtше
of the predicate presented Ьу that verb and/or adjective) deterrnines what type of
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derivatives belonging to the analysed series of deverbal or deadjectival nouns
сап Ье expected from that basis.
ТЬе important (in the diachronic perspective) fact that in Macedonian
there is по regular derivation of verbal nouns (="inflectional" derivatives) from
perfective verbs is not relevant for our topic, because other deverbal nouns
("word-formational" derivatives) сап effectively replace them bot at the se
mantic and syntactic level.
Certainly, ех post, аН the deverbal and deadjectival nouns develop пи
merous secondary, tertiary etc. meanings and are often аЫе to denote material
objects, but the analysis of that further semantic development exceeds the fra
mework of our topic: primary transpositional derivation.
The second part of the book deals with the derivational types Sb > У, А
(chapter 2.1.), V > А (chapter 2.2.1.) and А> V (chapter 2.2.2.).
In the chapter dealing with the denominal derivation, semantic mutation
is most complex and least predictable. Chapter 2.1.1., dedicated to derivation of
denominal verbs, shows general parallelism between Macedonian and Polish,
but particular pattems are substantially different. Morphological process here
means lexicalisation (= closing in single lexeme) of contents which in а more
explicit form has а form (а) of а complex (periphrastic) predicative expression
(e.g. царува - е / се однесува како (да е) цар 'to reign - to ЬеЬауе like а
king, а lord'; учиiUелсiUвува - е / врши функцujа на учиiUел 'to teach - to
perform the function of а teacher') or (Ь) of predicative expression + опе of the
argumental expressions (type: асфалiiiuра - йокрива со асфалiU / ciuaBa

асфалiU врз. . 'to asphalt - to cover sth with asphalt, to put asphalt оп sth',
.

йладнува - Поминува [tладне 'to rest at midday - to spend the midday
(taking а rest)'... ). As сап Ье seen, the поип basis in the syntagmatic version has
а function of (а) the nominal part of а copular predicative expression, or (Ь) (the
constitutive member of) ап argumental expression. The situation sub а genera
tes longer series of denominal verbs in both languages and is more predictable;
the situation sub Ь generates shorter and less predictable series. Непсе, in the
process of lexicalization the predicative, relational content of the аихiliату (in
(а»

or of another, semantically poor, often synsemantic verb ОП (Ь»

(the

auxiliary and/or the synsemantic verb, which appear in the more explicit forma
lization in context typical for the basic поип) is built in the newly created
lexeme. It means that the unpredictable character of this type of derivation doesn't
eliminate the пеед for the derivational process to start from the sentential
construction (оп the semantic plane: from PAS) prototypical for the basic поип.
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Chapter 2.1.2. is concerned with the derivation of denorninal adjectives.
ТЬе process at аП the three levels: morphological, syntactic and semantic, 100ks
like the опе characteristic of the derivation of the denorninal verbs: subject of
lexicalization is the content whose more explicit surface realization takes form
of а relative clause andJor of ап NP, most frequently in the genitive, instru
mental andJor locative case-relationship, cf. домтuни йашuкu - aai71uKU
какви lUШО се носаш дома I йаГйuки за йо дома 'slippers - shoes we wear
at Ьоте only' рачна рабоша - рабоша шшо се йрави со рака 'handiwork 
"

а work created Ьу hand'; ученички униФОР_'vLи - унuфОР_'vLU какви шшо
носаш ученицu(i71е) 'school uniforms - uniforms which the schoolchildren
wear' ... In the syntactic scheme of the relative clause, the basic noun appears as
а (constitutive member I head of ап) argument expression in the appropriate
case relation, whereas the relative clause itself functions as а поrniпаl modifier
izofunctional with the denorninal adjective. Непсе, here - as in the case of the
denorninal verb - in the process of lexicalization, the denominaI adjective
absorbs predicative content that in а more explicit formal realization is
expressed with some semantically poor, often synsemantic verb.
lt IS interesting that denominal adjectives are normally not аЫе to enter
copular constructlons. Namely, lП the syntax of the adjectives as opposed to
verbs andJor nouns, there is stronger difference between the primary (unmo
tivated) and the secondary (motivated) lexemes. ТЬе former function primarily
as semantic constituents of the copular constructions, whereas the latter are
restricted to the function of nominal modifiers.
Conditions of the "competition" of the dependent NPs and denominal
adjectives in the function of nominal modifiers require further research based оп
а more extensive corpus of textual excerpts.
Chapter 2.2.1. deals with the analysis of the deverbal adjectives

"ш-

flectional" and "word-formational" derivatives with verbal basis). Behaviour of
deverbal adjectives in the process of semantic and syntactic derivation is
different in the contemporary verbal systems of Macedonian and Polish, but it is
sirnilar insofar as their function in the nominal subsystem is concerned. Re
garding the fact that the author is interested in this second function, the analysis
reveals more sirnilarities than differences. ТЬе semantic mutation in both cases
i8 mainly reduced to replacement or addition of some categorial characteristics
of the basic verb; the affected categories are: diathesis, aspect, modus and the so
called relative tense (absolute tense is Ьу definition neutralized); at the same
time there is а restriction lП the possibility of accommodation of dependent NPs
which

in the function of argument expressions

are pre8ent in the syntactic
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scheme of the basic verb; it affects constructions where depending оп the
diathesis the nominative or the accusative argument is realized ав а NP into
which the deverbal adjective enters ав а modifier, cf. Пешре наuиша една
книга за йонова .македонска llсшориjа - наuишанаша од Пешре книга
за .. 'Peter wrote а book оп the recent history of Macedonia - the book оп the
recent history of Macedonia written Ьу Peter / the book written Ьу Peter оп the
.

recent history ofMacedonia' or Неjзинише доку.менШu се загубиле за вре
.ме на воjнаша - неjзинише загубени доку.менШи 'Her documents were
10st during the war - her 10st documents .. .

'

о •• ,

etc.

Chapter 2.2.2 . is focused оп the А > V derivation. Нете, as in the
previous segments of analysis, the starting point is the (semantic апд) syntactic
scheme of the basic adjective. Mutation consists in the addition of some cate
gorial processual features ав inchoativity, habituality, resultativity ... The most
drastic change in view of the starting adjective predicate is its transformation in

causativum, cf. Х е .мал

-

Х се на.мдли - У го на.мали Х 'Х is втаll - Х

(has) decreased - У has decrease/ reduced Х' ...

АН the analysed procedures lead to condensation of the linguistic
expression апд ав such are characteristic mainly for the standard language. Неп
се, the numerous differences between Macedonian апд PoJish are corollaries of
the late standardization of Macedonian. Another велев of differences сотев
from different sources of linguistic interference characteristic of the two
languages: Macedonian standard inherited from its dialectal basis numerous
features characteristic of the non-Slavic Balkan languages; Polish standard
shows less consequences of the Iinguistic interference: it was subject to Latin
апд French influence, апд has some impact from the neighbouring languages,
German апд Russian.
The analysis has demonstrated а hierarchy of differences in the 00haviour of the three analysed parts of speech: поипв stand in opposition both to
adjectives апд verbs, апд the latter are орровед to опе another.
The starting Соттоп Slavic scheme of the transpositional derivation
сап Ье вееп in the three-piece scheme: verb

deverbal adjective - deverbal

поип. This scheme is being reproduced Ьу the new derivatives, апд опе сап
notice the majority of changes in the OOhavior of the motivated adjectives (cf.
аЬоуе). This monograph is not concemed with roots which at the beginning of
the Slavic linguistic evolution were доиЫе marked, respectively ав verbal апд
nominaI.
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At the end the author underlines the point wich could Ье considered as
the most interesting conclusion from the analysis: lines of transpositional
derivation are determined Ьу the syntactic schemes of verbs andlor adjectives as
heads of the so called simple sentences. Ву another step forward it could Ье
inferred that these schemes are determined Ьу the way in wmch the semantic
continuuт is divided between particular lexemes, i.e. Ьу the lexical stock of the

given language.

Translated from Macedonian Ьу Ljubica Kardaleska

