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ВОВЕД
YlHTepecoT

за

стручен

научен

пристап

кон

поговорките

и

пословиците како важен аспект од областа на фолклористиката, доаѓа од
оригиналноста, провокативноста и разноликоста на овие древни народни
умотворби. Мудрите народни сентенци присутни речиси во секоја култура
и епоха, предизвикуваат како посебен феномен и како фактор на взаемна
комуникација и влијаниа помеѓу две и повеќе култури, цивилизации,
литератури, филозофии, религии, традиции и искуства. Оттука се пројави
и нашиот интерес за конкретната егзистенција на овој литературен жанр
во рамките на две, по самата природа допирни усни литератури.

.

3астапени.от обемен фонд, присутен во македонската од една, и
албанската народна книжевност од дру!'а страна, аналитички не исправа
пред едно комплексно прашање кое бара понатамошна систематизација.
Со цел анализата да биде поопфатна и поефикасна, се определивме
за одреден корпус од целокупниот постоечки фонд на поговорки и
пословици во овие две литератури. Како критериум за одделување на едно
конкретно подрачје се наметна едно посебно, во историјата секогаш
актуелно прашање

третманот на жената. Тоа дава за право да заклучиме

дека класификацијата се темели врз тематскиот критериум. Но бидејќи
опсегот на посоченото прашање ги надминува чисто тематските прашања
за жената и продира во другите блиски области (на пример семејната
тематика, љубовната, ОГIIЏточовежката и др.) и бидејќи значењето на една
пословица може да открие дека иако на површина не се спомнува жената
изреката може да се однесува на неа, и, спротивно, во површината може да
се истакне жената, но изреката да не се однесува на неа, во нашиот случај
класификацијата ги надминува рамките на избор само според темата врз
основа на централна лексема.
Вакавата

селекција

го

имплицира

тематскиот

методолошки

концепт, но во трудот коренспондираат и компаративниот а и останатите
застапени методи во филолошката наука.
Филологијата често за да постигне посакувани резултати ги користи
Достигнувањата и на другите науки - филозофијата, логиката, историјата,

социологијата и др. Се потрудивме и нашиот приод да вклучи сознан:ија од
овие области, со цел сликата за анализираниот корпус да биде појасна.
Од литературните аспекти вниманието го насочуваме кон тоа што
значи теоретско обележие на овој жанр, кон паралелите на тематски и
стилски план.
Од лингвистички аспект, преку разгледување на прагматиката,
семантиката и синтаксата на посочената граѓа, добиените сознаниа ги
изложуваме, исто така, во вид на парарелно поставување, со што

ги

истакнуваме совпаѓањата и посебностите.
Посебниот дискурс пословиците и поговорките не само што

ги

диференцира од обични:от говор, туку и ги оддалечува од истиот, па затоа
за нивно разбирање потребни се не само познавања на јазикот на којшто
се реализираат, туку и познавања на традиционалната духовна свест на
народот кој ги создава и користи. 3афаќајќи една единица од севкупната
човековата преокупација - жената, овие изреки воедно ја одразуваат и
традицијата на соодветните народи во однос на овој сегмент. Сметајќи
дека традицијата има значајна улога во создавањето/користењето, па и во
разбирањето на овие творби во посебно поглавје се осврнуваме и на
третманот на жената во македонската, односно албанската традиција.
Крајот на трудот содржи додаток во кој се опфатени поговорки и
пословици од македонските

И

албанските изданиа, но, напоменуваме дека

во него не се опфатени сите изреки кои биле предмет на анализа.

1

ПРИФАТЕНИ СТАВОВИ

1.1

РАСПРОСТРАНЕТОСТ
паремиологијата секогаш ја истакнувала вредноста на пословиците

и поговорките како посебни и мошне сложени искази. Овој краток облик,
иако во литературата секогаш лоцнран на крај, не оскудува од поетски
вредности. За подлабинско проучување на пп1 применети се разни приоди
како

педагошки,

социолошки

(логистички),

етичко-моралистички,

содржинско-тематски и др., кои делувајќи независно остануваат некако
еднострани во однос- на современиот поливалентен методски пристап. Во
една

меѓусебна

кореспондеНЦИЈа

дополнета

со

мошне

значајната

компонента - јазикот гореспоменатите приоди ја разбиструваат сликата на
ПП и нивната автономна природа. Иако пристапот кон ПП бил сериозен,

за што говорат и активностите поврзани со нив - собирање, издавање на
бројни збирки, предговори, посебни студии, посебно меѓународно списание
-

Провербuул1.,

сепак

во

однос

на

останатите

книжевни

жанрови,

длабинските проучувања остануваат некако позапоставувани.
Доколку го прифатиме ставот дека усната народна книжевност е
стара колку самиот човек и неговата мисла, тогаш генезата на ПП ја
распознаваме преку примери и други сведоштва во најстарите времиња.
Најзначајните религиозни книги Библијата и К'уранот во своите редови
вклучиле значаен број ПП, а вести за нив пренеле и древната сумерска
култура,

старите

индиски

свети

книги,

кинеската,

старогрчката

и

староримската култура. Од овој факт произлегува и општо познатиот став
дека ПП се

свешскu кnuжевен.

ф еll0меn.

Во сите средини тие биле еден

вид код (патоказ) заснован пред се врз преживеаното искуство од кое се
ваделе поуки кои понатаму служеле како норми на размислување и
однесување.

lво понатамошниот текст кратенката ШI ќе означу.ва uословuца
�словuцu и а0говорк.и.

II

i10'iОборк.а односно

Во нив како да преовладува моментот на сознанието коешто ги
насочува

функциите

на

ПП

кон

воспоставување

на

правилата

за

понатамошни постапки.
Унuверзалноauа на човековите вредности се воочува и во овој

литературен жанр, па така еден голем број ПП функционираат како
духовни вредности на повеќе народи2.

Ова во паремиолоигијата го

вметнува и таканаречениот проблем на неi10вшорување и i10вшорување
или наречен уште и проблем помеѓу uнварuјаiiiнiiiuше и варuјаншuше.
Имено,

при

толкување

на

проблемот

на

нацuонал1l0ШО

и

uншернацuоналношо се воочуваат два спротивни ставови: од една страна

ставот за сфаќање на ПП како оригинални, неповторливи, наццонални и
од друга страна ставот за сфаќање на ПП како општи, повторливи,
интеранционални творби. Инсистирањето на било кое стаНОВИIIIте води
кон општо познатиот став дека колку и да се ОРU2UНалнu, ПП може да се
llовшораПi. Овие два става

се поткрепнуваат со соодветни образложениа.

Националното се верификува со идентификација на конкретни појави и
состојби, додека интернационалното со апсолутизирање на просторот и
времето. Ова прашање, како и прашањата поврзани со авторството на
ПП, коишто го наметнуваат и ОIIШтото прашање на авторството во усното

творештво

-анонимноста

(при

што

говориме

за

проблемот

на

индивидуалноста I колективноста), поврзани се со изворноста на ПП.
Некои

елементи дозволуваат

да просудуваме

за процесот на

постанокот, обликувањето на ПП.
Трагите од провобитното човечко мислење застапени во нив3 се и
аргумент за нивната сШароau. Еволуирањето на мислите оди во ист чекор
со развојниот процес на ПП. Друг аргумент кој оди во прилог на
определувањето на нивната старост се и архаизмите, дел од кои успеале да
преживеат до денешни дни. Неспорната древност на ПП имплицира
спорни моменти во определувањето на соu.сшвеносша. Во недостиг на

2

Печатени се изданија со паралели на ПП на два и повеќе јазици: A.A.rhaber, Dzionario

comparalo di proverbi е modi pro\lerbia/i". МНanо 1929; H.Davidoff А word Treasury о/ Proverbs
/rom monde Ршѕ 1965; A.Taylor The proverb and lndenx 10 thе Proverb Copenhagen 1962;

Н.Икономоп Балканско .м 'дРОСIU Софија 1968; F.8ardlli

Dictonarium lalino epirotikum.. Roma

l635.
3 Т.Саздов Преглед на Македонската народна проза, Култура 1970, 8.

.

прецизни податоци во врска со создавачите, науката се справува со
постојано аргументирање на претпоставките.
Големата сличност (многу често кај разни народи блиски или
далечни среќаваме потполно еднакви ПП кои имаат иста смисла и се
мошне сродни) упатува на тоа дека ПП можеби имаат заедllUЧКО Uошекло.
Критички став во врска со ова зазема Т. ЧубелиЌ4.
Врз основа на лекси:ката на ПП може да се заклучи дека и доколку
нивниот првобитен облик не ја имал Физионо:мијата која допрела до нас,
со тек на времето обработувајќи се, тие добиле облик на искази со висок
степен на смисловни и естетски вредности. Оттука
дека нивните создавачи (или

понатаму

доаѓа и заклучокот

преработувачи)

ВGУШНОСТ се

надарени и искусни поединци, носители на јазичниот напредок. Не може
секој појавите или состојбите да ги претстави толку сликовито и СО толку
длабоко продирање во нивната вредност. Неможноста да се именува
авторот, поради недостиг на прецизно запИшани документи, не остава
заклучоците

за

емоционалната

и

интелектуалната

подготвеност

на

авторот да ги носиме врз основа на јазичната градба на ПП. Но, " ... иако се
допушта

индивидуалното

потекло

на

конкретно

творештво, процесот на колективицазија подразбира

дело

во

усното

очuсiuување на

неговите индивидуални ознаки. Тој процес се одредува како принцшт на
рецептивност и рецептивноста е, всушност, клучната карактеристи:ка на
усната литература, а не креативноста. Поинаку речено, колективот не
продуцира врз основа на својата идеолгија и уметнички вкус, ами тој
прима, преработува и приспособува за своите потреби."

.5

Воопшто во

народното творештво во тријадата автор-дело-публика колективот е
истовремено рецептивен

и креативен фактор.б Дури и кога во нив

препознаваме елементи на рафиниран вкус тие перцепирајќи се од
пошироките слоеви се uрерабошувааш и адаптираат во поупростени
форми.

Овие

форми

се

со

карактеристични за одреден јазик

специфина
и

структура

и

значење,

прифатени во одредена средина.

Оттука со право А. Вангелов констатира дека усното народно творештво
4 Т.CпbеНС
ѕ

иsmеnе narodne poslovice. pitalice, zagonetke Zagreb 1975, 6 книга ХХЈII.

А.Вангелов

Семанiiiuчкuше

книга-Скопје 1986, 11.

фuzурu

во

·мак.едонскаШа народна лuрuка

Македонска

'1

резултира од продуктивна операција во која покажуваат своја важност
принципите: традиција, конвенција и колектив.
Друг момент поврзан со изворноста на rm е начинош на нивношо

создавање.

Најголемиот
ризници

посредни�пси

ПП

број

на

потекнуваат

eBp�CKaTa

и

од

ВООПIllт о

Библијата,

како

староориенталната

мудрост, а потоа од грчката и латинската традиција која ја преземаат
учените

и

хуманистите
запазувања,

универзалните
општествени

во

искуства.

средновековието.

но

Дел

и

од

7

конкретните

ПП

Тие

ги

изразуваат

животни,

произлегуваат

и

од

историски
останатите

книжевни обшш;и - басни, анегдоти, при што тие алудираат на содржината
на искажаното и можат да се разберат само во тој контекст.
Кога говори за начинот за создавање на македонските ПП, т.Саздов
истакнува дека ПОСТОЈат главно четири извори на нивното потекло:
о

ПП се создаваат како ОПIllти извори од животните опсервации на

широките народни маси, од нивното трудово искуство. Воедно
ова е и основниот начин на нивното создавање;
о

ПП се јавуваат како стегнати, кондензирани извори од некои

други народни умотворби-басни, новели, ангегдоти (почести се
случаите кога ПП се изведуваат од приказните);
о

ПП се создаваат и од IIИсмената литература (особено богат

извор

претставува

средновековната

книжевност,

посебно

Библијата);
о

ПП се примаат од усното поетско творештво на другите народи.

Во албанската народна книжевност исто така се издвојува моментот
на начинот на создавањето на ПП8: основен извор на ПП е народното
искуство низ вековите како и набљ удувањата на секојдневниот живот;
некои

6

ПП

се

заклучоци

на

прикаЗШIте,

особено

на

басните

или

Ibid., 13.

Reenik knjizevnih termina, Nolit, Beograd 1985, 585.
8 FјаШ tв шtа tв рорuШt toneUniversteti Shteteror i Tiranes N.SH. Botimeve Naim FrasheriTirane

7

1958, 15.

о

анегдотите; некои други rm се завршетоци на народlШ песlШ гатанки; дел
од албанските rm се аналогни со ПП на други народи.
Непостоењето

на

една

точна

периодизација

на

пословиците

првенствено поради нивното долго постоење не дозволува да се издвојат
сите околности на нивното

шuрење и на нивната шран.сфора.мцuја.

Иако горенаведените прашања се поврзани со етимологијата и
еволуцијата на ПП, тие не се незначајни. Имено, како што тврди Тејлор:
со сознавањето на потеклото на ПП дознаваме какви влијанија вршеле
пословиците кај народот, какви измени се случиле на патот од творецот до
народот и кои идеи влијаеле за сознанието на масите.

1.2

ДЕФИНИРАЊЕ

1.2.1

Поим

Веќе наговестивме што претставуваат ПП: тоа се кратки народни
умотворби,
одредени

со

специфична уметничка и

функции,

пренесувајќи

Ја

јазична

градба,

пораката

кои вршат

експлицитно

или

имплицитно.
Издвојувањето на овој книжевен жанр како посебен резултирал со
негово посебно означување - именување. Латинскиот назив

iiровербuу.м

(сложенка про - верб - иум ; значењето произлегува од основата верб

==

збор односно глагол ), на којшто и во Стариот а повеќе во Средниот век
му

се

придружил

називот

адагиум

и

поретко

аUОll.xШеZмаi11а

I

аuхорuсмаша, станал најприфатен : на француски и романски јазик се
употребува лексемата аровербе, на италијански uровербuо,
iiроверб.

на англиски

Од постарите термини за именување на ПП треба да го

споменеме и грчкиот збор inoMa, со кој што се врзува и именувањето на
посебните збирки и зборНИЦИ- 2номоло 2uu

.

Иако македонскиот народ овој книжевен жанр го наговестува на
разни начини: приказна, прикаска, реченица, гачка, како што рекол некој,
како што вели народот, како што велат старите и др., во стручната
литература

иако

ралативно

пословица и поговорка.

доцна

јавеlШ,

прифатеlШ

се

термините

Парот пословица и поговорка потекнува од

о

рускиот јазик. Како и во случајот со терминот провербиум се работи за
сложенки во кои основата го имплицира и нивното значење: слово/говор

� заклучок.
Да видиме што всушност претставуваат овие поими.
"Народната пословица1О е:
о

една од најстарите форми на народниот поетски говор;

о

книжевен

род кој што често се среќава и кај другите жанрови и

кохерентно

употребен

претставува

самостоен

и

издвоен

книжевен израс и облик, по многу нешто различен од другите
родови.
Пословицата е целосен израз на мислите, во кој што - по правило наоѓаме:
о

сликовит, заокружен приказ на некоја појава или настан;

о

заклучок, оцена, суд и порака.

"

Понатаму пословицата се објаснува и како ''резимирана, згусната,
духовита, остроумна и сликовита изрека, односно мисла заснована врз
животното искуство

потврдена низ многубројни случаи и настани во
.
општеството КОЈа што стои во врска со човекот , за да се ДОЈде до
И

.

"

основнаша деФuнuраносш, според која пословицата:
о

претставува кратка, збиена, длабоко осмислена изрека;

о

соопштува заокружен и целосен суд, заклучок или мислење;

о

ги изразува опсервациите, мислите и гледиштата во врска со
различни прашања и настани од природата,

општеството и

човековиот живот;
о

е

извод или последица на некое позначајно искуство или

посложен настан.
Понекогаш со називот пословица се поврзуваат или поистоветуваат
термините:

афоризам,

крuлашuца,

.мдксима,

сеншенцuја

U

изрека

(узречuца). Иако со овие искази пословицата има многу сличности и
допирни точки, нејзините спесифики како: длабоката содржина, можноста
за искажување на мислата преку разни лексички варијанти и конечно
10 Дефиничијата за пословичата ја презентираме според Т. ЧубеЛИЌ-Роvijеѕt i historija
lIarodne knjiievnosti, Загреб 1988. Истата дефиничија се дава и во докторската

посебниот начин на изразување познат како

uровербuјалеll,

јасно го

диференцираат од останатите спомнати искази. Во врска со ова Ј.Кекез
искажува мислење дека пословицата, како и останатите усмено-книжевни
има

облици,

своја

аналогија

во

пишаната

книжевност-аФоризмот.

Разликата дури и комуникациската, е толкава колку што е разликата
помеѓу пишуваната и усната книжевност воопшто.

1 .2.1.1 Пословица и поговорка

Т.Саздов" откако пословицата ја дефинира како кратка говорна
форма, најчесто двочлен израз, во кој е одразено некое животно искуство
некој суд за животно прашање или животна појава, констатира дека
фолклористиката веќе не прави големи и суштински

разлики помеѓу

пословицата и поговорката. Разликата е повеќе формална. Поговорките
се IIократки изрази и за разлика од пословиците кои речиси секогаш
некоја

содржат
поопшто

универзална

значење,

порака,

претежно

односно

заокружена

претставуваат

споредба

мисла
и

со
се

карактеристизираат со локализми. Дистинкција помеѓу овие поими вршат
и г.л.Пермјаков, с.Ставрева, Ј.Кекез и други при што нагласуваат дека
поговорката ја добива својата конечна завршност во контекстот на
говорот. Доближувањата на овие поими, во нашата средина, резултира со
се почеста употреба на називот поговорка.12
Во албанската традиција гш се именувале со разни термини:
proverba
ипа t€

(F.Bardhi), !јаШ t€ mорmе=древни

уУста,

t€ lashta

(S.Dine), !ја/е

tiJ vjctra

е
=

t€

thепа

=

(стари) зборови

(Тh.Mitko), !јаШ t€

мудри, вредни, древни и изречени зборови

стари зборови,

!јаШ аП;:;:

златни зборови и др. И во

албанскиот јазик како и во македонскиот народот кога ги користи ги
наговестува на разни начини: ka
(како што велат),

пје !јаШ (има

тие thопе (добро велат),

ѕј ј

еден збор-изрека), si

thопе

thопiJ пјiJ !ја/е (како што вели

дисертација Народните пословици и поговорки во 6алкански контекст -Б.Величковски
1999, 111.
IJ Т.Саздов Историја на македонската книжевност - Усна народна книжевност, Детска
Скопје 1997, 224.
2 На ова мислење е и З.Никодиновски кој смета дека функционалниот критериум за
нивното разликување - синтаксичка довршеност!недовршеност го применува за
раЗflикување на трите рамништа на говорот: лексемското, фраземското и паремското,
1992,106.)
Звонко Никодиновски

�aдOCT,

11

еден збор)

и

др. Тоа што е прифатено како решение во соврмениот

албански јазик е терминот fjaNJ tiJ иrta.

1.2.2

Обиди за современо дефинирање
Тешкотиите кои произлегуваат при обидите за некое евентуално

конечно

дефинирање

на

ПП

претставуваат

меѓународен

паремиолошки проблем. Иако паремиолошките студии,

општо

посебно во

последниве години се многу озбилни и опфаќаат разни аспекти на ПП не е
,

пронајдена некоја прецизна "формула" која би ги опфатила сите составни
компоненти. Така, во постоечките дефиниции воочуваме: истакнување на
формата (Чолаков,
останатите

Фтичев); обид за

жанрови

нагласување

на

усното

издвојување на овој жанр од

народно

и на нивната намена (Генов,

творештво
Бобчев);

(Арнаудов);

истакнување на

уметничките вредности (Минков) и тн. Тоа што буди најголеми дилеми во
однос на дефинирањето сепак е содржината. ПП не се само отсликување
на некоја состојба/појава, туку склоп на филозофски перцепции кои се
одраз на етиката на одредена средина. Овие перцепции, при овој начин на
перфомација на јазикот, во однос на содржината претставуваат мошне
сложен систем. За да се разбере подобро тој систем упатуваме на општите
законитости на исказот: значењето на еден исказ се јавува артикулирано
на три плана - на планот на неговиот конативен аспект, на планот на
буквалниот аспект и на планот на процесот на искажување. Ова се
познатите плана на Ц.Тодоров.
Пословицата

ПО

својата

природа

и

логика

најблиска

е

до

филозофските изјави, за што некои (К.Хамбургер, г.гербер) дури ја
сметаат за таква која не би требало да се вклучи во книжевноста. Овие
ставови се базираат на "непостоењето на композициска структура". Од
друга страна З.Шкреб, прибадник на стилистичката (Загребачката) школа,
пословицата ја сведува на стилско интензивирање и токму заради тоа ја
смета за книжевност. Тој пословицата ја споредува со сказната, која
според него не го познава стилското интензивирање, туку остварува
композициска

структура,

која

што

и

недостасува

на

пословицата.Ј3

,

13

J.Kekez, Poslovice i nјјта srodni oblici, Zavod za znanost о knizevnosti, Zagreb 1984, 64.

I10словиците во кои се остварува и композициска структура и стилско
интензивирање неспорно се и книжевност и своевидна филозофија.
I1I1

Бидејќи

ги

инкорпорираат

животните

појави,

кои

ги

селектираат според критериумот на повторливост, тие остваруваат една
стабилна фактичност која се отсликува полиморфно, при што на секоја
сегментација и одговара посебен

ТШI

на фактичност. И, како што Кекез

на.јкратко ги опишува: I1П се прецизни фигуративни изреки, кои
воопштуваат

и

ТИIIизираат

разните

животни

појави.

За

нив

ги

е

карактеристично општо-важечкото изразување на мислите и чувствата и
воспоставувањето на поентата. За потполно дефинирање, корисно е да се
споредат и со останатите

книжевни

облици: По својата пое11lка тие се

совпаѓаат со модерната поезија; по тоа што сегменитарно ги фиксираат
разните животни појави

се СОВПаѓаат со

новелата;

по

тоа што

ги

апстрахираат конкретните животни податоци и повратно интерпретативно
ги применуваат, тие се сродни со приказните.
Сублимирајќи
дефинирање

ги

засновано

основните
според

белези
формата,

на

I1I1

се

нуди

содржината,

нивно

стилските

особености и примената. Во однос на формата I1П претставуваат кратки,
збиени искази со според Греимас бинарна-ритмичка структура. Нивната
содржина

ги

опфаќа речиси сите аспекти на универзалноста на човековиот

живот и природните феномени, при што, или се пренесува некое искуство,
.
.
или се дава неКОЈа констатаЦИЈа, или се суди, или пак се даваат инструкции
за

однесување.

I10етските

специфики,

првенствено

метафората

ги

издвојуваат како искази со естетски вредности, додека нивната примена е
можна освен саМОСТОЈНО и во СКЛОПОТ на друг говор.
Иако

ги

спомнавме особеностите на ПI1, иако парамиолошката

литература, како и' општите лексикографски изданија, нуди голем број
дефиниции за ПП, напорите да се дефинираат критериумите кои некој
исказ би

го

непотребни,

вклучиле (исклучиле) во (од) фондот на ПП сметаме дека се
бидејќи

како

што

тврди

Тејлор,

тие

(IП1)

јасно

се

идентификуваат интуитивно.
Без интенција наПIата селе�а да се врllIИ според теоретските
претпоставки за I1П, предмет на анализа во овој труд се и некои изреки

кои не коренспондираат со теоретските дефинирања на ПП, бидејќи
материјалот го црпевме од веќе објавени збирки на rш.

1.3

КЛАСИФИКАЦИЈА
Посебната

градба

и

посебната

содржина

на

ПП

-

збиени,

фигуративни, многу воопштени, понекогаш апстрактни; бара и посебен
пристап при избор на критериум за нивно групирање во класи. Со
проблемот на КЈlасификација

се соочуваат како собирачите/издавачите,

така и истражувачите на разни прашања поврзани со оваа проблематика.
Тесното

врзување

за

определен

критериум

носи

стеснување

и

на

методскиот пристап. Во овој случај не можат да се применат начелата кои
функционираат кај останатите родови на усното TBopeurrBo, бидејќи тоа го
оневозможува специфичната содржина на овој автономен говор.
Истакнувањето на

фор.маiiiа и llачuнош на СООUШlllување биле

пресудни во севкупниот однос кон ПП:

во глобалниот пристап; во

собирањето и средувањето на граѓата; во методското средување на
граѓата, според определени критериуми на сродност и совпаѓања и

тн.

Според Т. Чубелиќ, современите методолошки претпоставки за една
можна класификација на ПП ги надминуваат овие основи за содржинско
тематски групирања на ПП, при што субјејтивно се определуваат наслови
и теми околу кои се собираат ПП покажувајќи по некоја допирна или
сродна црта, без некоја длабока припадност кон определена група на ПП.
Во стручната литература познати се петте вида на класификациски
приод на Г. л. Пермјаков:

1) азбучна класификација;

2) лексич:ка, �нциклопедичка (по клучен збор);
3) монографска;
4) генетска и
5) тематска; при што Ја наведува и логичко - семиотичката
класификација.
Азбучната класификација подразбира ш)дреџување на исказите
"

според нивната прва буква. Ова е доста", атрактивана класификација,
\

бидејќи е мошне едноставна

и

.

достапнз, но'од друга страна не се води

сметка за различните варијанти. При евентуално преведување следи
преструктурирање. Присуството на азбучниот ПрИlП.l;ип е јасно воочлив и
при применувањето на останатите критериуми. Овој вид класификација е
применет

и

кај

бугарските

и

македонските

пословици

(Богоров,

Каравелов, Арнаудов) и кај албанските (Дине).
Лексич:ката класификација се врши според некој збор во исказот,
кој се определува како доминантен.

Ова начело е доста сродно со

тематското. Оваа класификација, заснована на формалните признаци лексички состав,

ги зближува исказите коишто

користат заеднички

лексеми а кои можат да се однесуваат на разни појави. Од друга страна со
оваа класификација не можат да се опфатат фигуративните изреки. Го
примениле особено германски и некои советски истражувачи.
Монографската

и

генетската

класификација

пословиците

ги

групираат според потеклото - местото на собирање, јазикот на којшто се
создаваат.

Генетската

класификација

првенствено

се

користи

во

меѓународните зборници. Овие класификации им служат првенствено на
историските истражувања. Во наши простори генетска класификација
применил Икономов (паралелите помеѓу дел од балканските ПП).
Како што кажува и името тематската класификација се ослонува на
темата односно содржината на ПП. Оваа класификација е аnлицирана
мошне често (меѓу другите и во изданијата со македонски и албански ПП).
Во

паремиолошките

рамки

познати

се

и

други

опции

за

класификација:
И. Фтичев "формира" различни групи

според нивното потекло,

специфики на формата и тн. Неговата интенција ПП да се
подредат

по

различни

суштински

истражувањата се развива од
К. Генов,

белези

според

целта на

Ц. Романска;

Ц. Романска нудат класификација од социјално

историски аспект, исто така според потеклото и начинот на
создавање на IШ;
Во современата паремиологија имаме и систематизирање на
"пословични типови" (Кууси), при што пословиците се групираат
според логичко - семиотичкиката класификација;

Во нашата поширока средина Т. Чубелиќ ја нуди следната
класификациона шема:
а) пословици - прашанки
б) пословици анегдоти
в)

пословиц:и - фразеологизми (пословични изреки, пословичнни

споредби, пословични заколнувања, заклетви, клетви )
г) пословици со иницијативни зборови
ако; без; било - било; чива - чиво - чиј И тн.
д) пословици - тематски збирови
за

нашите кришта и народи,

за туѓинецот,

окупаторот;

за

ајдуците; за Евреите; за Циганите; за црковните луѓе; .за Бог; за
жената, семејството и децата; за селанецот, селото и традот;
преостанатите lIозначајни тематски збирови (човекот - луѓето,
добар - лош, коњ, лага, љубов, младост, старост и др.

ѓ) метричко - ритмичко Дотерување на пословиците
ж) потполни, прави (вистински) пословици
з) непотполни, неправи пословици;

1. Кекез, тематско - содржинската поделба ја карактеризира со
утилитарна основа и прагматска намера, која го истакнува
тематското

богатство

на

пословиците,

како

што

композицискиот критериум стреми да ги истакне стилските
особености. Според него, пословицата ги фиксира животните
имагинации а не ја обработува тематиката. Обично ниеден збор
во пословицата не е тематски знак. Следствено класифи::кацијата
според

лексемите,

кои

ја

"одредуваат

тематиката

на

пословицата", е поrpешна и наместо неа треба да се примени
класифи::кација според ре.маШа.
Во ова прилика треба да нагласиме дека иако дел од горенведените
критериуми се неопходни во применувањето на определен пристап,
аплицирани самостојно носат и некои недостатоци.
Класификацијата,

како

процес на

селекција

и

rpупирање

одредени единици по ОСНОВ на заедничка(и) компонента(и), доколку
опфати сите релевантни црти (при IIITO на ум

ги

на
ги

имаме компјутерските

'!""'-

можности), во случајот на IПI би се покажал особено значаен, бидејќи
една таква каталогизација на граѓата би овозмо�а лесен пристап за
истражувачите, кои третираат посебни аспекти на овој жанр.
Иако насловот на овој труд наговестува анализа на rm селектирани
според тематскиот принцип, всушност при изборот на граѓата се водевме
од ремата а не од темата, вреднувајќи го значењето приоритетно.

1.4

Функции
Во

при:мената

на

дихитомската

langue-рагоZе14

шема

ПП

се

определуваат како рагоЈе. Оттука rm не се дел на јазичниот состав, туку
една од нејзините можни реализации. Во чинот на комуникација тоа што
го

издвојуваме

како

функција

на

јазикот

соодвестува

на

самата

комуникација со сознанието, метајазикот и тн. Р.Бугарски говорејќи за
функциите на јазикот откако за позначајни ги издвојува комуникациската
и сознајната ф ункција ги набројува и останатите функции:
о

културната функција - јазикот служи за обележување на
настаните, за усно предание, за историски записи и хроники, за
утврдување на разни државни и општествени документи;

о

симболичката функција-(не треба да се меша со симболичкиот
т.е. знаковниот карактер на јазикот во целина) со јазикот се
врзуваат силните колективни емоции. Симболичката вредност
на

јазикот

произлегува

од

неговата

улога

како

знак

на

распознавање, а со тоа и на разграничување;
о

естетската функција-јазикот е извор на естетско задоволство;

о

магијската функција - се верува во суштинската и судбинската
врска помеѓу зборот и тоа што се означува;

о

контактната и функцијата на одржување на контактот - се
воспоставува контакт со соговорникот и се проверува дали
комуникацијата тече како што треба;

о

метајазичната функц:ија - се објаснуваат самите употребени
јазични средства т.е. јазикот за јазико'г;

14

Сосировата лиш:вистичка терминологија langue-parole во успата и во
воопшто први ја применија Јакобсон и Богатирјов.

кпиж:евпоста

""
\

I

Q

фун.кцијата на олеснување-кога јазикот служи како вентил за
отпуштање

на

ВШlIокот

емоционална

или

нервна

енергија

(извици, кавги, псовки);
Q

функцијата на изведување - кога со самиот јазичен исказ се
изведува чинот којшто со него се означува.

Еден друг вид поделба на функциите на јазикот, за нас посебно
значаен е поделбата на функциите според целта на употребата на јазикот
т.е. одредувањето на фун.кциите според издвојување на елементите на
говорната ситуација. Исказот ги содржи следните елементи: испраќач,
порака, контакт, код, контекст и приемач. Кога исказот е ориентиран кон
поединечен

елемент,

иако

ги

вклучува

и

останатите,

истиот

врши

акцентирана определена функција. Така говориме за емотивна, фатичка,
метајазпчка, конативна (когнитивна), поетска и референцијална функција.
коншексш

референцнјална функцнја

uсiiраќач

јјорака

-7

поетска фУНКЦllја

емотнвна функцнја

Uрuе.мач

конаТlIвна (импресивна) функцнја

коншакш

фатнчка функцuја

"од

метајазнчна функција

И ПП, како посебен одраз на јазикот, ги остваруваат наведените
функции, со воочлива доминација на дел од истите.
1.4.1

Емотивна функција
Во склопот на ПП воопшто, како и во склопот на македонските и

албанските ПП за жената, не можеме да

воочи:ме некое нагласено

присуство на емотивната функција. Од нивната содржина ние не можеме
да разбереме каква е емоциналната состојба на создавачот I корисникот.

Некои заклучоци можат да се донесат врз основа на употребените јазични
комnоненти (начmr, лице, вид и др.) или во текот на нивната перформација
ова може да се дополни и со други компоненти, својствени за непосредната
комуникација. Имено, ние добиваме информации

како се поставува

создавачот/корисникот - дали тој мудрува, советува или се поставува во
ситуација да дава инструкции во форма на наредби или закани. Но, сепак,
оваа фун:кција не би можеле да ја издвоиме како доминантна.
1.4.2

Фатичка функција
Фатичката функција поврзана со чmrот на контактот, првентствено

говори за врската во комуникацијата помеѓу испраќачот и приемачот. Во
нашиот случај, каква ќе биде оваа врска не може да се определи а ЙрUОрU.
Оттука и оваа функција не ја идентификуваме како особена за овој
литературен жанр.
1 .4.3

Метајазичка функција
Насочувањето кон кодот

т.е.

употребениот

јазик ја активира

метајазичката функција. Метајазикот го претставува јазикот којшто ја
опишува

структурата

на

јазикот

со

цел

појаснување,

при

што

лuнiвuсiJ1UЧКllоiJ1 факiJ1 е признат како цврст и вреден аргумент врз
којшто

се

темелат

социјалните,

книжевните,

филозофските

и

др.

прашања. Во нашиот случај оваа функција исто така не би можела да се
издвои како нагласена или карактеристична.
1.4.4

Референцијална функција
Референцијалната функција на ПП е поврзана со контекстот. ПП се

создаваат и користат во одредени средини под одредени околности, во кои
не само се огледуваат, туку, без нив можат дури и да го изгубат
посакуваното значење. Имајќи пред себе корпус на ПП кои се однесуваат
на конкретен сегмент на општеството· жената, нивната референцијална
функција ја поврзуваме со улогата што ја има средината (опкружението)
од кои произлегуваат и во чии рамки се остваруваат.
воочуваме два значајни моменти:

Следствено,

1) колку опкружувањето влијае во

создавањето и каква улога има контекстот во реализацијата на ПП и од
друга страна

2)

колку ПП влијаат врз тоа опкружување. Првото прашање

го наметнува проблемот на контекстуалноста и е директно поврзано со
референцијалната функција, додека второто не насочува првенствено кон
утилитарноста која пак директно се поврзува со слдната функција на пп
конативната.
1.4.5

Конативна функција
Импресиите кои произлегуваат од fШ , нивното влијание во однос

на сознанието, ја сочинуваат нивната конативна функција. Елементите кои
упатуваат на нагласување на приемачот, како што се императивот,
вокативот, 2 лице и др., тоа го навестуваат мошне јасно. Во случаевите
кога овие елементи изостануваат, нормативната функција се открива
откако ќе се осознае длабинското знажење на ПП, односно откако ќе се
определи нивната вистинска порака. Така кога ја добиваме пораката од
типот:

Жена млада

II

вино аиаро зе}.шј,

очигледно е дека адресантот

добива инструкции како треба/нетреба да постапи, додека кога изразот на
површина не содржи експлицитни yaaГuaивa, како во:

Жена вера нема,

тие

се откриваат при нивното дешифрирање: Не треба да и веруваш на жена.
Начинот на кој испраќачот се обраќа до приемачот може да биде
многу

благ

тој

пораката

ја

нафрла

"безболно",

добронамерно,

едноставно го информира соговорникот за некоја појава/состојба. Во овие
служат како еден вид амортизатори

случаи

на оптеретувањата,

коишто во врска со искажаното ги чувствува соговорн:икот. Оваа благост
може да се осети и при некои советувања. Од друга страна пораките кои
водат кон осознание можат да бидат и мошне остри, критични, сатирични
и директни. Веќе напоменавме дека ПП како рефлексија на културата и
традицијата, во минатото биле своевидна законодавна сила и мерило за
просудување во функционирањето на отитеството. Оттука сознаниата
кои

би

се

стекнале

врз

нивна

основа

ја

сочинуваат

утилитарната

компонента на fШ . Поучноста во овој случај првенствено се заснова врз
стекнатото искуство. А. Јолес15 во врска со ова истакнува: " ... секое

IЅ
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искуство

секојпат

се

сфаќа

самостојно,

заклучокот

заснован

врз

искуството на тој начин и во тој свет сам во себа и од самиот себе е
задолжителен и потребен ...". Но, за поучноста на ПП тој изразува извесни
резерви бидејќи " ... во светот за којшто говориме искустсвото не се сфаќа
како нешто од што треба да се учи ...". Оттука искуството не е хотимична
поука.
Моментот на контрадикторност имплицира можни дилеми, при што
потребата од дополнителни информации е уште поголема, за да може да
се оствари утилитарната фУНКIЏIја.
Утилитарноста често била основна компонента при пристапот, при
критериумите за избор, при вреднувањето и воопшто при методолошкиот
третман на ПП.

Искуството и поучноста која произлегува од него

несомнено се многу значајни моменти не само кога се во прашање ПП
туку

воопшто,

но,

кога

говориме

за

IП1,

иако

нагласивме

,

дека

конативната фун:кција кај нив е мошне нагласена, со фактот дека тие
претставуваат автономен жанр со посебно обликување во кои се повеќе се
забележуваат поетските вредности, тие ја надминуваат квалификацијата
на искази со доминантна дидактичка фун:кција. Нивната поетска функција
се повеќе станува предмет не посебни студии.
1.4.6

Поетска функција
Поради нивната краткост ПП често се заобиколуваат, а пак нивната

збиеност бара поголем напор и еден вид подготовка за да можат да се
сфатат или доживеат. Но, факт е дака откако ќе се соочиме со некоја
пословица,

во нас

останува впечатокот

на

убавото

во

нив

кое

се

идентификува со нивнаата естетска вредност. Сметаме дека овој момент
допринел да пп преживеат низ вековите за да можат и денес да најдат
примена. Б. Холбек смета дека голем удел за нивното долговековното
опстојување имаат и некои елементи на нивниот
формата - алитерацијата, ритмот, римата

и

надворешен слој

-

др. Но за да се достигне и

исполни поетската функција ПП реализираат и други компоненти на
Фигуративното богатство.

')1

Реалноста, претставена само со гопи факти, погички издржана во
однос на вистинитоста, не може да "произведе" естетско задоволство како
што тоа може да го направи некој исказ кој не содржи многу конкретни
детаљи, но во себе вклучува уметнички елементи. Тие дури и не мора мора
да бидат тропи. Доволна е само и обична скица, имаж во кој освен мислата
го чувствуваме и мајсторството во градењето. Пораката не се компонира
со обичен јазик, туку се испраќа со намера кај соговорникот да причини и
естетско задоволство. Така на пример, некој кој воочил сличност помеѓу
некоја мајка И нејзината ќерка, може ова да го искаже мошне едноставно:
Оваа ќерка

личи

на својаша мајка, при што сличноста може да се однесува

на надворешниот изглед, на карактерните особини, на позитивните или
негативните особености. Исто така сличноста може да се нагласи со
употреба на инстантен, воопштувачки, некако елиптичен и римуван исказ,
со

експлицитна

порака:

Каква

мајка,

шаква

Ќерка.

И

конечно

истакнувањето на сличноста може да бида искажана со јасна сликовитост:
Крушдiuа иод круша uaia, при што мислата се кажува на индиректен

начин,

пораката е поетска и

информацијата е

естетска а не само

семантичка.
Вреднувајќи

Ја

поетската

функција

како

значаен

одраз

на

специфичноста на овој жанр во однос на останатите жанрови на усното и
воопшто книжевното творештво, прашањето на стилските особености,
преку кои и се остварува оваа функција, го третираме во посебно поглавје.

1.5

1.5.1

КОМПДРАТИВЕН ПРИСТАП

Аспекти
Кога го нагласивме интернационалниот и националниот карактер

на ПП, спомнавме дека токму заедничките или пак посебните компоненти
го иницирале печатењето на паралели со паремии. Ова овозможило уште
појасно да се воочи дека во овој систем постојат единици кои се потполно
идентични,

кои

се совпаѓаат

во

однос

на

формалната

синкаксичка

структура, семантиката, во употребата на уметничките компоненти, како
и единици кои се различни. Спротивноста не е присутна само во склопот

на разгледувањата на единици од два и повеќе јазични подрачја, туку таа
многу често се јавува и во кругот на еден јазичен ареал. Контадикторноста
во овој случај првенствено се должи на различните искуства

и

сознаниа.

Актуелните форми на ПП откриваат дека тие пословици кои
функционираат како интернационални при процесот на дифузија добиваат
и автохтони национални компоненти. Во ПП можат да се откријат и
конкретни признаци според кои се определува врската со факторите од
национален
наЦllон.алнu

карактер.

Во

спротивставувањето

uн.Шерн.ацuон.алн.u

-

како клучни се јавуваат следните моменти: изворноста,

процесот на пренесување/превземање, преведувањето и адаптирањето.
Компаративниот

пристап ,

не

подразбира

само

презентирање

(публикација) на ПП од два и повеќе јазични ареали. Тука само започнува
неговото применување.
Следењето на начинот на дифузија бара соодветни студии за
распространоста и контактите

помеtу определени јазици и култури

воопшто. Примањето на одредени ПП од еден јазик (култура) во друг (а)
се остварува со процесот на преведување. За да се доближат повеќе до
средината - рецептор тие (ПП) се надополнуваат и со компоненти
поинакви од тие на изворот. Едноставно кажано ПП се модифицираат.
Метафоричноста реализирана со употреба на конкретна јазична градба,
карактеристична

понекогаш

и

за

само

една

средина,

може

да

ги

издифиренцира и оддалечи пословиците со исто значење. Во ваквите
случаи длабокото значење разоткрива дека и ПП со инакви содржини
всушност можат да имаат еден ист извор. Обидите за решавање на
проблемите околу потеклото, начинот на распространување, соодносот
помеtу националното и интернационалното сепак останале без прецизни и
дефинитивни одговори. Следствено и обидите за конФронтирање на ПП
од два (и повеќе) јазика

во однос на дел од горенаведените прашања

остануваат нецелосно разјаснати.
Да се опфатат сuше пара.ЈI:ели на ПП во разни јазици е многу тежок
зафат - сите народи немаат изданија во кои се опфатен целокупниот фонд
наПП; а.нтолошките изданија не ги опфаќаат сите варијанти и тн. Сепак,
споредувањето на ПП се јавува како предмет на интерес на многу

научници: Кууси, Тејлор, Артхабер, Икономов, Пермјаков и др.
Проектот
започнат во 70-тите години од Кууси за подготовка на светски индекс
на
паралелни ПП некако ги решава проблемите на класификацијата и
формите на нивното објавување и со тоа овој индекс на меѓународни
типови на nп станува значаен допринес во компаративните студии.
Накратко презентираме некои сознаниа од овое студии:

\

Интернационалните ПП се делат на неколку типови:
некои се совпаѓаат сем.анШuчкu како резултат на сличните
животни услови и сличните размислувања;
некои

се

совпаѓаат

како

резултат

на

унuверзалносша

имплицирана од генетските врски;
некои совпаѓања се должат на миграциите кои ги проицирале
позајмувањата и влијанијата.
Кај ПП Јасно се издвојува стабилната сuншаксuчка сшрукшура,
КОЈашто

исто

така

претставува

основ

на

совпаѓање.

Но,

и

оваа

"стабилност" на пресликување на ситанксичката градба може и да се
наРУlllИ. Во случаите синтаксичките конструкции се совпаѓаат во сите
елементи, тие претставуваат еден вид формално

стилистички стандард

кој во многу јазици служи како образец.
Поешскuош 20вор исто така многу често се совпаѓа во два и повеќе
јазици. Многу ГП1 застапени кај разни народи се карактеризираат со
слични стилски особености.
И

проблемите

поврзани

за

совпаѓањата

и

спецификите

на

македонските и албанските nп за жената ги вклучуваат наведените
аспекти на компаративниот пристап и се обработуваат во наредните
поглавја на овој труд. Во ова прилика ги спомнуваме само активностите
поврзани со собирањето и објавувањето на IШ во овие култури.
1.5.2

ПП интерес на македонските и албанските фолклористи
Кога е во прашање негувањето на овој особено Uрuм.енеш жанр на

усното творештво треба да истакнеме дека македонскиот и албанскиот
народ не заостануваат во однос на останатите балкански народи. Самиот
факт дека многу луѓе и во денешни дни често употребуваат пn во нивното

/

\

изразување, говори дека ШI останале неоткинлив дел од мислата на овие
народи. Тие (ПП), неретко служеле и како средство со кое се украсувал
јазикот на ликовите во истакнатите уметнички дела на македонската и
албанската пишувана литература. Иако тие ја откриваат универзалната
мудрост стекната со векови, во процесот на селекција народот станува
своевиден филтер за апсорбирање на само прифатливите, со што

ги

рефлектира и своите ставови и судења односно својата традиционална
мисла.

Интересно

е

сознанието

колку

македонската

и

албанската

традиционална мисла се слични. Секако ова првенствено се должи на
географските прилики, но и на многуте блиски и непосредни контакти.
Овие фактори, меѓу другото, допринеле да и интересот за севкупните
активности поврзани со IШ и во двете култури биде

на многу слично

рамниште.
Во
околности

биле

познатите

средина

македонската
причина

историско-општествени

за тешкото реализирање

на

активностите

поврзани на прв ред со објавувањето на ШI. Така публикувањата на
собраните ПП се остваруваат надвор од границите на Македонија.
Нивно
македонскиот
ЦаРИ2радскu

издвојување

и

преродбеник

Јордан

весник

именување
Хаџи

'пословици'
Констатинов

применил
-Џинот

во

1854 гог. со печатењето на четири македонски

пословици.
Браќата Миладиновци објавиле 51 ПП во нивниот Зборнuк (3агреб,
1861 год.).
Најголем број пп публикувал прилепчанецот Марко Цепенков 5039 при што применувал тематска класификација нудејќи поделба во 23
групи.

Мошне

значаен

момент

во

Македонската

усна

книжевност

претставува објавувањето на Цепенковите ПП во посебна книга под
редакција на Томе Саздов (1972) .
3абележителни траги во собирањето и објавувањето на IШ оставил
и охриѓанецот Кузман Шапкарев. Кај него, како што истакнува Т. Саздов,
ПП неретко се јавуваат и во функција на наслови на народните приказни а

некогаш тие доаѓаат и на крајот на текстот во вид на коментар, заклучок
или поука. И неговите записи на македонската јавност

и

беа презентирани

25

преку објавувањето на неговите И.збрани дела приредени од Т. Саздов
(1976).
Зборникот

на

публикувани

македонски

пословици,

книгата

Пословици (том IV, книга 1) во редакција на Харалампие Поленаковиќ и

Кирил Пенушлиски (Скопје 1954 год.), всушност е презентирање на околу
7000 ПП, кои потекнуваат од разни краишта на Македонија а дотогаш
биле објавувани во разни весници, списанија и одделни

книги.

Иако на

крајот на книгата се дава еден предметен регистар, во овој зборник
применета е азбучната класификација.
Народни uословици од Сшруга и Сiii.рушко (1961) од Филип Каваев

претставува исто така допринес во оформувањето на целокупниот фонд на
македонски ПП.
Во албанската култура интересирањето за собирање и објавување
на ПП е засведочено уште во 1635 год. од страна на писателот и
лексикографот Франо Барди

(Frang Bardhi) со издвојувањето на едно

посебно поглавје со албански гш во неговото дело Dictionarium Latillo
Epiroticllm. 1

вкупно на број, тие имаат големо значење, бидејќи сведочат
.
за нивната состојба во тоа далечно време. Повеќето од нив со тек на
времето претрпиле промени, а само некои се сочувани во основната форма

(Dhcu i z{i ban bukene

е

ba.rdhe -Црната земја прави бел леб). Во ова збирка

има и некои верски афоризми како и ПП преведени од латинскиот и
италијанскиот јазик. Посебна и многу значајна заслуга збирката на Барди
има

за

обидот

да

се

споредат

албанските

ПП

со

латинските

и

италијанските.
По ова издание на Барди повеќе од два века не се печати ниту едно
дело со ПП. Како исклучок може да спомнеме неколку верски афоризми,
кои ги среќаваме во делата на Буди, Богдани и др.
Интересирањето

за

собирање

и

објавување

гш

,

како

и

за

останатите народни традиции, се зголеми посебно кон средината на XIX
век.

Во

1878 истакнатиот фолклорист Тими Митко

(Тhimi Mitko) ја

објавува книгата Blcta shqiptarc со околу 500 ПП од јужните краишта.
Во 1908 Спиро Дине објави 2111 П П според азбучниот редослед,
исто така од јужните краишта во VaJet

е

Dctit. ПП печателе и В. Додани

ј\ '\

(1898), Рота (1914), Шт. tечови (1924), А. Сирдани (1928), Б. Хачи (1931), с.
Фрашери(1936) и др.
Голем дел од ПП се објавени во периодичниот печат: весникот на
албанските колонии во Романија ShqipiJria (1897), списанието АЊanја (1900,

1903), весникот РсЈЈиgu Александриа (1907), Agimi(1919), НуШ i dПШѕ(19241929), Ditшiа (1928) и др.

1/

Посебен придонес дале и ; рбрешите од Италија:

Appcndicc аЈ Saggio di

GramatoJogia... (1866) - 50 пп

Д.Камарада

со

превод

на

италијански; во списаниниата Fjamuri i Arb§n't (1884) и CaJabria (1895 и 1898)
и др.
Придонес

во

оваа

област

дале

и

некои

странски

научници:

Хан(1854), Дозони(1879), Леотти(1916), Кордињано (1931) и др.
Најзначајното издание пред Втората светска војна е Ооја

е

popullit

ton§(1943) на К. Камси со околу 3550 ПП, од разни краишта на Албанија.
Во 1944 год. С. Колеа го издаде насловот NjiJ tufi! proverbash со околу

2500 ПП, во кој се обидел да ги стилизира исказите во стихови со што се
оддалечил доста од народниот јазик,
Во 1958 Државниот Универзитет на Тирана ја издаде збирката РјаШ
tiJ игta te

popuJJit toniJ со околу 3200 ПП класифицирани според тематската

припадност.
Најволуминозното издание со објавени ПП на албански јазик е
збирката FjaJiJ te шtа shqipc приредено од Јорго Панајоти и Агрон Џаголи,
која содржи околу 14 000 ПП(1985).
Во ова прилика треба да истакнеме дека конфронтирањето на ПП
од два и повеќе јазични ареали во нашите простори воглавно се движеле
во правец на нивно објавување, проследено со коментар (Икономов,
Данчетовиќ, Таховски, Хасан, Туда и др.), без детални анализи на нивните
совпаѓања и специфики од областа на стилистиката и лингвистиката.
Најзначаен труд во ова област претставува докторската дисертација на Б.
Величковски Народн,uше uOZOBOPKU u ilословuцu во балкан,скu конШексШ.

2

2.1

СОЦИО - КУЛТУРЕН КОНТЕКСТ

ДМБИЕНТОТ И ТВОРЕШТВОТО
Контекстуалноста во теоријата на комуникација не случајно зазема

толку значајно место. Дадената јазична единица без своето опкружување
со кое е

и

смисловно поврзано, може да го изгуби значењето кое ВСУI.ШIост

и произлегува од тоа опкружување.
Доколку за јазична единица земеме една пословица, а нејзиниот
текст го сфаќаме како фикција на една контекстуална ситуација, при
секоја нејзина посебна реализација имаме и посебен контекст (во ова
прилик а укажуваме на ситуација кога една пословица може да биде
контекст на некој друг исказ).
Доколку пак, за јазична единица ја третираме целината на веќе
определениот

корпус

ПП
,

тогаш

како

нивно

опкружување

Ја

определуваме културата чија импликација се самите тие. Бидејќи ст анува
збор за ПП со определен центар врз којшто се градат - жената, нивен
контекст всушност се традиционално изградените погледи на колективот
создавачlкорисник кон оваа категорија.

Просторниот и временскиот

фактор имаат значајна улога во создавањето на вредносните мерила.
Следствено, запознавањето со околностите кои ги проицирале ПП за
жената претставува еден вид предуслов за нивно правилно деши фрирање.
Посебните културни и социоло шки аспекти на еден етнос можат да
се отсликат и во милјето на народното TBpelIIТBo. Во случајот на жената,
анализирајќи ги и останатите родови на народното творештво, можеме да
констатираме дека

и

во македонското

и

во албанското народно творештво

таа (жената) претставува еден од главните столбови, врз кои се градат
исказите.16 На овој начин уште еднаш се осведочува значењето на
реалната полож ба н а ж ената во светот н а релациите .

16 За ова,прашање го посочуваме делото на Т. Саздов Женаша во .м.акеОоскаШа нароона
кнuжевносш , Мисирков, Битола, 1989

Издвојувајќи ги изреките кои се однесуваат на овој

cerмeHT

на

човештвото, ние меѓу другото добиваме претстава за изградените ставови
на создавачите а понатаму и на тие кои ги прифаќаат - корисниците,
то:кму за тоа што можеби и претставува специфика на овие балкански
простори во однос на половите релации. Имено, познатите историски
оклоности допринеле овој дел на Европа духовно да Функционира поинаку
од останатиот. Во нашиот случај како важен момент во овие рамки се
јавува патријархатот. Неговите траги во македонската а посебно во
албанската традиција се забележителни. Во која мера и до кој степен овие
обележја успеале да влијаат во создавањето на свеста на луѓето, можеме
да открием:е и од анализирањето на некои искази од определениот корпус
на ПП. Но, сепак разгледувањето на социо-културниот амбиент во кој се
создава и реализира определено творештво, претставува предуслов за
успешно разбирање и толкување на тоа творештво.
Во наредните редови ги презентираме традиционално изградените
ставови за центарот околу кој

се градат нашите

ПП

-

жената, во

македонската и албанската средина, за да можеме соодветно да ги
дешифрираме и интерпретираме понатаму тие ПП.

2.2

ЖЕНАТА 80 МАКЕДОНСКАТА ТРАДИЦИЈА
Во овој дел од текстот ќе се запреме кај доимот на

семејнаша

задруiа17, со цел да упатиме на положбата на македонската жена во оваа
посебна

форма

традиционална

на

општествена

семејна

организаЦИЈа

организација

-

чии

поточно:
остатоци

облик

на

денес

се

манифестираат во поинаков облик од изворниот.
Семејната

задруга

е

облик

на

големото

неделиво

семеЈСТВО,

заедничкиот живот и заедничкиот имот на заедницата базирана врз крвно
сродство. Како таква, куќната заедница е обичајно правна и социолошка
категорија која во определен историски период имала значајна улога во

17

Терминот аадруга

Караџиќ во својот Речнu1С од 1918 год. го употребува за да ги

обележи поимите задружна 1Cy a ИЛИ 1Суќна аадруiа, со што го одредува обликот на
семејната и имотната заедница базирана врз КрВНО сродство, заеднички живот и
заеднички ИМОТ. Поимот се.м.ејн.а аадруга соодветен е со тер мините 1Cy a, голе.м.а 1Cy a,
заедн.uч1СО се.м.ејСШ80, iоле.м.о се.м.ејсШво или до.м.а uн.СШ80.

уредувањето на општествениот живот на македонците, но и на останатите
балкански народи. Како социолошка категорија, таа е систем во кој
заеднички се следните елементи: семејната заедница, заедничкиот живот,
заедничката

потрошувачка,

заедничкото

стопанисување,

заедничката

потрошувачка, старешината на задругата или Домаќинотl8•
Основна карактеристика на домаќинството е патрилинеарството.
Нејзините машки членови не ја напуштаат заедницата; синовите и нивните
машки наследници остануваат, додека ќерките со чинот на мажење ја
напуштаат задругата и ги губат правата во задругата на својот татко. Тука
треба да се согледа и хиерархискиот однос на членовите на задругата.
Согласно патрилинераството, на чело на задругата е домаќинот, т.е.
старешината или главата на семејната задруга. Доколку се потрудиме да
стекнеме подобар увид во патрилинеарството на заедничката сопственост,
а со тоа и во положбата на жената во семејната задруга, најдобро е на
почетокот да се свртиме кон фигурата на заеД:mIЧКИОТ авторитет
старешината на семејната задруга. Тоа е важно поради начелни причини,
поради

фактот

што

овластувањата

на

старешината

(домаќинот)

се

непосредно поврзани со моралот и целокупниот економски успех на
семејната здруга, а посредно и со угледот на заедница во која дејствува и
живее одреденото домаќиНСТВОТО чиј претставник е, значи, домаЌИНот.

18 покрај Караџиќ, поимот се.мејн.а задруzа се употребува и во Срuскиош zpazaн.cKtl
закон.ик од 1884 год. и во Хрвашскuош закон. од 1889 roд. За Мажураниќ задругата е ВИД
на семејна, селска земјоделска заедница (според Чубриловиќ, В.: Тер.мин.олоzија
иле.мен.скоl дРУШШба у Црн.ој Гори; Београд, 1959 год., cтp.ll.). Според Чубрилови:ќ
се.мејн.аШа задруiа е заедница во родовска или економска смисла во која живеат повеќе
семејства од исто потекло, обично татко со женетите синови или браќата со своите
семејства (ibid.). В. Поповиќ истакнува дека задругата е семејство во кое во заеднички
живот и заедничко стопанисување живеат двајца И.iIИ повеќе роднини кои потекнуваат од
ист поредок, евентуално со своите родители, со своето семеј ство и усвоените членови
(ibid., Задруzа, Сарајево, 1921 roд.). Голем придонес за појаснување на поимот семејн.а
задруiа, како и за положбата на жената во неа дава Б. Петроска во Се.мејн.аШа задруzа,
значаен. факшор во оuшшесшвениош живош н.а .македон.скиоШ народ, Скопје, 1990-1991
год.

Заедничкиот авторитетI9 на семејната задруга

2.2.1.1

Домаќинот го одбележува лицето кое во семејната задруга има
најголема власт, највисок ранг во задружната семејна хијерархија. Тоа
сепак не занчи дека тој е апсолутен господар на семејството, туку повеќе
претставник и повереник на останатите членови на задругата во чие име
застапува.2О Поточно кажано, домаќинОТ е лицето кое во заедничката
задругата управува со нејзиниот имот. Неговите права и должности се
почитуваат, а сведени се на следното: претставување на задругата пред
пошироката заедница, водење на работите над материјалните добра на
семејната

задруга,
на

одржување

расподелба

домашните

на

работите

обреди,

во

одржување

сопствената
на

задруга,

дисциплината

во

2
задругата 1•
Изборот на домаќинот не се врши со преќутно одредување на
најстариот член, туку по пат на куќниот совет. Според В. поповиќ22
најголемата власт во задругата ја има куќниот совет кој се состои од сите
полноправни мажи, женети и полнолетни синови на задругата. Куќниот
совет го овластува домаќинот, што значи дека од куќниот совет потекнува
и власта на домаќинот, без чија согласност не ќе можат да се организираат
работите

над

имотот

на

задругата.

За

Домаќин

ќе

се

одреди

најистакнатиот и најпаметниот член на куЌата. Според тоа, принципот на
избор на старешината се базира врз способност и умееење во поглед на
организирањето

на

куќата,

а

не

врз

автоматско

определување

на

најстариот. Со оглед на фактот дека семејните задруги се создаваат врз
принципот на машкото сродство, па затоа правилото одредува маж да е
нејзин

старешина, јасно е дека

семејните

принципот на машкото сродство.
старешина,

доколку

во

задругата

задруги

се создаваат врз

Меѓутоа, се случува и жена да е
нема

квалификуван

машки

член.

19 Сшпагмата заеднuчкu авшорuшеш соодветна е со поимите сшарешuна, до.м.аЌин,
iocuoaap

и

глава на куЌаша.

20 Е. Сикар наведува дека домаќИНQТ не смее да се идентиФикува со поимот pater familias

во говорното значење на овој термин (ibid., Ра;ЗМUUlљања о uосшојању u КОllцеuшу кучнux
еКО1l0МСКUX зајеОlluца, Соцuологuја села, бр. I,Београд, 1974 год.)..
21 Поаtајtи од овој факт, одредувањето на поимот оомаЌИIl што го нуди В. Караџиќ се
чшm најадекватен. Тој имено вели дека домаќинот односно сшареШUllаша шеф на
задругата ја има улогата на адмшmстратор, rei fаш.iliariѕ, управ:ник, водител на работитие
над им отот.

.,1

Зборуваме за случаи кога за старешина се овластува вдовицата на
старешината.
И

покрај

некои

одредени

демократски

rrpоцедури,

семејната

заедница сепак функционира врз патријархален менталитет.

2.2.1.2

Положбата на жената (невестата и свекрвата) во семејната задруга
Положбата на жената

во семејната

задруга е оrrpеделена од

општиот став на патриархалниот менталитет. Во таа смисла, таа е вид на
"додаток" на мажот. Меѓутоа, токму поради тоа што е поставена во улога
на

"суплемент",

жената

е

важен

и

нужен

дел

од

севкупното

функционирање на домаќинството во која таа живее. Во продолжение ќе
се обидеме да ја појасниме нејзината (непостојана) амбивалентна улога во
овој контекст.
Имено, жената во семеЈСТВОТО не го наследува имотот, ниту Ја
продолжува смејната лоза и смејната традиција. Со тоа, жената е

а

арuорu

наметната на друго (туѓо) семејство, кадешто сепак не наоѓа подобра
положба. При ваквото сфаќање на смејните односи јасно е оти положбата
на

жената

е

поставена

врз

менталитетот

на

нерамноправноста

на

половите. Обичајното право ги одржува патријархалните односи во поглед
на личните слободи, сопственичките односи, моралот и други важни
фактори за животот и положбата на жената.
А. Петровиќ23 наведува определени забрани и прописи во однос на

положбата на жената во бракот. Тој вели дека животот на жените се
карактеризира и со тоа што тие воопшто ја немаат таа слобода на
движење што ја имаат мажите. Мажите одат таму каде што сакаат, а
жените никаде не одат без дозвола на мажите, надвор од селото и без
rrpидружба на барем едно машко дете. Работата на невестата за 2-3 години
е од изворот или бунарот да Донесува вода за пиење, да им Донесува вода
на домашните пред и после јадењето. Но таа сама не смее ни по вода, а з

1?

ажот и од свекрвата да го сто ри тоа пот ребна
е дозвола и
,
и
од м
Свекрвата е таа која и поделува место за ручек И!IИ вечера.
-

22

Во споменатото дело.

Авторот понатаму објаснува дека на жената не и се верува дека се
уморила од работа. Доколку оди заедно со мажот, таа оди пеш, а мажот
јава коњ. При јадењето, мажите почнуваат први да јадат, а жените
последни во домаќинството; тој јаде од чинија и разновидна храна, а таа
нема право на избор на храна: жената го јаде тоа што и се нуди.
Меѓутоа, доколку не се изуми фактот дека свекрвата има важна
положба

во

домаЌШIСТВОТО,

тогаш

се

наметнува

заклучокот

дека

инфериорната положба на жената во контекст на семејнаша задруzа е
ограничена во периодот на невестинството и се до нејзиното преоѓање во
статус на свекрва. Поточно, невестинството и раѓањето на машки деца кои
потоа ќе донесат на свет машки Си женски) наследници може да се сфати
како своевиден подолг инuцијацијС1Си Йериод во животот на жената,
односно, подолга фаза на Йреоiање од инфериорен во неинфериорен
статус во заедницата во која таа живее, карактеризиран со прав а, чиниш,
еднакви со машкиот пол. Тука сметаме дека лежи причината што, како
наведува

Петровиќ,

жената

"сепак,

живеејќи

во

слобода

( ... )

е

задоволна"Н. Од друга страна, доколку го прифатиме кажаниот став,
разбираме дека кога зборуваме за положбата на жената во македонската
традиција, која тука ја идентификуваме со контекстот на семејната
заедница, потребно е најпрво да се определиме во однос на тоа дали
зборуваме за статус на невестинство или за статус на свекрва2Ѕ• Ова е
првата точка која ја одразува амбивалентната природа на положбата на
жената

во македонската традиција. Тука

некаде

би можеле да

се

надоврзаме и со тоа што веќе го рековме во врска со положбата на жената
во домаќинството, со фактот дека свекрвата Содносно вдовоцата на
домаќинот), во недостаток на квалификувани машки членови на семејната
задруга може да ја преземе улогата на старешина.
Нема сомнение дека дури и ова регулирање на внатрешните семејни
односи се определува од агол на мажот, на таткото на семејството и на
23 lliid., Народни живош и обич.аји у ск:оаск:ој Црној Гори, Српски етнографски зборник,
VII к:нига., 1907.
24 Во споменатото дело.

2Ѕ Секако дека постојат и такви д:имензии ВО однос на положбата на жената во семејната

задруга и јавниот живот кога одредувањето во однос на невенстШIСТВОТО и статусот на

свекрва

не е

ОД

пота

-

Т.8.

-

KOI'a амбивалентниот статус на жената сосема избледува. Во

продолжение ќе видиме дека овој факт се огледува и во склоп на именувањето на жената.

другите машки членови. И токму поради таа причина, сите останати
елементи во однос на положбата на жената во македонската традиција се
определуваат врз основа на патрилинеарството во склоп на ceM HaTa
задруга. Да упатиме на некои од тие елементи.

Учеството (односно неучеството) на жената во донесувањето на

2.2.1.3

семејните одлуки
Во ceMejHuiue задруzu во минатото26 влијанието на невестата врз
донесувањето

на

семејните

одлуки

е

минимално.

Најчесто

целата

одговорност ја има мажот, а тоа значи дека мислењето на младата жена
сочинува

само

дел

од

тие

одлуки

што

се

во

директна

врска

со

домаќинството (набавка на облека и храна), додека во помал број
нејзиното мислење е дел на решенијата кои се однесуваат на купувањето и
продавањето

на

покрупните

работи,

школувањето

на

децата,

вработувањето итн.
Во прилог на ставот дека мажот треба да има решавачки збор при
донесувањето на семејните прашања, говори и македонската народна
книжевност.

Имено,

Марко

Цепенков,

наплодниот

с

....

собирач

на

_

македонските народни умотворби, претставувајќи ги македонските жени,
го запишал и следното: "Жената е долгокоса, а краткоумна"; "Не давај
узда на жената"; "Дај му на жена узда ако сакаш да ти запусти куЌата".

Именувањето на сопругата како показател на нејзината положба

2.2.1.4

во семејните односи и јавниот живот
Како резултат на хијерархалноста на семејната задруга, жената не
се именува како човек. Мажите, а не жените, се тие кои ја имаат
привилегијата

да се именувааат со

зборот

"човек".

Во

таа смисла

Цепенков забележал: "Да е жена не е жена, да е човек не е човек, ами знај

26 Обликот на куќната задруга во семеј ниот

живот

бил

застапен во мнозинството

од

македонскиот народ во текот на целиот XIX век и првата половина на хх век кога е
почнато нејзиното распatање (според Т. Груев, О 1(.уч.нuм задруiа.м.а у ТuШовелеш1(.О.м.
1(.рају. ЕШнолош1(.U иреiлед, Бео:град, 1973, стр. 19-20). Процесот на рапидно распatање на
оваа структура започнува по завршувањето на Втората светска војна. Дали е овој облик
на општествениот живот денес сеуште присутен или не, ќе видиме во продолжение на
текстот.

платно да ткај". Определен дел од опусот на македонските ПП говори во
прилог на тоа дека жената е недоверлива,' неверна, плачлива и, токму
поради тоа, таа нема третман како мажот. Да се биде човек значи да се
биде независен самодоверлив, амбициозен. Зборот човек има позитивна
конотација. Жената е зависна, нема самоДоверба и не е амбициозна.
Зборот жена, според тоа, има негативна конотација, независно од фактот
што таквиот статус и го определил токму машкиот пол, во согласност со
традицијата на семејнаша задруZа.
Овој

потценувачки

однос

кон

жената

ја

покажува

нејзината

инфериорност кон мажот во контекст на семејнаша задруzа, подеднакво
исто колку и во контекст на јавниот живот.

2.2.1.5

Именувањето на мажот и жената меѓу себе
Ниту мажот, ниту жената не се викаат по лично име, туку со

зборовите:

"МОЈ'от човек" , "човекон" ' "он]' а" ) "она"' "жена ми'", "море",

"мори", "мажу", "жено", "еј" итн.21. Жените се именуваат и со имињата на
своите сопрузи, пр.: Ламбе(ица), Трпе(ица), Добре(ица). Меѓутоа, фактот
што и мажите, а не само жените не се именуваат со сопствените имиња, не
наведува да заклучиме дека губењето на личниот идентитет кој следува во
овој случај, поттикнат е и од елементот на еуфемизмот, односно, на табу
темите со кои се испреплетуваат еуфемизмите во определената заедница.

2.2,1.6

Возраста во однос на определувањето на положбата на членовите
во семејната задруга
Семејнаша задруzа се регулира и во однос на возраста на членовите

на задругата. Тоа од една страна значи дека помладите

ги

слушаат

постарите, па и дека помладите мажи ги слушаат постарите мажи. Уште
повеќе од тоа: авторитетот на старешината на семејната заедница е
примарен, а

фактот дека авторитетот

патријархалната

заедница

упатува

на мажот е битен белег на

кон

дуплирањето

на

машкиот

авторитет. Од друга страна, фактот дека семејната задруга се регулира во

27

Според М. Филиповиќ, Дебарскu Орuм.кол, Скоцје, 1939 год.

однос на возраста на нејзините членови упатува кон тоа дека жената, со
текот на годините и здобивајќи се со статус на свекрва стекнува некои
права кои имплицираат (свесно или несвесно) тежнение кон балансирање
на разликата помеѓу половите. Во оваа точка се огледува вториот битен
миг кој говори во прилог на амбивалентната положба на жената во
семејната заедница, а која се одразува и во склоп на амбивалентното
толкување на положбата на жената во ПП. Имено, додека некои автори
жената ја третираат како столб на куќата ("Добрата жена куќа отвара, а
лошата затвора" Цепенков; "Жената го прајт мажот Домаќин и недомаќин,
Каваев), другите се повеќе склони да ја жалат: "Жената уште кога се роди,
поарно да умре"; "Женско кога се раѓа, стреите плачат".

2.2.1.7

Остатоците на традиционалниот менталитет на семејната задруга
во денешната положба на македонската жена
И покрај фактот што семејната задруга пред неколку децении била

доминантна форма на македонскиот семеен живот, во денеlШIО време
може да се каже дека таа се изгубила, или дека е мошне ретко присутна.
Доколку е присутна,

присутно

е и

обичајното

право

во однос на

регулирањето на денешните односи меѓу половите. Но, дури и кога
зборуваме за ехото на традицијата во македонските средини надвор од
општествените организации наречени семејни задруги, забележително е
дека во свеста на луѓето и во нивното однесување во голема мера се
содржани

елементите

на

некогашниот

став

и

однос

кон

жената.

Истражувањата покажуваат дека многу елементи кои укажуваат на
подредената и нерамноправната положба на жената, а кои биле доведени
до крајност во македонските семејства во минатото, и денес, по длабоки
промени во општеството, се уште не се сосема отстранети28•
Потврда дека траДlIционалните норми се пренесуваат е и фактот
дека некои карактеристики на задружниот живот се задржани и во
помалите семејства на современиот свет, иако кај нив задружниот начин
на живеење не постои повеќе во смисла на обичајното право. Со оглед на
фактот дека задружниот тип на семејната организација нема точно
28 Според Б. Петроска, ibid.

определена големина, може да се тврди дека проnrnpените семејства (по
својата структура, големина и организација) донекаде одговараат на
поимот семејна задруга29. Развојот на ОIШIтеството, урбанизацијата и
индустријализацијата придонела во опаѓањето на бројот на лицата на
Домаќинствата во кои покрај потесните семејства живеат поблиските и
подалечните роднини.
Пренесените

традиционални

норми

поврзани

се

и

со

некои

елементи на однесување и вредносни ориентации. Тоа што во овој
контекст треба да се нагласи поврзано е со некои проценки и истражувања
кои ги наведуваат научните работници кои доаѓаат од високоразвиените
западни земји3О• Тие, имено, ги истакнуваат вредностите на меѓусебната
помош,

колективизмот

на

заедницата во

која

децата,

постарите и

беспомошните лица се заштитени и во која материјалните добра се
распоредуваат

според

потребите.

Овие

вредности

го

рефлектираат

континуитетот помеѓу семејната задруга и современото семејство во
позитивен

правец,

со

што

даваат

слика на

трајните вредности

на

македонската традиција и на положбата на жената во неа.

2.3

ЖЕНАТА ВО АЛБАНСКАТА ТРАДИЦИЈА
Кога се говори за албанската традиција спонтано се наметнува

потребата

од

навраќање

кон

огледалото

во

кое

меtучовечките односи уште од најраните времиња

-

се

регистрирани

Канонош

на Лек

ДукаЃини.
Канонош31

претставува

законик

којшто

во

рамките

на

патријархално-феудалната етапа ги поставува и регулира меѓучовечките
односи во средините со албанско население. Тој е своевиден стенограф
на душата на тој (албанскиот н.з.) народ, пластичен модел на релјефот

29 Истражувањата потврдуваат дека во периодот nOMety 19 и почетокот на 20 век
постоеле мали семејни задруги (до 20 члена), средни (со по 30 до 40 члена) и големи (со 50,
60 и n013ete членови). Околу овие податоци во: Ј. ТРИФУНОБСКИ, Куќна задруiа у селuма
Македонuје, Ешнолошкu uре'iлед, Београд, 1973 год., бр. 110.
30 Според наведувањата на Б. Петроска, ibid., стр. 290-291.
31 Канонот иа Лек Дукаѓини llpвпат е објавен 1933 год., од страна на Штјефен
ѓечови

неговиот

на

меѓучовечки

вкупен
односи,

социјален свет.зz Во склопот на поставените
јасно

може

да

се

прочита

и

третманот

на

албанската жена во албанската средина, во споменатата етапа, т.е. во
средновековието.
Со оглед на тоа дека Канонош се појавува токму во таа
исламската

кога

Балканските

идеологија

простори,

почнува

јасно

е

интензивно

дека

овој

да

се

етапа

шири

законик

не

низ

остана

неинфлуентиран од источната верска идеологија. Всушност, се создаде
сплет

на идеологии, којшто сепак не произведе чисти синкретички

елементи:
поставени

од една страна,
поставки,

а

Канонош

од

друга

си

ги

задржа

страна,

своите

презеде

и

првично

некои

нови

патријахални институции, коишто откако се прифатија станаа дел од
севкупното функционирање на владеачките слоеви. Доколку оваа слика
ја прифатиме како констатација (обид на условно кажано неутрално
перципирање на една Фактичка ситуација), тогаш согледуваме дури и
пример на мултикултурен факт. Доколку пак успееме да проникнеме
последиците

во

на

ова

испреплетувањс.

тогаш

се

соочуваме

со

нужноста за да одговориме ако не повеќе, тогаш барем на следното
прашање: Дали е Канонот, таков каков го познаваме, чист одраз на
културата на еден

етникум, или е ТОЈ

сепак

целина

што одразува

некои надворешни влијанија?
По една подробна анализа којашто

би

ги

земала предвид

и

матријархалните елементи во албанската култура и автентничното (но
И искривеното) читање на исламската идеологија

би дошле до овој

заклучок: Канонош - којшто го одредивме како законик и регулатор
меѓучовечките

на

односи

кај

k,1лбанците,

а

со

тоа

и

како добар

показател на положбата на жената во албанската средина во

среднове

ковието - во себе има интегрирано дури и синкретички елементи и со
тоа

положбата

на

жената

ја

поместува

од

своите

изворни

традиционални видувања. Покрај негативните последици што
,,9IнкреТИЧКИ1'
.

-------

елементи,

Канонош

останува

најпогодна

m

и

носат

подлога

за

анализа на положбата на албанската жена во периодот на феудализмот.

32

Ферид Мухиќ во преводот на КаНQНОШ на македонски

ј�'шк стр. 10.

Тоа, од една страна, значи дека со него (ќе) се служиме при еден краток
вовед во тоа што би го нарекле положбата на албанската жена во
средновековието, а од друга страна, значи и тоа дека ќе треба да
предупредиме за нефлексибилните елементи на овој состав што

се

вметнуваат како надворешни, неавтентични, а сепак вкоренети (и тука
најдобро

може

да се прочита

синкретизмот

во

составот

наречен

Канонош на Лек ДугаЃини).

Сепак, доколку и покрај сите недостатоци
направиме опис
да

треба

на

почнеме

една
со

состојба

следните

врз

се

фактички

неколку

обидеме

основи,

белешки

кои

да

тогаш

што

ќе

ќе
ги

пренесеме во следниот наслов.

2.3.1.1 Правата на албанската жена во средновековието: еволуцијq.

на женскиот балкански принцип
Големото патријархално семејство
етапа

на

севкупниот

историски

се

раѓа

развиток.

Во

во

една

одредена

прашање

е

една

карактеристична општествено-историска форма на п реод од матријахатот
во патријархатот. Оваа форма всушност претставува еден преоден степен
од бракот во група (основан врз правото на мајката) кон концепцијата
семејство коешто го прифаќа денешната цивилизација .
.

Големото патријархално семејство, како што може да

се разбере и

од

самата синтагма, претставува целина којашто опфаќа повеќе генерации,
односно
поради

лица
тоа

од

што

разни
се

во

генерации
родно

живеат

КОШIIТО

сродство.

под

ист

кров

Во својата почетна фаза,

администрацијата во ова семејно множество се оДликува дури и со
еден важен демократски елемент - економската основа е колективна
своина врз земјата и средствата за работа и, покрај тоа, карактерот
на трудот и еднаквиот консум на производот. Меѓутоа, зголемувањето
на рендиментот на трудот доведе до појавување на приватната своина.
Богатството се концентрира во позатворен круг на луѓе и консенкветно
тоа

што

некогаш

претставуваше

своина

на

семејното

множество

преЈде во приватна своина на оние малкумина што го претставуваат
врвот

на

множеството.

Паралелно со тоа, тоа

што

претставуваше

демократски односи помеѓу ПРШIaдниците на семејството му отстапува
место на апсолутното владеење на врвот врз

останатите.

И токму

односите на луѓето кон своината се тие фактори што потоа ќе ги
диктираат преостанатите општествени односи меѓу кои спаѓаат освен
и

другото

семејните

односи.

спомнеме само неколку

од

Во кругот на семејните односи пак

нив:

односот

помеѓу

мажот

и

да

жената,

мажот и децата, жената и децата, односот кон (и помеѓу) машките и
женските деца и пред се, односот на сите членови на семејството кон
господарот татко - најстариот машки член на семејството од машка
линија.
Своината постепено преоѓа во рацете на мажот. Со други зборови,
своината веќе не е подеднакво во рацете на мажот колку и во рацете
на жената и штом исчезнува тоа што го нарековме важен демократски
елемент - колективната економија, положбата на жената станува дел
од еден жив конгнитивен состав.
Господарот-татко станува врвен носител на семејното богатство.
Тој не е само господар на материјалното богатство ами е и, условоно
кажано, господар којшто ги регулира семејните односи. Тоа право го
стекнува со тоа што е корен на неговите потомци и воедно нивен
старател. Како врвен

(и главен) носител на

Господарот-татко

ги

материјалниот

духовниот

и

носи

сите

одлуки

аспект;

коишто

тоа T

и

се

богатство,

поврзани

со

тој одлучува дали и кога ќе се

зголеми богатството, одлучува за работната
положба на семејството и др., но

семејното

сила, за општествената

за членството на семејството. Со

правно ги исклучува посредувањата на останатите членови на

неговото 20лемо семејсШво. Работната сила се обезбедува со раѓањето
на

машки деца.

Од друга страна женските деца

се

поставуваат

во

функција на проширување на врските со другите семејства и со тоа
индиректно
економските

придонесуваат

во

евентуалните

влијанија. Од ова разбираме дека

Канонош не е а ириори одбиено суштество,

како

и

машкото

дете, се

вклучува

во

подобрувања
женското

дете

на
во

туку дека и тоа, исто
севкупниот

процес

на

општеството и неговото функционирање врз пратријархални основи. И

ТО:КМУ поради тоа што елементарниот егзистенцијализам на семејството
\

поставува

се

како

темелен,

се

појавува

- гледано од денешна

еманципирана цивилизирана социјализација - обезвреднувачкиот елемент
на женското достоинство наречен keronj€.
да

може

обезбеди

потомство

Кeronјб е жена која што не

од машки

род

и

поради

тоа

се

дискриминира со тоа што нејзиниот сопруг има право, покрај неа, да
се ожени со уште една друга жена која што ќе биде во состојба да
го оствари тоа
(еден

факт

што првата не може - значи да раѓа машки деца. Овој
меѓу

многуте),

поставувањето

на половите

во

нерамноправна положба не соочува со за денес нелогичните односи
мажот

меѓу

и

жената.

MaТPI�JapxaTOT или

Но,

веројатно или

сепак на реалните

како

состојби

импликација на

токму

мајчинството

- ' ,.....,

хиеархално -го издигнува
- -. , -

статусот

на

мајката

со

поставувањето

на

---- ----

"функцијата" Господарка - мајка (во македонскиот превод - Домаќинка),
која ги води споредните

забележувачки

компоненти

на

своето

семејство: администрира од прагот па внатре, одлучува за облеката на
своето семејство - што се денешна терминологија би значело жената ја
води

естетската

страна

на своето

семејство,

одлучува

за

консумот

држејќи ги традиционалните клучеви кај неа.
Да се вратиме сега на целосната слика на односите меѓу половите
во манот на производството во средновековието. Работат и мажите и
Мажите,

жените.

потешките

поради нивната телесна конструкција

работи

(но со

тоа

и

поважниот

дел

од

вршат

работата).

жените им остануваат и полесните "службени" работи.
мажите

ги

На

Консеквентно

"произведуваат", а жените "служат". Доколку производството е

примарно, примарно место според феудалната логика му припаѓа на
мажот.

Доколку пак потомството е

мажот.

Ете од каде се појавува уште еден фактор КОЈШТО и покрај

нејзината

симболична

надмоќ

на

главно,

мажот,

важна

е

жената,

Господарката -

поставува хиерархално во однос на Господарот - татко.
жената - сопруга се
сопруг.

поставува

Но сепак правото

Господарот - татко

врз

на

хиерархално
сопственото,

останатите

во

однос

правото

членови

на

но

мајка

и

ја

OтrYKa јасно и
на
што

нејзиниот
го

семејството

има
не

А.

\

\

потсетува на ''јиѕ vitas е! nесјѕ" на римското

''[Jater јаmШае"

(правото

на таткото на семејството во однос на нивниот живот или нивната
смрт). Во албанската средина ова

право

се

применува

со

векови

особено при актот на кршење на брачната верност, прекинување на
веридбата (од страна на девојката) чиј "архитект" е Господарот татко
и сл.
Овие права на мажот и' тежеа поготово на жената која во куќата
на мажот беше "жив предмет колку за носење, колку за раѓање, колку
за служење во куќата", додека во куќата на таткото беше "вишок". Оттука
се рефлектира

и симболиката од втор план во самото средиште

на

Канонош: синот се смета за корен, а ќерката за трн. Во ова лежи

изворот на фактот што раѓањето на женското дете не носи радост
туку страв за иднината. Најпосле во сите овие споменати (но и во други
овде

неспоменати

остварува

своевиДНо

чинот на

грабнување

факти) лежи причината зошто во Канонош се
негативно

митизирање

на жената, во

на

жената.

почетокот за

Тука спаѓа

работна сила,

а

подоцна чинот на нејзината (условно кажано) купопродажба. Жената:
објект се продава од таткото

и се купува од страна на свекорот

a

неговиот син. Јасно е дека во овие случаи жената немала право сама
да решава за сопствената судбина.

Една последица на оваа правна

положба на жената е и раѓањето на институцијата наречена Levirati,
којашто се поддржува и зајакнува и со Шерuјашош'Н.
Во прашање е законот според кој се бара принудно мажење (на
,.-.. .._-,." " " ,

:/ К:упената вдовица) со братот

на

починатиот маж.

Во склоп на сите негативни конотации што ГИ има симболuт на

,'-'

"купената жена" се и нејзи:ните лишани права во однос на сопствените
деца. Имено, доколку се случи жената да се врати кај нејзиниот татко,
таа веќе не смее да ги посетува (или гледа) своите деца. Нејзините
деца сега се исклучително деца на неЈЗИНИОТ бивш сопруг34• Дури И
ако бремена замине од домот на сопругот, жената, по породувањето,
детето треба да го предаде на семејството на сопругот. И на планот на
наследство согледуваме слични манипулативни рефлексии. Имено се до
33
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--2:"1

патријархалната етапа албанските машки и женски деца уживаат исти
права во однос на наследството

на материјалните добра. Меѓутоа со

зајакнувањето на патријархалното

семејство

диференцијација

машкото

помеѓу

половите:

доаѓа

до

наследува

воочлива
со

целосни

права, а девојката постепено се губи се одалечува од правата за имотно
наследство. Ова се образложува со "јасните

причини"

зошто девојката

треба да се исклучи од наследство:
1.

внуците да не се населат во огништето на искорнатиот вујко;

2.

родителите

на

жената

да

не

се

населат

на

огништето на

искорнатиот маж;
З.

Племињата на еден бајрак да не се мешаат со плимињата на друг
бајрак Н.
Со ова станува воочливо

правило

му

се

спротивставува

дека

споменатото

матрИЈархатот

на

патријархално

и

имплицираната

линија на жената во него.
некои конкретни примери од полето

Сепак

на етнографијата

говорат дека и покрај тоа што патријархатот покажува јасна тенденција
кон исклучување од наследство на внуците од страна на вујковците, во
некои

места

(воглавно

планински

предели)

успеваат да продрат и да се вкоренат.

таквите

тенденции

не

Значи Кананскаша Uрава го

познава патријархалното поставување во однос на наследството, но во
себе

содржи

и некои

матријархални

елементи.

Овие последните

се

најјасно изнесени во склоп на правото наречено салем., во контекст на
оние

институции

на

Кананскаша

коишто

араво

најнепосредни оставштини на матријархатот.
според

кој

на

жената

и

се

признава

означуваат

Станува збор за законот

правото

за

располагање

со

предметите кои и биле подарувани, а коишто не влегуваат во склоп на
наследеното

богатство на Господарот - татко и коишто можат да

се

наследат иако девојката не се омажи. Ова се однесува на одредените
е

материјални добра. А дека девојката некогаш

рамноправна со мажот

и во други аспекти, зборува и нејзиното право во учество на Сенашош
покрај другите постари и овластени лица
34

од

машки

род. Се работи

Регулирање од овој вид забележани се во Лаберија.,

43

1',
/' ,

пред се за девојки коишто немаат браќа, па за да му се обезб ф ди на
семејството место

во

јавните

карактер", Таа дури и косата си

машки

ј

збиднувања,

ќерката

ја

крати

се

со

I ЗД

(станува r, adik). се
"

облекува како маж, носи оружје и ракува спретно со него, И дури кога
чувствува дека дејствува како маж, тогаш станува јавен и полноправен
член на

СенаШоШ. Почести примери за ова среќаваме во планинските

предели. Оттука ко

епцијата bштiJг?' се поврзува и со женски от пол.

Во Лабериа, реформите коишто ги спроведе Идриз Сули со
неговите ѕharti/7бележат мал проrpес.Со нив, меѓу другото, се одобрува и
барањето

за

институцијата

развод

од

наречена

страна на

шашкова

жената. Следствено
КОЈашто

враша,

се

пред

раѓа
себе

и
си

поставува мошне јасна цел - како да се заштити незаштитената жена
со авторитетот на таткото и братот, Освен ова со правата на Сули
имотот на починатиот господар

на куќата се дели систематски: од

една страна законски се обезбедува машкото дете, од друга страна
законски се обезбедува женското

дете, односно

жената

како

маЈка,

сопруга, ќерка (мажена или немажена) и вдовица. Овој закон располага
со прецизно

изнесените

средства

за

обезбедува ње

на животот

на

заrpозените жени. Од наследеното богатство ним им се дели дел од
земјиштето (на тој начин им се овозможува обезбедување на
и дел од

стоката

(се обезбедуваат

прехраната)

млечните производи и облеката).

Иако заrpозената жена располага со ова наследство, таа нема

право

истото да го оттуѓи; се до смртта на таткото наследениот дел е дел
на севкупното семејно богатство. А по смртта на таткото овој дел му
се доделува на еден од синовите, под услов истиот да и го обезбеди
животот на заrрозената жена. На бремената

мајка и се обезбедува

сопствениот живот и животот на нероденото дете. Сега братот е тој
којшто ја презема улогата на шаzиковаша враШа.

35
36

Канонош наЛек Дуiаiuнu ,Фи Га, Тетово, 1994
Burren

-

буквалmrот

превод

особености, кои доколку се

на зборот

год., 67

- мажество

однесуваат на женско

слика

на маmки

суштество веројатно

имплш.џrpа

би имале

негативна конотац:ија.Но, не и во албанската средина. Лексемата burrneshii "'машка
жена, во никој случај не асоцира на било какви негативни особеносги, туку напротив
- тој што со овој збор ја опишува жената, со почит ги истакнува нејзините особини:
смела, чесна, истрајна- С!lојствени (според албанската традиција) особено за мажи.
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АА

Доколку се обидеме да додадеме некоја ОlПIIТа карактеристика
на албанското Канонсшво во однос на жената, тогаш би требале да
го одделиме следниот елемент: снаата никогаш не може да се смета
како вистински член на ceM CTBOTO на сопругот дури и кога веќе не
е млада невеста, туку жена во години која има

возрасни деца. Во

некои места, таа до смрт го чува презимето на таткото, без да го
преземе презимето на сопругот.
Без никакво

право

на

наследство

било кај таткото

КОЈ

Ја

нарекува uзлезена ќерка, било кај мажот, кој ја нарекува шуiа ќерка,
без никаква сопствена основа, жената останува во милост на сопругот
имајќи ја само формалната заштита којашто произлегува од нејзиниот
пол. Правната положба во која таа се наоѓа се едначи со положбата
која ја имаат децата или неспособните мажи.
Во склопот на Канонош жената не се појавува како објект на
крвната освета, дури ниту во оние случаи кога таа самата извршува
убиство. Доколку таа е самата сторител на убиство за нејзе одговараат
или нејзиниот татко или нејзините браќа. Иако KaHoHoi71
го смета

убиство
сторител,
жената

како

пресудата

вреди

во

мошне

срамен

сепак не е иста

половина мера

од

и

чинот на

подол, доколку

како и

за

вредноста

жената

мажите:

на

крвта

крвта
на

е
на

мажот

сторител на убиството.
Жената не го вика мажот по име, а ниту се именува од негова
страна. Додека тој јава, таа оди пеш. Познато, да не речеме идентично
со веќе прикажаното за македонската традиција.
Идеал на жената е да се вика жена на јунакот. Во овој аспект,
иако нејзината

правна пложба

е

доста

стеснета,

нејзината

морална

фигура има големо значење. За горјанот, мајката КОЈашто израснала
јунак е совршен тип на жена и со тоа, крајната цел до која треба да
достигне секоја жена.
Постојат неколку
возвишувањето

елементи коишто придонесоа кон

на ликот

на жената,

било

во

потесна,

патот

на

било

во

поширока смисла, било во рамките на семејниот круг, било во рамките на
севкупното функционирање на општеството. Еден од тие елементи е се

позачестеното

учество

на

жената

во

работите

надвор

од

куќниот

праг, во склоп на земјоделието и во оние места каде што мажите се
селеа од зимските пасишта во летните и обратно, или каде што мажите
заминуваа на печалба.
Следствено, се појавуваат и првите видливи противречности помеѓу
нефлексибилните

норми

Канонош

на

и

фактичката,

јавно-призната

улога на албанската жена.
Во првата четвртина на минатиот век, во Лаберија, Идриз Сули,
претставник на аговскиот слој, под влијание на исламската вера Донесува
нови правила т.е. sharti. Новите правила се разликуваат од правилата на
Папа

Жули,

коишто

го

познаваат

само

правото

на

племското

сопствеништво, а не и правото на учество на жената во самиот процес
на

производство, потоа,

закони коишто ги

правото

воведе Идриз

на разводот

и

т.н.

Значи, новите

Сули бележат еволуција во однос на

правата на жената. Сепак, иако јавно се признава придонесот на жената
во

производството

некои

духовни

остануваат недоволно решени.
вербалната

навреда

необразложеното

Тука би

на жената

оставање

аспекти

од

од

релацијата

можеле да

страна

на

се

мажот,

на жената (сопругата) од

маж-жена
сместат:

правото

на

страна на мажот

(сопругот), нерешеното прашање на наследство на имотот од страна
на жената доколку дојде до развод и т.н.
Меѓутоа, се бележи прогрес во однос на

правата

на

вдовиците.

По починувањето на сопругот, вдовиците, според законот на Лаберија,
смеат да раководат со имотот, што значи самите да одлучуваат кога
и дали ќе го продадат истиот,

и дали ќе купат некој друг.

Сепак, овие мали чекори кон активното вклучување на жената
во севкупното функционирање на ОIШ1тествениот живот се бележат само
во некои, а не во сите места населени со албанци.
Како и да е, сега

станува јасно дека, паралелено со строгите

Канонски Йрава наследеното културно богатство говори за тоа дека

албанскиот народ (вклучувајќи го тука и прашањето на албанската
жена) бил воден од своите чувства и размислувања, па, според тоа, во
реалноста и не правел некои строги поделби помеѓу човекот маж и

човекот жена - помеѓу машкиот и женскиот принц:ип, помеѓу синот и
Ќерката. Во склоп на сите изнесени ситуации во кои јасно се согледува
инфериорната положба на жената, како спротивна и интересна ситуација
го прикажуваме фактот дека мажот

е тој

којшто прв

ја

поздравува

жената на улица и којшто прв го започнува разговорот со неа.
Контрадикциите

помеѓу

нефлексибилните

канонски

норми

и

фактичката положба на жената, уште појасно, се одразуваат и во склопот
на народното творештво, поточно во тематиките на нuзамскшuе аесни.
Во овие песни забележително

се

возвишува

љуовта

на

мажот

(сопругот) кон жената (сопругата).
После сето ова што до сега го кажавме на виделина изнесуваме
уште еден неприкосновен факт. Напорот за да се надминат крутите
Кананскu uравuла чинел мачен пат.

После Втората Светска Војна, кога веќе и со државни акти се
одредува "признаената" положба на жената и на нејзините права, се
менува

и

нејЗШIaта

положба

основа не се дели од мажот.
образованието,

а

од

друга

во

самото

семејство.

Барем не законски.
променетите

Таа, по
Од

животни

никоја

една

страна

услови

денес

албанската жена ја ставаат во рамноправна положба и со жените од
другите (европски) провиниенции, иако за жал, трагите од времето на
нејзиното неактивно учество во општествениот живот за нив оставиле
подлабоки последици.

\{')r(>

-'�7

/

Кога станува збор за третираtf.ето на албанската жена некогаш
и денес, в предвид
А

треба да се земе и верскиот елемент. Познато е
/:,,""

дека ;јалбанците

делат

4

\ifpИ'

вероисповеди:

исламот, католицизмот

и

_

православието. Верата влијаела (и влијае) во албанските средини, во
некои повеќе, а во други помалку, во зависност од тоа дали станува
збор за урбани или рурални средини, за висок, среден или низок сталеж
и т.н. Влијанието на верата е појако во феудалните семејства, а послабо во
секојдневието на обичниот народ (поготово на селаните).
Во животот на албанските семеЈства,
ирава, хрисшuјанскаiIlа

кодови

ги

кананска

испреплетуваат

со

ир ава и

месните

каiIlаличкаiIlа
шериаiIlаiIl

обичаи,' што

кананска

своите

верски

и доведува

до

зајакнување на патриархалните

гледишта кон светот и неговите појави.

Своето најголемо величење, патриархализмот го наоѓа во кругот

на

католицизмот, односно на католичките клерици. Кај муслиманите пак
жената скоро целосно се исклучува од општествениот живот, било кога се
во прашање rpадовите, било селата. И' се вметнува Фереџото, и' се
забранува контактот со машки пријатели или гости, па според тоа,

И

куќите "се делат" во два дела - во делот за мажи и делот за жени.
Согледувсќи ги македонските и албанските духовни определби во
однос на жената, може да се заклучи дека македонската и албанската
траДИЦИЈа содржат многу слични ставови, првенствено како резултат на
геограФските и историските околности. Јасно е дека наведените
означуваат

препреки

кон

патот

на

развитокот

на

појави

институцијата

наречена семејство. Препреки се поставени кон патот на развојот на
свеста На жената, односно на тоа што се вика свест на човековиот,
род.

з

ТЕМАТСКИ СОВПАѓАЊА И НЕКОИ ФРАЗЕОЛОШКИ
ПАРАЛЕЛИЗМИ

3.1

ОПШТО ЗА ПОЈАВАТА НА ТЕМАТСКО СОВПАѓАЊЕ
На полето на Фолклорот совпаѓањата врз тематска основа се многу

честа

појава.

Посебно

во

творештвото

на

народите

кои

поради

теритеријалните и историските околности постојано се во директен или
индиректен контакт, процесот на дифузија, давање/примање наоѓа добра
подлога за примена.
Така, иако на Балканот коренспондираат разни култури, во нивните
усни па и севкупни литератури, често се разработуваат еднакви или слични
теми.

Македонската

и

албанската

усна

литература

исто

така

ги

чувствуваат и манифестираат животните појави и состојби на сличен
начин. Да се потсетиме само на мотивот на жртвување
во баладите, мотивот на родолубие

застапен посебно

епиката, разните љубовни мотиви

лириката, во чии рамки се идентификуваат и мотивите на јунаштво,
печалбарство и тн., кои често не ставаат во дилема дали едноставно се
работи за заемно доживување и презентирање, влијание или преземање.
Сметајќи дека овие прашања се преокупација првенствено на теоретските
и историските истражувања на литературата, во ова прилика само ги
спомнуваме како засведочени состојби, кои ја надополнуваат сликата на
нашиот интерес - тематските совпаѓања на македонските и албанските ПП
за жената.
Во претходното поглавје ги видовме рамките во кои израснале, се
негувале и опстанале овие ПП. И, иако очигледно се работи за две
традиции со многу посебности, во поглед на менталната градба слободно
може да констатираме дека постојат евидентни совпаЃања. Оваа состојба
не се однесува само на овие две култури, туку и на останатите просторно и
духовно блиски

српската, хрватската, бугарската, турската, босанската,

влашката, ромската, грчката. Во предговорот на делото на М. влајинац

"Жената

во

народните

пословици"38,

забележува совпаѓањата и

ги

д.

Недељковиќ

исто

така

ги

коментира: " ... во неа (класификацијата н.з.)

споредбено се опфатени сите словенечки, хрватски, српски, босанско
муслимански, црногорски, македонски и бугарски пословици за жената
така што во својата целина воедно ја покажуваат својата заедничка основа
и општото тежнеење и перспектива и сето богатство на своите етнички
диференцијални специфичности и поединечности, како и своите заемности
и

не

само

на

својата

типична

словенска

туку

и

општонародна и

општочовечка комплементарност ... ". Така во одбраните пословици за
жената од бившите Југословенски простори, продолжува д. Недељковиќ,
секоја народна пословица се одликува со општонароден, општочовечки
карактер со самото свое типско, примерно, аналошко-моделско па и
најопшто поставување, одразување

и

делување.

Горенаведените ставови се однесуваат за конкретните ГD1 кои
функционираат во определен круг - Балкан, којшто е познат токму по
специфичниот менталитет. И додека паралели можат да се направат и со
други, подалечни култури, во кои пп ги истакнуваат некои особености на
жената (воглавно негативни, како глупост, злобност, тврдоглавост), во
балкански рамки, ПП за жената носат обележја и на толку типичн:ите
гледишта присутни на овој простор.
Тематски веќе определени македонските и албанските ПП за
жената понатаму можеме да ги
пунктови:

"спротивставиме " во два основни

1) животниот циклус - раѓање, мажење, смрт, во којшто се

инкорпорираат и многу други важни моменти;

и

2) основни обележја на

жената.

зg

М. Влајинац Жена у народним UОСЛО8uцама САНУ, Београд. 1975, 11-12
-

3.2

3.2.1

ЖИВОТЕН ЦИКЛУС - РАѓАЊЕ, МАЖЕЊЕ, СМРТ

Раѓање

Споменатите трдиционално изградени сфаќања (в.

претходното

поглавје) условуваат доаѓањето на свет на женското дете да се доживее на
специфичен начин. Така додека во некои средини не се прави разлика во
однос на полот на новиот член на семејството, кога е во прашање радоста,
во македонските и албанските ПП за жената, женското дете се пречекува
со тага, несреќа, наспроти раѓањето на машкото дете. Од самото раѓање
женското се третира како крајно отуѓена - се смета дека таа е нечија
припадност:

ЖеНl{КОtТiо не .3наuШ на каков

.маж

ќе Гt.aдHи, зашоа Koia ќе се роди,

се uлаЧll

9ша

о

der е huj

(Девојчето е туѓа врата)
Guп' tc mиn

j

va za

tc burri

(Каменот на ѕид, девојчето кај мажот).

Затоа нејзиното раѓање во македонските примери е проследено со
проклетствата:

Женцко да не се роди
Женцкошо ушше коа се роди, Uоарно је да умри,

а во албанските, импл:ицитно се запоставува постоењето и важноста
на женското дете:

Nje djale te klsha ра те nје ѕу te isha
(Еден син да имав па со едно око да бев).

Со еден збор раѓањето на женското дете се доживува со солзи на
жалост:

Женско кога се рагаЈ сшреш71е uлачаш

Kиr Iind vajza., чајnе tгaret е shtifpise.

Но дали сепак овие искажани мисли Ја изразуваат вистинската
состојба? Секако не. Впрочем непотребно е да се каже дека полот на
човечкото суштество игра некоја улога во воспоставувањето на неговите
вредности. Ова многу добро го знае и народниот мудрец и затоа не можел
а да не се демантира самиот себе:

Kush ka djem рј zehe ' kush ka

upa ha sheqer

(Кој има синови пие отров; кој има ќерки јаде шекер)
(:uра рег рriпdп't - doJ1ap mе

ky

(ќерката за родителите - долап со клуч).
3.2.2

МОМИНСТВО

Патријархализмот

со

сите

свои

обележја

допринел

чинот

на

мажење да се доживее како еден вид предавање на жената (ќерка) од
рацете

на

таткото

во

рацете

на

мажот

(сопругот).

Моментот

на

неизвесност во поглед на иднината - со каков човек и во каков амбиент ќе
се продолжи животот, како и комодитетот во однос на обврските, се
причина за животот пред стапување во брак да биде драгоцен:

Можuнсшво - везuрсшво
ооспј mbretm:
-

Но, според веќе кажаните прилики, сепак животот во брак е
поценет во однос на спротивниот избор:

Ожажu жома само да не е дома
Ако ше лажам да не се омажам

Ќ уши Маро, Ќуl7l.и дУlUО, м.а.ма ќе ше

м.ажи

Gruja mе bиrri! asht mret mе vete

(Жена со маж е крал за себе)
Gruja mе bиrri! ѕј hanmi пе kullif
-

(Жена со маж - како госпоѓа на кула).

Иако традиционално

ВО

двете култури за судбината на девојката

решавале други - на прв ред таткото, а некогаш и некој друг од потесното
семејство и задача на девојката било да се грижи за својата репутација:

Ако си мома, седu си дом.а,

сепак неизбежно било заљубувањето помеѓу младите, бидејќи:

Цр вена - бела девојка секој epieH ја сакаiП.
Така младите им се препуштаат на чувствата:

Ваши да шара со очише MoelUo чуuе, зер сака мажење
Ќешке Јана да е ,-иом.а, ама не ми се верува оши, зошшо iолем.а со
кози одела.

Па неретко изборот се правел и самостојно:

Nusja qe mоп baba, i талtе shpiгtin ргара;
Nusja qe mога уеШ, xheneti пе kiftiJјеШ

(Невестата што ја зема таткото, да му ја земе душата;
Невестата што ја земав сам, рај во овој живот)

Nuk рШqеvа yerdhen, ро рШqеvа zogun
(не го бендисав гнездото, туку го бендисав врапчето).

Според анализираните ПП, иако девојката е во можност да најде
партнер (тоа дури и е очекувано) и да стапи во брак:

Која круша без оПашка, ша и Бојана без момче

ѕ

robetet ме ра JiJrШll;

ѕ

'mbetet gЛJа ра martuar

(Не останува нива неорана и не останува жена немажена),

таа сепак за разлика од машкото дете, при одлучувањето за овој чин треба
да побрза:

Момче се жени К02а сака, а момаша К02а ја сакааш
Жени 20 синош К02а сакаш, а ќеркаша KOla можеш
Момаша не е стока.за чување

1 vdekиri

dhe 9ира nuk mbahet nе shtepi

(Мртовецот и момата не држат дома).

Дури и критериумите треба да се занемарат, бидејќи:

Која мома момче uребuраш, БРIО не ќе се омажuШ.

3.2.3

3.2.3.1

Брак

Одлука
Институцијата брак во ПП се претставува како многу важен фактор

во животот на човекот а улогата на жената во него сликовито се
истакнува преку домот, семејството. Во градењето на семејната атмосфера
и домашната топлина, жената се појавува како доминантен фактор:

Мажош 2ради куќа, а женаша дома
Куќаша не сшои на .земјаШа. туку на жената
Маж без аари и куќа бе.з жена

02ин да 2и 20ри

Болна жена, болна u куќаша

54

Shtiipia nиk pushon пе tok

рог пе grue

(Куќата не почива на земја, туку на жена)
Випi пе shtiipi osh i huj

(Мажот во куќата е туѓинец)
Вит а mуѕаш пе shpi

(Мажот е гостин во куЌата).

Мажењето се сфаќа мошне сериозно и секој чекор до него треба да
биде внимателен:

Киг mапопе, hap ѕНе ѕе nuk esht kusi рј јре! ргара

(Кога се жениш отвори ги очите, дека не е сад што се враќа назад).

Исто така мажењето треба да се реши додека е актуелно - во
младост:

Кој рано руча

II

рано се жени, не.ма да се кае

Kush ha buke пе mengjes е kush martohet shpejt eshtii i fitиar

(Кој рано доручкува и рано се жени е добитник).

Во албанските примери наидовме и на пословица која ја осудува
појавата на "договарање" на бракот уште кога идните сопружници се во
колевка:

Мапеѕа пе сЈјер - е zeza е tii уе!

(Женидба од колевка - свое црнило).

Обврските кои произлегуваат од животот во заедништво, на
партнерите понекогаш им изгледаат како преголем залог во однос на
слободата и безгрижноста на животот пред бракот. И преживеаните лоши
искуства се основа за пословиците од типот:

Женuло - црнuло

Оженu се да си земuш беља на глава
Оженu го дешешо, клај му каиина на главаша

Малеѕа? Те dolli пшаlе: е hengre; te dolligjarpe te hehgri
(Женидба? Ти излезе јагула, ја јадеш; ти излезе змија те јаде).

Како и упатствата за одлуката, така и тие кои во ПП се даваат во
однос

на

изборот

на

партнерот,

засновани

на

различни

искуства,

понекогаш се контрадикторни. Ќе ги разгледаме во неколку точки:
потекло, интерес и надворешен изглед.

3.2.3.2

Потекло
Потеклото

на

девојката

се

истакнува

како

компонента во определувањето на конечниот избор.
(семејниот)

амбиент

многу

значаЈна

Во домашниот

човекот се запознава со основните правила на

однесување во определен круг и пошироко, при што ги усвојува и
понатаму ги изразува истите. Во зависност од тоа како овие воспотавени
кодекси на однесување коренспондираат со пошироката средина, која пак
има воспоставено определена конвенција, се вреднуваат и квалитетите на
одредена личност. Така од едно семејство во кое се негуваат и почитуваат
вредности ценети од средината, се очекува и неговите потомци да го
прават истото. Затоа изборот треба да се насочи кон тој круг, кој создава
вредности:

Барај жена да најдULU од сој, да ако еш сuромашка

Gru

е

fisit е dгu i lisit

(Жена од род

а

дрво од даб).

Но дека не само доброто семеЈСТВО е гаранција за создавање на
личности со позитивни особености и дека понекогаш од недоволно ценето
семејство произлегуваат добри индивидуи, потврдуваат и пословиците:

Не 2ледај 20 коренче 710, ами 2ледај цвеќенцеl7l0
Gjan(} е ти(} тerтe edhe п(} der(} f{j jevgut

(Доброто нешто земи го и од вратата на циганот).

Најголемиот показател на вредностите на девојката. КОЈа буди
интерес во очите на младоженецот, е нејзината мајка. Овде и најјасно се
гледа

таа цврста релација мајка

-

ќерка,

којашто

во

рамките

на

македонските и албанските гш за жената е многу потенцирана. Имено, за
да се добие слика за определена девојка, погледот треба да се насочи кон
нејзината мајка:

Каква Јmјх:а -l7lаква ќерка
ЖолtUа коза - жолl7l0 јаре
Kpytum71a Йод круша i7aia

Ѕј asht попа - asht edhe е bija

(Каква е мајката - таква е и ќерката)
Shihi f(jј(}т(}п е тет f{j biJ(jn

(Гледај ја мајката и земи ја ќерката)
РШhur(}ѕ shihi ап(}п, fUP(}S shihi t'(jm(}n

(На платното гледај му го лицето, на девојката гледај и ја мајката).

и во овој случај се забележуваат спротивставени глеДишта:

Од l7lрендавuл ШрН, од ШрН l7lрендавuл

В(}п tr(}ndafili Eerт(}п е feпа tr(}ndafiJ(}

(Прави и трендафилот трн а трнот трендафили).

Како што се гледа пораките се даваат и експлицитно и имплицитно.

3.2.3.3 Интерес

Влегувањето

во

определена

заедница

исклучително

поради

материјални интереси, во ПП се опишува како ситуација која носи и
последици:

Од жена кој маж аари зема, мараз ќе сu ошворu
Од жена кој маж ае.ма аари, нека сн чекааiu кавги

II

iурулшuu

Од жена кој маж ќе .земи Пари, нека сu ле2Нl/ да 20 2aamТi.

Arka pl0

ѕуШ mе lot

(Касата полна, очите со солзи).

Интересно е да се напомене дека во однос на користољубието во
брак, во македонските примери се огледува ситуација во која мажот е тој
што изборот го прави од овие побуди, што не е случај со албанските. И
моментот на договарање и склучување на брак во возврат за материјална
надокнада, толку познат за албанската средина (но во овој случај страната
на младоженецот се изложува на трошок), иако не е толку својствен се
спомнува и во македонските примери, со напомена дека се однесува само
за определена средина:

Жена со Йари се куЙуа, ама ио селаша,

додека обратната ситуација важи за друга средина:

Женише со аари си u куiiуааш мажише, ама во iрадоuШе.

Иако материјалниот интерес не треба да влијае при одлуката за
влегување во брак, не треба да се претера во барање на спротивното:

Да зе.мuш зена сuро.машка, а.ма да не е лuжuсаанка.

3.2.3.4 Соодветност

Во ПП се нагласува дека треба да се избере соодветен партнер, како
во однос на возраста, така и во однос на други особености. Во спротивно
не само што се создаваат непријатности на своја сметка, туку лидето кое
се наоѓа на таква ситуација станува и предмет на исмејување:

Се о.мажuла за Араа (лош .маж)

Ми te poпa te lеruѕhkи те i madh dhifndгi ѕе krиѕhkи

(Баш кај портата, кај калта, постар младоженецот од дедото).

Појавата на "спојување" на нсадекватни

партнери е исто така

регистрирана:

ВаленOLUО девојче ќе зеАUl п.олош,о .мо.мче
Зрел,uiU.е крушu свuњuше

II

јадти, uж убаuше .мо.ми ЛОШll .ч,о.мЧllња

uж водаш

ВгеѕМе е ugaгi тoгi thШЈепхifп е malit

(Желката од нивата, зеде планинска еребица).

3.2.3.5

Изглед

Една пословида вели
Црвена- бела девојка секој epzeH ја сакаШ.
Убавината е категорија која никого не остава рамнодушен. Во
изборот на брачен партнер, женската убавина се јавува како многу
значаен фактор:

Лuцешо 20 ародаа девојчешо
Лuчнаша .мома со лuчошаша се иродаа
Жена убаа со аари не се куауа

сп

Една у мајка и il1ашко је, ами Koza је zрда, никој не ја земаil1

Vajza е bukиr lеп е martucme

(Убавата девојка се раѓа омажена).

Но, дали може да се просуди според една компонента за
личноста во целост?

Мо.маШа и лубеницаi7lа не може да се Йо:mае какви се.

Доколку изборот се прави само врз основа на надворешниот
изглед можна е ситуација:

Анzел на лице, iавол на срце.

Во ПП постојано се натпреваруваат надворешниот изглед и
внатрешните - духовните вредности на жената. Доминираат ПП во кои
приоритет се дава на на умноста и добрината:

Не zледај на лушiimuа, а.ми на јашкаil1а
Личноil1ијаil1а ilазар збира, куќа не чува
Не фали ми лична жена, ами умна
Убавина леб не дава
Грда нека е женаша, ама уредна да и е куќаша

Bиkиri е пиѕеѕ пјс mиајше

(Убавината на невестата

еден месец работа)

Kush рст grиan тел bиkиrinif, humbet nder е kаtaпdiПif

(Кој сежени за убавината, губи чест и богатства)
Orиes mоѕ i shifhundif ро рипес

(На жената не и го гледај изгледот, туку работата)
Fem 'т е rubar

(Мирната жена,

И

dhe те пјс ѕу:; пе shtifpi shefѕа рст dy

со едно око, во куќата гледа колку за две).

Образложението е следно:

Убаваша жена решко е чесна
Убава жена - беља в КУќИ
Убава жена, род нема.

Сепак, дилемата во однос на приоритетот при избор останува,
бидејќи:

Убаuна куќа не креаи, ама иак убаuна се бара
Кога је грда, нема да се мажи сuроШа.

3.2.3.6 Релации

Во брак животот на жената се менува. Таа се справува со нови
обврски во нова средина. Моментот на невествување во двете средини се
јавува како чин којшто во животот на ж ената ги остава спомените за
нејзиното неискуство:

Ако 6uда.ч HeeeciUa ушiIiе еднаш. анам јас како да 2увеам

Ро te behem dhe пје here пиѕе di ѕј te пиѕетој.

Средината новата невеста ја дочекува со определена недоверба,
мислејќи дека на почетокот таа не го покажува вистинското лице:

Nusja е ге раѕ motmotesh ј nxјел huqet

(Младата невеста после една година го покажува ќудот)
Nusja уеШm vitin е рате mbredhi

(Невестата само првата година се воздржува).

Во новиот живот жената воспоставува определени односи во новиот
амбиент.

Мажот

е

тој

што

се

материјалните добра и на жената да

грижи
и

во

домот

да

ги

обезбеди

овозможи добри услови:

Мажош бело море и 'Ј,рНО ќе обидиш за женаша да ја uреранuш

1':1

Мажош е борчлuја да носи дома, а женаша да 20 сuасшри
Килав маж жена не рани

Отја do majte, fiпјја do ushqye
(Жената треба да ја издржуваш, детето треба до го храниш).

А жената? Не само да го спастри. Таа, како што кажавме, станува

речиси негова сопственост па и нејзиниот статус зависи од него:

Женaz71а е од БОlа блаiословена да му бидиш на мажо ilомошнuца
Мажоi71 llосuлен еш од женаi71а, заiuоа шребm71 да ilремолчуаш
женаша
Мажош ше арави царuча, мажош ше Йрави ма2арица.

Оваа слика остава впечаток на воспоставени норми во кои улогата
на мажот е да води, а на жената да го следи. Но, оваа ситуација не е толку
едноставна. Претставените односи во ПП помеѓу сопружниците откриваат
дека всушност се работи за здрави односи, во кои чувствуваме

и

блискост,

љубов, слога:

Шеuнu

uоков куќа заuусшааш

ShokiJ f 'е рrшi zamani пепе qeni е gЛJа -xhani
-

(Другари што донесе времето, мајка - кучето а жена - душата)
ВилiJ е grиa - mish

е

Њиа

(Маж и жена - месо и нокт)

Tata kumandon тетеп,

е

тета kumandon шШп

(Таткота ја командува мајката, а мајката го командува таткото).

Односи се градат и со останатите членови на семејството на
сопругот. Истакнати се релациите изградени помеѓу жената - снаа и
останатите жени на семејството. Овие релации откриваат дека се работи
за неусогласена комуникација. Посебно во ОДНОСОТ свекрва - невеста се
огледува своевидно непријателство, ривалство:

Галенаша невесша, не ја рuза свекрваша
Умре свекрваша, се раширuја кашuшшаша
Умре јашрваша се рашuрu золваша

Сјllа nuѕе dolli е mire рег vjehrren, и vале ра shpawl!ashl
(Која невеста излезе добра за свекрвата да се обесиза плешките)
Сјllа vjehrre dol!i е тјге de nuѕја, pifte uје таје hlln'tl
(Која свекрва излезе добра за невестата, да пие вода на врвот од
планината)
Рјаlа е геѕе - ѕј plumbi krese
(Зборот на невестата - како куршум на глава).

Од друга страна, се наговестува дека за добри односи треба
обострано залагање:

Vjehrre е тие -nиѕја е ти; ујеlше е keqe - nиѕја е keqe
(Добра свекрва - добра невеста; лоша свекрва - лоша невеста).

Иако односите не се на потребно ниво, сепак таму каде нема
свекрва не се чувствува топлината на домот:

Shpia ра vjеhпе - shpi ра dere
(Куќа без CBeKpBq

-

како куќа без врата).

Во животот се случува да човекот, некогаш од објективни, а
некогаш од субјективни причmrи, се става во ситуација чинот на женење да
го повтори. Тоа што е прикажано во ПП во однос на ова прашање, е дека
првиот брак носи белези на поуспешно воспоставена комуникација:

Од арва жена, Uрв зрак u арв сон, uоубаво нема

Кunоге:" е раге -IиЈја nе bal!/i kunora е dyt/i te пхје1Т syt§

(Првиот брак

цвеќе на чело, вториот брак - ти

ги

вади очите).

Тешката страна од животот на жената се пој авува и во нашиот
корпус. Еден од потешките моменти, кога жената останува без брачниот
партнер се прикажува не само како отсликување на трагедијата, туку и
како ситуаIЏIја во која жената треба да биде многу внимателна:

Е

уе - kal10gre

(Вдовица - јадница)
Ѕа qe те tгeje; kиг '(,rdiqe mе shkrete;

а,

bUffi јт те

deгte

(Додека беше ме стопи; кога умре ме запусти; о мажу со маки)

На вдови ,аiliа и zрадиtТiе u се душ,цани.

3.2.4

МајЧИНGТ80
Репродукцијата на новите поколениа, во ПП се покажува како еден

од наЈважните моменти во животот на жената. Со самото доаѓање на
невестата

во

домот

на

сопругот,

очекувањето

на

потомците

е

најприродниот можен тек на настаните:

Nusja пе shpi, djepi пе ѕегшј
(Невестата в куќа , колевката в сергија).

Опасностите коишто се поврзани со периодот на бременоста и
леунството,

како

и

неизвесноста

во

врска

на

нероденото

дете

се

забележани и во овој жанр на литературата:

Дури је жена iuешка, еднаша Hoza ји је наземu, друiаша во zробо
Трудна жена - вреќа Подвр:зана: никој не знаuш шшо има во неа

Отја

m

е bале

-

mt:

пје kembe пе vал

(Трудна жена - со една нога на гроб)
Lehona

е ka

vшт.iп уе/е

(Леунката го има гробот отворен).

'.

Додека мајката се грижи за развојот на нејзините деца, во неа се
преплетуваат чувствата на љубов и грижа:
Мајчинаz71а и z71az71KoBaz71a клеz71ва на зе.ми не uaia
Мајка на чедо зло не .мисли
Од челадz71а uоеќе шz710 си ја .милуа MajKaz71a, нишz710, нишшо дру:Zо
не .милуа
оф рече деz71еz710, JИajKaz71a веднаш ќе а заболи срцеz710

Nana des ka i heme dit§

(Мајката умира по еднаш дневно)
УеШm папа t§ don ра interes

(Само мајката те сака без интерес)
Nanes i dn'dhet buza рег fifmine

(На мајката и се тресе усната за детето),

Значењето што го има мајката во животот на детето е несомнено
многу големо:
Мајка била - .мајка .мила
Мајчиz{а - сунчuца
Мајка каде удира, лој фаќа

Nene te Jjge nuku ka

(Лоша мајка нема)
Nena есЊе breshke te behe шјthnје duhet

(Мајката и желка да стане, секогаш се сака).

Како и за се, така и во овој случај тоа значење најјако се чувствува
кога мајката веќе не е меѓу живите;
MajKaz71a е арна, додека ноЌн.а кукавица не закука
Ne baгk t§jetimit пuk ka vjame

(Во стомакот на сиракот нема лој).
Бледата замена на маќеата уште појако го истакнува значењето на
мајката. Добрата "замена" е многу ретка појава:
Колку има бели врани, шолку има добри маќеu

NjerklJza - piperklJza
(Маќеа - иииерка)
NIJ dore te njerkes пе dore tIJ gjarpit

(Во рака на маќеата - во рака на змијата).
И во ова прилика уште еднаш потсетуваме дека во ПП релацијата

мајка - ќерка се покажува како најцврста:

Секоја мајка Йовеќе ќерка сu ја Мllлуаш од сина си

Nane

(Мајка

и

е

bi - aгke е dJy

ќерка - каса и катанец).

Иако љубовта на децата кон мајката се претставува како многу јако
и искрено чувство, некогаш се случува мајката за возврат на дадената
љубов кон децата да добие неблагодарен реваlШI:

Ранu деца да ше ш.еUааШ

Nga remija ke ја rrahme ја lanet

(Од детето имаш или полза или штета).
3.2.5 Старост и смрт

Староста со своите обележја ја менува дотогашната човекова

природа. Овој период на животот на жената не е толку застапен во ПП.
Тој се нафрлува повеќе да укаже на некои појави отколку да ја опише
жената во оваа фаза на животот. Смртта на жената се покажува како

најголема трагедија за семејството во целост, И за децата и за сопругот,
нејзината загуба остава неизбришливи траги:

Моѕ Ш zenШ dim.d ра drи

е pleqen'a ра gru

(Да не те фати зима без дрва и старост без жена)
Вјја ра пanе

-

si na.ta ра. hа.пе

(ќерка без мајка - ноќ без месечина).

З.З

ОСНОВНИ ОБЕЛЕЖЈА НА ЖЕНАТА

Грубата поделба на состојбите во црно - бела варијанта секогаш
носи голема дилема - колку ваквата слика е реална, бидејќи категоријата
релативност, како и постоењето на нијансите го усложнуваат ваквото
перцепирање. И

80

нашиот случај со едно глобално разграничување на

понудените особености на жената во ПП, не можеме да добиеме слика
која би ја оквалификувале како вероДостојна на реалната состојба. Сепак,
јасно може да се повлече линија помеѓу тоа што се означува како
позитивно и негативно и во наредните редови

ВО

кратки црти ги

издвојуваме претставените особености токму во овие две точки:
3.3.1

Негативни

Опишувањето на женскиот лик во ПП првенствено се врши преку
атрибутите. Атрибутите кои говорат за негативните страни на жената
обично служат како илустрација на состојби кои настануваат доколку
субјектот (жената) ги поседува. Се работи за состојби кои се непривлечни,
и, изреките кои ги претставуваат се еден вид предупредувања од типот:
доколку женаша

zu

има оilределенuше

неilријашна с иШуација.

неzашивни

особеносши,

следи

Но негативните назна:ки некогаш се истакнуваат и

без оваа мотивација.
Како

најистакнати негативни особености на жената, кои се

идентификуваат

во

рамките

на

анализираните

ПП,

се:

глупоста,

злобноста, неморалноста, лошотијата, мрзеливоста и итрината (доколку
оваа особина може да се стави во оваа категорија), За да се постигне што

посликовита панорама за некои од овие особености се прават и споредби
првенствено од палетата на животинскиот свет.
3.3.2

Позитивни
Тоа што се нуди како квалитет на човековите вредности во нашиот

случај

првенствено

се

поврзува

со

умноста,

убавината,

добрината,

работливоста, чесноста (моралот). И во овој случај многу ретко овие
обележја на жената се даваат за да ја претстават неа во позитивна
светлина. Тие некако се поврзуваат со претпоставката 'ако'. Значи, само
ако

жената

ги

поседува

позитивните

вредности

следат

состојби со

позитивни обележја. Изреките кои содржат позитивни атрибути. за жената
се своевидни инструкции со вградена кондиционалност: ако сакаш да
бидеш

во

Йријаiuна

сишу аЦllја,

изборош

шреба

да

20

засноваш

во

Йрuсусшвошо/оlYiсусшвошо на uозиШZlша71е особеносШu.

Во македонските примери нагласувањето на позитивните обележја
оди паралелно со негативните, додека во албанските, понагласени се
позитивните атрибути.
И

презентирањето на

женските

карактеристики во

ПП

не е

поштедено од својствената контрадикторност на овој жанр. Така, тоа што
се цени како позитивна во една околност, во друга се претставува како
нешто безвредно.

3.4

НЕКОИ ФРДЗЕОЛОШКИ ПАРДЛЕЛИЗМИ
Јазиците во контакт проицираат совпаѓања и во разни лингвистички

рамништа.
реченичните

Како

наЈПОГОДНО

конструкции,

но

поле
и

во

ОВОЈ

контекст

синтагматските

се

јавуваат

конструкции

не

остануваат неопфатени од овој процес. Фразеологизмите како значајно
богатсво во стилските остварувања, кои на јазикот му даваат можности на
изразување,

често

ја

рефлектираат

не

само

менталната

моќ

на

размислување и изразување, туку и компетенци.јата на определен јазик за
нивна перформација,

Македонскиот и албанскиот јазик, иако генетски не припаѓаат во
иста јазична

група,

содржат

многу

компоненти

кои

овозможуваат

споредбени проучувања. Живеејќи во непосредна близина и под многу
слични околности, македонскиот и албанскиот народ попримиле доста
заеднички елементи во духовниот свет. Тоа се одразува и во изградениот
менталитет, но и во начинот на изразување.
Акцентирани се совпаѓањата на Балканските јазици, посебно во
елементите на Фолклорот, кога се во прашање фразеолошките изрази.
Совпаѓањата можат да се однесуваат на сите составни единици (лексеми),
но неретко се случува заеднички да биде само еден елемент

поимот

околу кој се гради изразот. Опишувањето на поимот може да се.реализира
со посебни семантички единици во зависност од конвенционалноста на
определениот јазик.
Фигуративноста на ПП отвара можности за поинакви третирања.
Како

дистинктивен

критериум

помеѓу

директното

и

Фигуративното

значење се определува начинот како се обележува реалијата.

Кога

реалијата се обележува директно, без посредство на некоја друга реалија,
тогаш кај зборот именувач го имаме директното значење. Фигуративните
значења пак се градат според јазичните тропи (метафора, метонимија,
синегдоха итн.).

Иако Фразеологизмите воглавно се со фигуративно

значење, потребата од расчленување и анализирање на значењето на
составнити единици е непотребна, бидејќи во нив значењата на тие
единици некако се стопиле во едно, па така говориме за фигуративно
значење

на

определена

целина.

Познавањето

на

ова

движење

на

значењето од лексичко до фигуративно е многу значајно не само во
создавањето на Фразеологизмите, туку и во определувањето на пораката.
И

во

Фразеолошко

нашиот
ниво:

случај

издвоивме

фразеологизми

компоненти и Фразеологизми

Т.Н.

два

вида

составени

од

на

совпаѓање

еднакви

на

лексички

аналогни, кои иако пренесуваат иста

порака нивните конструкции се градат од лексеми со друга семантика.
Совпаѓањата од првиот вид се поретки:

ОШ1Саде си? Ошкаде ми е женаша

Кајје? Кај е kom grun
Женаша е дОЛlоко са, а крашкоумна
Grиja ј ka floket е gata е ment е shkurta.

Совпаѓањата од вторит вид се побројни:

Лицешо девојкише lU мажи
Vajza е bukиr lеп е тaгtueтe

(Убавото девојче се раѓа омажена)

Кој рано руча и рано се жени, нема да се кае
Kush ha buke

пе mепшеѕ е kush maztohet shpejt eshtif i Бtиаг

(Кој доручкува рано и рано се жени е добитник).

Сепак, најбројни се ПП кои носат иста порака, но формално се
реализираат со инакви градби и лексички единици. За ова прашање
подетално се осврнуваме во поглавјето

Лuнiвuсшuчки сUеЦUфUКll.

СТИЛСКИ ОСОБЕНОСТИ

4

4.1

ОПШТО ЗА ДОМЕНОТ НА СТИЛИС ТИКАТА
Секое стручно проучување на некој литературен проблем или

појава, би требало да иницира и разјасни прашања и ставови од аспект на
една многу важна наука

-

сШилuсШика Ша. Со задачите на стилистичк.ите

проучувања се занимавале многу научнШЈ;И и тие проучувања имаат голема
цивилизациска традиција.

Впрочем,

една од

најстарите

дисцплини

-

решорикаша, се занимавала со изразо(u, начинош на изразување односно -

со

сШилоШ.

Пјер

Гиро,

автор на

една

значајна

книга

под наслов

Сшили сшика39, на самиот почеток на своето дело вели: "Во антиката тој

начин на пишување е предмет на посебна дисциплина, pel-UОрUКaLuа, која
едновремено е у.меШносШ на кнuжевнuоiТi. израз и норма, криШUЧКll
uнсшру.менiU во проценување на индивидуалните стилови, уметност на

големите писатели".40 Реториката, значи во својата долга пракса, ги
проследувала состојбите на едно литературно дело од аспект на стилот.
п.гиро, се изјаснува и за стилистиката, за неа тој вели: "Сшилuсшикаiuа е
модерна реторика во двоен облик: наука за изразош и крuшuка на
индивuдуалнuше сШuлови. Но таа дефиниција полека се открива; и полека

таа нова наука за стилот го утврдува својот предмет, своите цели и своите
методи."41 Оваа нова, односно "обновена" наука како наука за uзразош и
кри шика на uндuвuдуалнuше сшuловu, се применувала и се применува на

сите форми на литературното творештво. Општо, како наука за изразот,
таа се применува на се што се

подразбира под израз. Понатаму, како

кришuка на uн.дивидуалнише сiiiиловu,

стилистиката се применува на

уметничката, индивидуална, белетристичка литература. Но, стилистиката
е особено интересна и за проучувањата во фолклорот, како што и самиот
фолклор е постојано интересен за неа. Фолклорот е неделив од секое
длабинско исnитување на некоја литература и од науката за стилот. Во
39
40
41

Pjer Giro: Stilistika. Sarajevo, Vese1in MasleSa,
-

lliid., 5.
lliid., 5.

1964.

фолклорното творештво имаме колективен автор , а не индивидуален.
Авторот е анонимен, а во индивидуалното тво ење е познат. Затоа е
р
полесно да се пиш ува за стилот на некој авто или за повеќе авто и или
р
р
пак за некој правец . Кај фолклорот,

Т.Н.

"колек т:ивен и анонимен" автор

не обезбедува доследно стилистичко п оследување на нечиј стил. Но тоа
р
,
не значи дека не може да се прават стилски анализи н а на одните тво би.
р
р
Особено с е податливи за анализа фолклорните дела бидејќи во нив е
развиено богатството на јазикот, формите, иразите итн. Исто така, секој
фолклор на одделна култура има свои специфики, посебности, азлики
р
или сличности со Фолклорот на друга култур на

Воопшто
,

с редина.

фолкло рот кај различни култури и традиц ии покажува р азнолкост по што
и

се

разликува

дадена

ку лтура

(етносот),

но

од

друга

стра на

ком парати вниот приод, посведо чи и големи сличности. Од овие причини,
сметавме дека е корисно да направи ме стилска анализа на македонските и
албанските ПП за жената, како дел од предметот на на шата а нализа.

4.2

НАЧИН НА ИЗРАЗУ8АЊЕ 80 ПП
К рунослав Прањ иќ во својата позната студија "Стил и с тилистика,, 2

вели: "Задача н а стилистиката и дцјалектиката е да ги испитува сите такви
'посебни случаи', сите стилистички употреби на из разни средства, да ги
објаснува и да им одредува стилистичка вредност."43 За да подлежат на
таква стилистичка проценка, кратките фолклорни фор ми, треба да бидат
т р ети-рани како експ ресивни можности. Тие можности подразбираат
начин, однос но како нешто е кажано. К.ПрањиЌ мисли токму на тоа , кога
вели: !lстил би значело она

како

нешто е речено, а не она шшо е реч ено;,,44

Затоа и предмет на нашиот интерес ќе биде нешто

како

е кажано.

Содр жинската сличност кај ПП е многу голема, но затоа слобоно и р ечиси
непр еглено може да се про учува експресијата.
Начинот на изразу вање е особено каректеристичен за IП1 како
к ратки фор ми, како и ск лучително впечатливи и "ударн и" пораки.

42 Kl1lnoslav Pranjic: Stil i ѕtiliѕtikл vo Uvod
43lbid.,229.
44 lbid., 193.

и

knjiievnost.

-

Zagreb, Globus, 229.

4.3

ОСНОВНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПП
Основни

стилски

особености

ПП

на

се:

економичност,

кондензираност, функционалност и брза ефектност. Тие се резултат на
мудрост, искуство, сознание. Би можело да се каже дека тие имаат дури и
некоја "секавична структура".
Нашиот став е дека определениот корпус на ПП за жената е
доволен за да се оформи една слика за нивните стилски особености. И
познатиот руски наратолог и Фолклорист Владимир Јаковлевич Проп во
своето дело МОРфОЛО2uја на бајкаi71а (1928) материјалот за анализа го
определува на само сто руски бајки. Воопшто, како што вели и Проп,
дедуктивниот метод е применлив за стилистичките истражувања.
Стилските особености на гш досега биле третирани како форма со
карактери.стична и исклучително ти:пична структура. Затоа и кај ПП се
развиени варијантите, кои наликуваат една на друга. Со нашето искуство,
забележавме дека гш имаат слична структура и дека отстапувањата не се
големи.

Формата на ПП е традиционална, конвенционална и речиси

еднородна.

Но, тоа не значи дека не може да се направи некоја

типологија. На тој начин, се изделуваат најкарактеристичните форми.
Пред се, треба добро да се познава структурата на ПП, нивниот
"изглед". Ако останеме на традиционалните дефиниции за ПП како
кратки прозни фолклорни видови, ќе го ускратиме богатството на
можностите.

Тие можности

се

речиси

неограничени.

Безбројни

се

варијантите, варијациите на една тема, сличностите или отстапувањата од
неа. Во сето ова забележавме разнородност во стилските изразувања, без
оглед на идентичност или независност на темите. За сите тие можности на
стилот во ПП, зборува и Фолклористот т.ЧубелиЌ. Во своето дело од
областа Фолклористика
Чубелиќ

истакнува:

Исшорија на уснаша

"Со цел

ШТО

повеќе

и

народна кнuжевНОСi7145,

посмислено

се нагласи

експресивноста на изразот во збиениот и концизен пословички јазик,
мораше да се посегне по неоткриените и невобичаени јазички особености.
Границите на обликот не можеле ни да се отвораат, ни да се разбиваат,

45

Tvrtko Cubeli6: РоУјеѕ! i historija usтenе narodne knjiievnosti.

-

Zagreb, 1988, 341.

туку во нив морало да се остане, и само од нив да се делува со примерени
изразни средства.
Основата на таквите напори почивала на асоцијацијата, и тоа во
сите можни скали и комбинации: од фонолошко-фонетски и акустичко
мелодиски

(акустичност,

еуфоричност,

ономатопоетичност,

мелодиозност), и преку морФолошката, синтагматска та и етимолошката
врска, како (овде се, сосем природно, разбираат посебно еТИМОЛошките
врски, како и бројни аналошки врски). Така се работело за премини од
најпрефинети детали и финеси до полни и потполни јазички свртувања.,,46
Наш предизвик се "границите На обликот" и се што се случува
околку нив, па разбирливо е што ќе побараме некои стандардни форми и
нивни варијанти. Важен е ставот на Чубелиќ: "во пословиците е нагласен
фиксиран, прилично дефиниран облик и Фразеолошки карактер ...41
Вообичаено за rm се вели и дека се затворена форма. Така вели и
Чубелиќ: "Пословицата е кратка и затворена книжевен вид. Тоа значи,
дека таа се движи во точно одредени и затворени оквири, преку кои не
може да се премине, ако не сака да се изневери самата себе. И како сите
затворени уметнички форми (еднакво во музиката, сликарството, како и
во литературата), така и пословицата лесно ја гледаме и препознаваме,
лесно ја откриваме меѓу сите останати видови.

Таа е, значи, многу

впечатлив кни-жевен вид.
ео тие обележја пословицата е многу изложена на едноликост, на
повторувања, шематизам. ,,48
Во тој "калап" на ПП, ќе ги премериме формите, формалните
решенија или алтернативи. И тоа од фонолошко-Фонетски, акустичко
мелодиски,

морфолошки,

синтагматски

и

семантички

агол

на

анализирање.

4.4

СТИЛСКИТЕ СРЕДСТВА ВО

ПП

Една можна ТИIIологиј а на стилските средства ВО македонските и
албанските пп за жената, може да се направи според поделбата на
46
47

lliid., 431-342.
lliid., 342.

прањиќ49, кој

ги

дели стилските истражувања на неколку раМНШIIта:

фоносшuлемашuка,

морфоносшuлемашuка,

сuншакшосшuлема-шuка,

семаншосшuлемашuка, макросшuлuсшuка u ZрафосшuлемаШuка. Нашата

анализа на кратките форми на ПП, може да се примени на неколку
дисциплини. Ги изделуваме:
"Фоносшuлемашuка,

стилистичка

дисциплина

КОЈа

попишува

опишува-вреднува изразни средства и стилистички постапки на планот на
и

фонетиката

фонологијата

(гласови,

нивните

опозиции,

нивната

дистинктивна релевантност, сите јазични појави кои се звук сфатен како
психички квалитет или супстанцијален квалитет)"ЅО.
Потоа:

"СllНluакшосшuлемаШllка,

стилистичка

дисциплина

која

попи-шува-опишува-вреднува изразни средства и стилистички постапки на
планот на синтаксата (проучува граматички средства со помош на кои
зборовите се спојуваат во реченични цеЛини)fl5I.
На семантичко ниво е "СемаНlUосшuле.маШuка, исто така (лингво)
стилистичка
средства

и

дисциплина

која

попишува-опишува-вреднува

изразни

стилистички постапки на план на семантика (на план на

значење на збо-ровите и, особено, значења на врските меѓу зборовите)"Н,
Под фоностилематика ќе ги проследиме т,н. фонолошки стилски
средства, под синтактостилематика ќе ги проучиме синтаксичките стилски
средства, под семантостилематика - семантичките стилски средства, и на
крајот логичките или фигурите на мислите.

48 Ibid, 342.
49 Кrunoslav Pranjic,lbid.
ЅО Ibid., 195.

51 lliid., 195.

s2Ibid., 195.

4.5

ФОНОЛОШКИ СТИЛСКИ СРЕДСТВА - ФОНОСТИЛЕМАТИКД

Ќе

започнеме со

фоностилематика

во

која

спаѓаат

звучните

"ефекти". Во ПП од овие две народlШ литератури, може да се забележи
дека има звучна организација. На тој начин ПП побрзо и полесно се
меморираат, што е една од основните задачи на фолклорната литература
воопшто. И не само тоа, Фолклорот, воопшто се rpади на меморијата, на
запомнувањето. Прика-жувањето, прераскажувањето е многу важно во
сето тоа. ПП брзо и лесно се запомнуваат, лесни се за слушање, а со тоа и
за натамошно прекажување. Всушност, тие затоа и треба да бидат речиси
певливи, мелодиозни, лесни за слушање. Од друга страна пак, тие имаат
многу длабоки пораки, значи содржината е длабока и не так<а лесна за
меморирање, но за тоа звучната претстава е "паметлива". Најголемите
проучувачи на стихот, како на пример рускиот научник 1.М. Лотман ја
истакнуваат

повторливоста

во

звуковната

организација

на

стихот.

Фонолошките средства се базираат на тие повто-рувања.
Од

изразните

средства,

кои

се

застапени

во

пословиците

фолклористот Чубелиќ, ги издвојува Фонолошките и вели дека треба "да
се

истакнат

акусшuчкuше

ефекти

во

изразот:

нпр.

асонанца

и

Н
алuшерацuја" .
4.5.1

Асонанца

Асонанцата е фигура во која доаѓа до повторување на самогласки
во повеќе зборови. Асонанцата значи "звучење во склад". Со тоа исказот е
хармоничен, мелодичен, музикален. На пример, од нашите застапени
примери на ПП

ги

издвојуваме следните:

Жена вера нема

Се повторуваат: три пзти самогласката

'е' (е-е-е), и три пати

самогласката 'а' (а-а-а).

Ал со жена ал без жена

.

11

11

Повторувањето е. а - о -е - а-а - е - е - а .

Рјаlа

е

djalit ѕј zana

е

malit

(Зборот на синот како планинска самовила)

Се повторуваат самогласките

а-а-е-а - и-и -а - а- е-а-и

Gгu

е

fisit е dгu i lisit

(жена од род а дрво од даб)

Повторување:
4.5.2

у - е - и - и - е - у - и - и - и-и.

Алитерација
Алитерација е фигура во која се повторуваат согласки во повеќе

зборови или слогови. Каратеристчен пример за алитерација во ПП е:

Од iПрендавфllЛ iПрн, од tТtpH iТiрендафuл

Се повторуваат согласките: 'т' (т-т-т-т), 'р' (р-р-р-р).

Кој рано руча u рано се женu, нема да се кае

и тука има повторување на согласката 'р' (р-р-р).

Вukа asht shpirti i shpirtit е gгueja asht shpirti i shpisii
(Лебот

е

душа на душата а жената е душа на куќата)

Се повторува слогот 'шпи' (шпи - шпи - lШIи

-

шпи).

Mosha do moshen Л71ѕhi do koshin
(Врсникот го сака врсникот а грозјето ја сака кошницата)
Во овој пример се повторува согласката 'ш' (ш - ш - ш -

Ј)

ш).

lliid., 343.
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4.5.3

Рима
Потоа, забележавме многу честа употреба на рима.

Римата е

повторување на делови на крајот на зборовите. Тоа звучно
совпаѓање или
повторување е многу често во ПП, бидејќи со тоа се зголемува можно
ста
ПП побрзо и полесно да се запаметат. Како да се користи секоја можнос
т
за да се добие рима. И тоа се добиваат разни видови на рими. Воочив
ме
многу случаи на рима, од нив предочуваме на неколку кои се впечатливи
за анализа:

Ако е мажот i1ujaHul a, жената ќе биде маченuца
Без жената нема среќа и несреќа
ИiIiра Мшuра за KOAtaiIi за работа нuкојааiП

Коњот бара зоб, а жената роб
Мајка била

-

мајка мuла

Мајчuца - сенчuца

Омажи мома, само да не е дома
Стар човек за лек

-

мајчин збор за век

Убава мома род нема
Убава

-

та улава

Вај бај чоек да не налепи од лоша жена на каш и од лош кож на ати
Ерzенл "к ве.3uрЛ 'к

Жена куса, руса и шишкаа вели: ах, како не сум висока, калеша и
танка бојлиј а
Карам, шеiiам, маж се бројам
Калуiерuца - свешоселuца: во црква ошuшла, дете си родuла

Кој си бие женаша тој си бие снаzаша
Кој што има лична жена, не му треба дома икона
Озгора мазно, одздола азно
Секоја мома да си седи до.ма

Се промени Јаzлuка да види владuка
Сплеткал концuше како мрзлива жена косuше

Beqari - quqari

(Ерген - кукавица)
Ооспј- mbretn.i

(Девојштво - кралештво)
Kerko shkop prej Њanе kerko bije prej папе

(Барај стап од шипка барај ќерка од мајка)
Misri i vone per l0ре, Гетјја vone per shoke

(Доцната пченка за кравите, доцното дете за другарите).
Биле е gгua- mish е Њuа

(Маж и жена

месо и нокт)

Вuпi ne shtepi, gruaja ne gosti

(Мажот дома, жената на гости)
<;'е do mаШ5 е 9'е do шепе, kш s'ke bиле per te qene

(што ќе ти е имотот и што ќе ти е нештото, кога немаш добар маж)

4.6

СИНТАКСИЧКИ СТИЛСКИ СРЕДСТВА СИНТАКТОСТИЛЕМАТИКА

4.6.1

Елипса

Што се однесува на синтаксата во IПI, таа е забележлива. Воопшто,
фолклорот максимално ги користи можностите на синтаксата. На тој
начин настануваат елипсите, изостанувањата на делови од реченицата, кои
иако според синтаксичките правила на нејзиното градење се нужни можат
да се разберат од контекстот:

Коњош бара зоб, а женаша роб
Куќаша не сшои на .,емјаШа, шуку на женаша
Shtifpija nuk pushon п§ tok§, рог пе grиe

(Куќата не почива на земја, туку на жената)
Веп fr§ndafili feп§п е feпа fr§ndafiie
(ГО прави трендафилот трнот и трнот трендафили)

4.6.2

Инверзија
Можевме да забележиме и дека редоследот на придавката и

именката во македонските ПП е обратен од граматичкиот. Тоа е особина
на фолклорот. Доаѓа до ваков редослед: прво именката, потоа придавката,
а би требало да биде обратно - прво придавката, па именката. Примерите
ги даваме во целост:

Жена лична и безум.на, куќа заиусшува
Жена ЛОluа - вечна м.ака
Жена м.лада и вино сшаро зем.ај
Жена м.раелuва, м.езе на вошкише бuдува
Жена аијана е како улава свиња
Жена раБОШНllчка, ноќе куќаша и свеши

Значи, тоа е една од поважните специфики на

македонските ПП.

Не се остатапува од вокабуларот и лексиката на нардната поезиј а.
Инверзијата не
разигрува

е

случај на, таа е наменска, бидејќи освен тоа што таа ја

нормативнта

синтакса,

таа

овозможува

и

значенско

збогатување.
4.6.3

Повторувања
Повторувањата, како начин на изразување се карактеристични за

народното пеење. Чести се повторувањата и во ПП. Тие придонесуваат да
се направи воедначена ритмика или да се потенцира некое значење.

ЌУi71и Маро, "уши душо, мама ќе те мажи
Ја рано жени се ја рано калуѓери се

Кој си бuе жената тој сu бие снагата
Личнаша мома се големеит со личошаша

Лuчн.аша мома со лuчошаша

се

npодаа

Nuk pifJqeva yerdhen, ро pifJqeva zogun

(Не го бендисав гнездото,туку го бендисав врапчето)

Ate qe s'ia tregonnenes, ia tregon gruas
(Тоа што не и го кажуваш на мајката, и го кажуваш на жената)
Gruaja

е

тјге е ben bumn te тјге

(Добрата жена го прави мажот добар)

Пословицата Ќушu маро, ќуши душо, мама ќе ше мажи, потсетува
на народната поезија. Ритмиката е во склад со народното пеење.
Во пословицата Кој си бие женаz71а шој си бие сна2аша, се потенцира
глаголот си бие, бидејќи се повторува два пати. Не случајно глаголот е
повторен,

и

тоа

прво

се

однесува

на

трето

лице

(како

објект во

реченицата), а потоа се однесува на лицето кое е субјект. Значењето во
превод е: кој 20 бие другиош, се бие самиош себе. Снагата е метонимија за
зборот себе.
4.6.4

Градација
Градацијата

е

стилско

средство

во

кое

настанува

посебно

појачување или интензивирање на некоја мисла, зборови, слики и сл.
Градацијата е белег на народната литература. Понекогаш таа служи за
појачување на динамичност.

Ако има жена вошлива, од неа друга нема iiовошлива
Рјll е лit

е

bjer е vdis

(Роди и порасни и падни и умри)

Кога се оди од послабо кон појако, се добива климакс, а обратно,
антиклимакс:
Лична, лична како газаро од коШело. Грда
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4.7

СЕМАНТИЧКИ СТИЛСКИ СРЕДСТВА - СЕМАНТОСТИЛЕМАТИКА
Семантички фигури се фигури на значење.

Во нив

доаѓа

до

преносно значење, односно до промена на основното значење. Семантички
фигури се: метафора, епитет, метонимија, синегдоха, оксиморон, контраст,
споредба, антитеза, аналогија.
Типологијата

на ПП

издели неколку

најважни

и

најприсутни

семантички фигури. Најзастапени се оние со структура на метафора.
4.7.1

Метафора
Метафората

е

исклучително

често

застапена

во

ПП.

По

дефиниција, метафората е замена на име, односно замена н а име за член
кој отсуствува. Метафората е употреба на зборот во преносно значење.
Интересна е формата на ПП. Во ПП најчеста е матфората со стуктура на
два присутни члена "А е Б". Во тие случаи, метафоричкиот термин или
"рем:ата" не е отсутен, туку е директно даден, веднаш после дадениот
термин. Преметот на метафората е присутен, а присутена е и ремата. Тоа
е самото преносно значење. Значи, двата члена се присутни Затоа и
самата форма на ПП е многу блиска до метафората. Метафората е речиси
неизбежна фигура во ПП на секоја литература. Од друга страна, тоа не
значи и дека сите ПП се задолжително или вообичаено метафори. Тоа
значи дека тие две: ПП и метафората се необично блиски. Тие се блиски
по ефект, по цел, по - порака.

Женuло - црнило
ЖеНСКllоiu У.4!

е

.4tai71eH UOi"uOK

Женаша има секогаш uолна шорба со солзи

Мапеѕа

nе cijep

-

е

(Женидба од колевка

zeza

е te vet

свое црнило)

Nana des ka ј here 11е ditif
(Мајката умира еднаш на ден)
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4.7.2

Епитет
Епитетот е стилска придавка на именката. Епитетот секогаш оди со

именката. Оваа фигура е специфика за народното творештво, особено за
народната поезија.

Типични и познати се

примерите

за епитет во

народната песна. Ние забележавме дека има многу голема употреба на
епитети во ПП, но во согласност со народната литератураа вооmпто. Тоа
значи дека пронајдовме голем број на епитети, но сите тие се Т.н. умесни
епитети

како

Семаншuчкuше

што

ги

фU2УРU

нарекува

А.

Вангелов

во

својата

книга

во македонскаша народна UоезuјаЅ4. Во неа има

поделба на епитетите на: умесни и неумесни.

Првите се придавки

вообичаени и стандардни за именките, а вторите се нев06бичаени и
атипични за именката. Умесните епитети одат со именката, а неумесните
епитети се некоординирани со именката.
Албанските и македонските пп имаат огромен број на придавки,
детарминации на именката, но речиси во сите случаи се умесни. На
пример:
Валеноi710 девојче ќе земи попошо момче

Ако имаш лична жена, не оди на туѓина
Жална мајка на слепо се радува

Grn ае n§ерldbшmш
(Строга жена па стар маж)

Grneja е mir§te hijshon shtepine
(Добрата жена ја кити куќата)

Grnj аеkeqe te ndan nga vllai
(Лошата жена те дели од братот)

Во примерот
Болна жена, болна u куќаша

54 А. Вашелов Се.м:анШuчкuШе фU2УРU во .м.акеОонскаШа народна лuрuка Македонска
кнша 1986, 57

придавката болна е типична, стереотипна, вообичаена и координативна со
именката жена. Во овој случај, во натамошниот контекст болна u куќаша,
особината болна се пренесува и на куЌаШа. Со тоа се добива скриена
метафора болна куЌа. Тоа е веќе епитет како фигура, неумесен, но тоа е
навистина многу редок случај. Сличен е и примерот:
Отја i ka flok§t е gafa

е

тend е shkurta

(жената има долга коса а кратка памет)
Долга коса е умесен епитет, а кратка памет е неумесен по однос на
именката.
На тематски план, анализиравме и заклучивме дека има многу ПП
за мрзеливата жена, вошливата, лошата и сл. Но и за убавата, добрата исл.
4.7.3

Метонимија
и

метонимијата, како и метафората е употреба на збор во преносно

значење. Но, во метонимијата преносот или заменета, се вршат по пат на
некоја суштинска врска меѓу поимите. Врската помеѓу нив е партимна.
Дел за целина, кога делот ја претставува целината. Во пример што го
наведуваме имаме фигура метонимија:

Кој си бuе жената тој си бuе снагата

Зборот себе сu е дел за целината снаZаШа.

Кај шшо је се цреваша на Јuајкаша, шамо ји је u мuслаша

Кога се вика цревата, се мисли на стомакот, телото, односно на целата
ПОЈава.
Nanes ј dnahet buza рег fiJmine

(На мајката и се тресе усната за детето)

Се вика усната а се мисли на целото тело, душа.

4.7.4 Синегдоха
Оваа фигура е многу слична со метонимијата. Воопштено, таа е
сознавање на еден збор со посредство на друг, односно зманување на два
поима по количина. Се зема дел наместо целина, еднина наместо множина,
одреден број наместо неодредена количина и обратно.

Женскu г.роб не.ма во Uолеl.UО

Се употребува делот l.роб, наместо да се рече нека нема г.робовu.
Жена. коњ, l1yzиKa

-

не се давааш на шуiа рака

Се вели: туѓа рака, а се мисли на други луѓе.

Отаја

eshte sht€pi

(Жената е куќа)
И во ОВОЈ

случај, како и во најголемиот број на ПП се работи за

генеричност: со употреба на еднина се мисли на колективот.

4.7.5 Оксиморон
Оксиморонот е спојување на спротивности. Слободно можеме да
кажеме дека не е особина на ПП. Нема оксиморони на ниво на два збора.
Тие се прикриени. Може да се добијат при трансформација. Спротивноста
во ПП повеќе се изразува преку друга фигура која се вика антитеза и која
се наоѓа на поширок контекст.

4.7.6 Контраст
Контрастот е присутен во ПП. Општопознати се пословиците од
типот: uzрачка - iiлачка. Од нашите примери, ги изделивме следните:

Без женаша нема среќа и несреќа

Касна женuдба, - .младu сираци

Женаzuа колку е блаiа, шолку е iорчлuва

9ипј "shyqyr" пје here,

е

Hmedet" perher(i'

t;upa "medet" пје here,

е

"shyqyr"perhere

(Синот "шуќур" еднаш, а "медет" секогаш;
ќерката "медет" еднаш, а "шуќур" секогаш)
4.7.7 Споредба

Споредбата е стилско средство во кое два поима, две состојби или
два еле {ента се споредуваат и се доведуваат во врска. Има споредба без
елемент за споредување, и споредба со елемент за споредба.

а) без СlIгнал на споредба:

Беа жена беа куќа
Болна жена, болна

и

куќт71а

Жена лоша - вечна мака
ЛОUlа жена вечна мака
Мајчuца - сенчuца

Oгuaja ра buле - ага ра pleh

(Жена без маж - нива без ѓубриво)
Shtepi е bипit - ѕаmаг i guIit

(Куќа на мажот

самар од камен)

t;upa - ambar i nепеѕ

(Девојка

е

i babes

амбар на мајката и таткото)

б) со сигнал на спор едба:

Жена кавгаџија uрuлеiа на змија лутица
Жена пијана е како улава свиња
Женското срце е како памучен чорап, се растегнува
Лошата жена е како домашна молња
Убава како нацртана

Убава како нацртана
Се крши како некоја ченегија
Као некоја Еврејка ја во лицето

Лицето и је како некој дрмон. Дупки од с ипаниците

Вuлi ра grua - ѕј zj апi ра dru

(Маж без жена

како огин без дрва)

Вuni mе gruan - sibarku mе shpinen

(мажот со жена - како стомакот со грбот)

Grueja - ѕј mjalti, е еmа - sikripa

(Жената - како мед, мајка и како сол)
Shpia ра yjeIТe - ѕј shpi ра dere
(Куќа без свекрва - како куќа без врата)

Еле:менти за споредба кои се употребуваат во македонските ПП се:
како, као, llрuлеzа

на, и

сл., додека во албанските 'ѕј'. Споредбата е едно од

најважните стилски средства во ПП воопшто.
4.7.8 Антитеза
Антитезата е исклучително типична за ПП. И во македонските и во
албанските ПП има преголема употреба на антитеза, како важна основа за
ПП. Многу ПП се градат на неа. Зошто е тоа така? Бидејќи ПП сака со
малку зборови да каже многу мудрости или поуч нија. Анитезата е
погодна за таков тип информации. Малку зборови - многу кажно. Ток му
на тој начин се кажуваат некои амплитудни ставови. Се соопштуваат на
пример две особини на нешто, и тоа спротивни особини. Со тоа се
кажуваат двете лица на нештата.

Жената е дОЛ20коса, а краШкоу.мна
Анzел на лице, iа80Л на срце

Баба се чешла, село се i1ленu
Жената се смее кога коже, а плаче кога сака
Млада жена ако имаш, купи си сшаро вино и страхувај

0'7

Селото 20ри, бабата се чешла
Убавин.аша пазар собира, а :zрубошијаша куќа врти
Убавише жени оро играат, а 2рдише куќа чуваат
Добраша жена куќа отвора, а лошша

-

затвора

Женцко уште коа се роди, поарно је да умри

Gruja i ka f10ket

е

gata е mend

е

ѕhkитtа

(Жената има долга коса а кратка памет)
Arka рЈо! syte mе
,

lot

(Касата плна, очите со солзи)
Martesa

е n,y:ituar-

pendim i шаш

(Брза женидба - долго каење)

Маllldmј i nenes eshte mе i mire ѕе urata е njerkes
(Клетвата на мајката е подобра од благословот на маЌеата).
4.7.9

Аналогија
Аналогијата е нешто да се подразбира по пат на заклучоци.

Формата:
акор тогаш q

е многу застапена како формула. Кога ќе се прочитаат исказите:

Жолша коза - жолшо јаре
Каде н.ема жен.а, шука н.ема н.и куќа
Касн.а жен.идба, - .+tлади сираци
Мрзливи жен.и - деl{а вошливи

се добива онаа форма: "ако - тогаш". Па исказите би биле:

Ако е жолша козаша - шоzаш жолi«о е и јарешо
Ако н.ема жен.а, шоzаш н.ема н.и куќа
Ако се жен.иш касн.о - i7iО2аш ќе uмаш млади сираци
Ако жен.иiilе се мрзливи - iilОlаш децаiuа се вошливи

4.8

ЛОГИЧКИ СТИЛСКИ СРЕДСТВА
Овие фигури се нарекуваат и фигури на мисли. Тоа се фигури на

значење. Како фигури на значење, тие се слични со семнатичките фигури.
Но, овие фигури се однесуваат на поширока смисла на она што е кажано.
Во нив спаѓаат: иронијата, хиперболата, парадоксот.
4.8.1

Иронија
Иронијата ја има во помала мера во ПП. Иронијата е изразување по

пат на спротивности. Тоа е случај кога се мисли обратно од она што се
кажува. Во пп што ја наведуваме, тој обратен поим се изговара, но во
вториот член на ПП. Во секој случај, како исказ, оваа ПП е иронија:

Жени се

II

uосле веселu се

Лична, лична како газаро од котело. Грда

Kush

1I

martua

е

ѕ'u gezua?

(Кој се ожени и не се извесели?)

Се вели: весели се (извесели), а се мисли на ша:zувај (Ша:Zува). Се
вели: лична, а се мисли на грда.
4.8.2

Хипербола
Зборот хипербола значи претерување. Хиперболата е фигура во

која се зголемува некоја особина на некој поим. Таа е преувеличување, со
цел да се

потенцира нешто.

И

хиперболата

споредување. Важно е дека хиперболата

на

своевиден начин е

е позната во фолклорните

народни песни, особено во епските. Примерот:

Од црн излезе иоцрн

сака да препотенцира особина. Таа особина е боја, но може да се толкува и
преносно, па да се добие метафора.

20

Nusja

е

vllait duhct репш шјЊе dynјапiJ

(Жената на братот се сака најВlШIе на свет)
4.8.3

Парадокс
Парадоксот е нелогичен исказ. Самото значење на зборот е нешто

што

е

неочекувано.

Со

парадоксот

се

кажува

некоја

неможност,

нелогичност, неостварлнивост, но со него се кажува и некоја подлабока
мисла.

Ај роди, бабо, деП1е, де роди

пу buла пјј shpo}: "haj пиѕс, пiJ тull0ј!

"

(Двајца мажи в куќа, "ајде, невесто, на млин!")

ОСТдНд"ГИ НАЧИНИ НА ИСКАЖУВАЊЕ

4.9

4.9.1

Наративни (раскажувачки)
Има ПП кои се исклучително раскажувачки и кои се доближуваат

до кратките приказни. Но, тие сепак, не се прикажни, бидејќи ПП се пред
се

многу

кратки

сентенци,

мудрости,

во

кои

не

е

важна

толку

раскажувачката страна, туку - поучителната, резимирачката или во крајна
линија она што за нив често се вели - тие се поента на некое претходно
ракажување.

Кај оние ПП што ние ги

сметавме

како

"наративни",

забележавме дека има една специфика. Кај "наративните" е проблем што
тие не се во некои време, а времето е еден од основните услови за
нарација. Затоа, и раскажувањето како да е оневозможено, спорено, или
пак е некое општо време, поучително, сеопшто време. Да погледнеме како
тоа изгледа на пирмери од ПП:

Женише в црква вреваш, а .мажиШе .муабеШ си чинаш

Женише ceza

u

ilовелааiii .мажиШе u си иzрааш со нив како .мачкиШе
со' zлувцише

Женише сu сшојаш ио иоршише во иразницише, а мажише му си
иијаш ио меанише

Калуiерuца - свеt'UосеЛ1.lца: во црква ошuшла, деше си родила

Сама си

II

расииа децаша

Поарно да родеше некоја жена камен тишо родuла лош син, ЧУНКll
камено ќе 20 клаеја на некоја бразда во калша за да врваш луiе и ќе велеа:
Б02

да ироа71и кој 20 кладе и 20 даде, а за лошat71а челад сш71е ќе колнаш

Grues пе ја shtrish dort:n, kur Ш asht пguѕhШ, ta jep shpirtin kuг Ш asht shlire

(На жената ако и ја подадеш раката кога е на мака ќе ти ја даде душата
кога ќе биде слободна)

Nl1k qaj bllnin, ро qaj ha1fet, ѕе kam fHke ѕе тоѕ ngja1fet, те тегг иren dhe те djek
Jekuren

(Не го плачам мажот, туку ги плачам маките, оти се плашам да не оживее,
ќе земе патот и ќе ми ја изгоре кожата)

Нивната врска со прозата е очигледна, но е сосем минимална. Нив и не им
е цел - раскажувањето. Дури и кога тоа се случува во некое време, во некој
редослед, како во примерот: "Умре јатрвата се рашири золвата", пак е
битно што се СЛУЧИЛ9 и поуката од тоа што се случило, или пак дека
таквите работи, вообичено се случуваат - така. И тука се ефектни,
брзопотезни ПП. Затоа и за нив се вели дека И со два збора ќе дадат·
порака. Може тоа да се најде и во: Женило - црнило.

4.9.2

Прашални
Кога ги анализиравме ПП, забележавме и посебен тип. Тоа се

прашални ПП:

што бара бабаiuа на орото?

ШiUО бара жена во света 20ра?
Која крушка без оi1ашка, да момче без невеста?

Do пиѕеП7

о

skallamann?

(Сакаш невеста, или руво?)
Kush u maгfиa

е

s и gezua?

(Кој се ожени и не се изва?)

Некои од ваквите ПП се доближуваат до гатанките. Освен тоа, тие
може да иницираат некои сфаќања, или пропагираат некои становишта.
Вообичаено тоа се традиоционални норми или пак пораки како: Нема
luiuo да бара бабаiUа {[јаму каде шi710 не

и

е место. За да не бидат

стереотипни ПП, ја разигруваат обичната форма, која се сведува на
констатација, и затоа, како иновирање во формата, тие се во прашална
форма. ПП: Која крушка без оиmика, да момче без невесша? всуurnост е
компрација.

Во

една

завиткана

форма,

преку

прашања,

добиваме

споредба, која би изгледала вака:

Крушката без опашка е како момче без невеста

Прашалната

форма

отвора

можнот

повеќе

за

одговор,

интерпретација и толкување. Типична за Фолклорот е прашалната форма.
Словенската антитеза, на пример е во прашања и одговори. Освен,
гатанките, словенската антитеза во поеЗИЈата,

има и разни игри со

прашања и одговори. Тука спаѓаат и детските песни за играње.

4.9.3

Дијалогични
Постојат ШI и во форма на обраќање. Како дијалог можни се и ПП

како:
Мажот вели: "Дај Боже, работа", а жената "Дај мажу, пари"

Преку овој дијалог се мисли на два вообичаени става, од една страна
на мажите, а од друга страна на жените. Со тоа, во најкратка можна
форма, значи без експликации, без објаснувања и толкувања, дадени се
традиционалните конфронтации меѓу половите. Понекогаш во ваквиот
тип пословици како да се кријат и цели наративни целини. Дијалогот само
згуснува некоја поширока експликација. Ваквиот дијалог воопштува. Тој е
универзален, особено затоа што не подлежи на категоријата време. Овие
пословици не подразбираат време. Тие се општи, севажечк:и и постојани:

"Та ldsha пјј vajz§' pat Њап§ filafll: "mоѕ shkojsha те qeshe, ѕ§ paku mе kja
hallet"

("Да имав една ќерка", рекол некој, "ако не одев за да се смеам,
барем да ги плачев маките")
4.9.4

Апелатив
Апелативот е обраќање.

Во форма на обраќање

ги даваме

примерите:

Дај ми Боже очи да је :Zледам

B§mif; neno tii tii nglas dii тоѕ tii haлifshа do tii ta ѕмопј

(Роди ме мајко, да ти личам, ако не те стигнам ќе те престигнам)

4.9.5

Императив

Императивот е наредбен начин, кога обраќањето е е во форма на
наредба. Директната поука е тука драстична:

Жена млада II вино ciuapo аемај
Жени се

II

ilосле весели се

Gruan е kaHn zgjidhi vеШ

(жената и коњот одбери ги сам)

Shihi Шјетеп е тет' Ш biШп

(Види ја мајката и земи ја ќерката)
4.9.6

Поучителни

Поучителниот карактер е многу значајно обележје на ПП.
сите ПП неизоставно се поучителни.

Речиси

Тие се полни со дидактика и

препораки. Уште од дамнешни времиња ПП имале дидактичка цел. Тие
секогаш биле и ќе бидат присутни во говорот на ораторите. Сеуште имаат
силна поучителна функција. Кај нив, како што напоменавме е изразена

конативната ФУНКЦllја, функција на обраќање, апелатив.
Во основа, најголем дел од ПП се поенти. Тоа важи особено за
поучителните, дидактички ПП

.

Карактеристичност за ПП е што тие се употребуваат независно, а
некои пак се поенти на народни прозни приказни.Употребата на ПП и
денес е актуелна, се употребуваат во јавниот живот, во медиумите, во
печатот, и до денес го имаат задржано карактерот на поучност, мудрост,
поентирање.
ПП во корпусот кој го разразботивме, се економични, селективни,

имаат висока парадигматска селекција. Тие немаат потреба да се шират и
разгрануваат. Кај нив одбирот на зборовите е исклучително важен, што ја
доближува повеќе до поезијата како израз. Затоа е многу битна и

поетската порака. Фигуративното богатства на ПП е неограничено, но
основните форми се сепак неколку. Најблиска дО ПП е - метафората.

Како преку rm да говори метафората да говори

-

метафората,

и обратно,

како преку -

IШ. Затоа и се необично блиски. А, врската на

ПП со прозата е повеќе во наративноста. А како форма - ВООIШIто, но
изразот и стилот - упатува на поезија. Затоа и ќе има .многу: епитети,
компарации, метафори и сл.

4.10

НАЈЗАСТАПЕНИ СТИЛСКИ СРЕДСТВА
Најзастапена е антитетичката форма на изразување, што значи дека

имаме класична двочлена структура. Тоа е и самата пословица, која е пред
се двочлена. rm се трудат со тие малку зборови да кажат многу мудрости.
Најмудрите оратори во важни прилики често се служеле со ПП. rm се
голем инструмент на реторичарите. Исказите како:

Касна женидба -

.млади сираци, преку контраст, со малку зборови како да сакаат да кажат и
цели приказни или да бидат пример за цели поуки. Затоа и ПП отсекогаш
имале потреба за влијание, наметнување на суд или став. Прокламирање
на идеја, било тоа да се патриархал:ната иделогија, или сфаќањето на една
средина, или искуство. Од друга страна, тие се универзални бидејќи како
Фолклорно творештво - се општи.
универзален,

Фолклорот по својата природа е

бидејќи може да се однесува на повеќе

културолошки

средини и на разни времиња, а од друга страна да ги носи облежјата на
етносот од кој доаѓа. Па, ќе има специфики во ПП, и во албанските и во
македонските, а нив ќе ги најдеме во народните сфаќања карактеристични
за Албанците или карактеристични за Македонците.
Што се однесува на планот на формата, тоа може да се види преку
јазикот, во архаизмите, локализмите, дијалектните форми и сл. Речникот е
исклучително богат и разнороден.
Со истакнатото стилско разноличје и разгранување, македонските и
албанските ПП за жената се наметнуваат како крајно сериозна кратка
прозна форма со високи уметнички квалитети. Распонот на Фигурите е
неограничен

и непрегледен,

и ги

покажува

богатството

на јазикот,

експресијата, а зад тоа е сепак - талентот на народниот колективен творец.
Нашата аflализа докажа дека може да се зборува за стил и кај колективен
творец,

а

не

само . кај индивидуален.

Особено

во

вака

впечатливи,

запаметливи кратки прозни творби. Пораките и кај македонските и кај
албанските ПП се скоро слични или

пак

идентични, еднакви. Тие се смели,

конкретни и прецизни во својата мисла. Низ нив се гледаат двете традиции
на двете култури: на македонската и на албанската.

5

5.1

ЛИНГВИСТИЧКИ СГIЕЦИФИКИ

СОВРЕМЕНИ ЛИНГВИСТИЧКИ ТРЕТИРАЊА

Структурата која

ги сведува

на

микротекстови,

истакнатата

комуникациска функција, како и фактот дека тие се во тесни врски со
Фразеологизмите - компоненти на лексичкиот фонд на еден јазик,

rm

ги

претвора во добра подлога за применување на определени посовремени
лингвистички приоди. Така на ова поле од Фолклорот традиционалните
приоди се надополниле со структуралистички, семантичко-прагматички,
синтаксичко-семантички студии. Да се потсетиме на некои позначајни
остварувања.
Р.Јакобсон и П.Богатирјов во трудот Фолклорozu како Сilецuфuчна
форма на lIi80решlIiвоlIiо

1929 год. констатираа дека поред разликите,

•

постојат некои аналогии помеѓу јазикот и народното творештво : во двата
случаја се работи за структуирани општествени појави кои наликуваат
според оралниот (усмен) и колективен карактер.

И,

доколку јазикот од

Сосир па наваму се студира како систем (langue), како колективен код, во
опозиција со говорот (parole). индивидуален начин на употреба на кодот,
јазикот, на сличен начин треба да се постапи и со фолклорот. Ова доведе
до барањата за една Граматика на народното усно т80реuuи80 (В. Проп
МОрфОЛО2uја

комуникативната

на

бајкаlIiа

1928)

функција

на

како

и

до

фолКЛорот,

истакнувањето
до

на

дихотомската

идентификација фолклор-јазик(lаnguе)/книжевност-говор(рагоlе) (Бенеш).
труктуралистите

и

применувачите

на

структуралистичко

семиотичните методи сметајќи дека не е доволно само студирањето на
текстот на ПП, ја нафрлуваат идејата за оградување од литерарноста и ги
разгледуваат ПП како квантум на структури, каде се проектира и мислата.
Сем јазичната структура в предвид треба да се земат и логичко
семиотичката

и

семантичката

структура,

потоа

и

вонјазичната

надворешна и внатрешна (длабока) структура на семиотичниот систем,
инвариантите како елементи

на

тој систем и вариантите како елементи на

0"7

перформацијата
систем

на

(Ешноzрафија на zоворош-

структури

на

говорните

Еil1ноzрафuја на комунuкацијаша

-

Х. Хајмес 1962 - сфатена како

чинови -

speech

acls

или

пак

поширок концепт , применет по 1964

год. -Е.Ирвас; А.Дјунд), лингвистичкиот и ситуационен контекст, со што
многу нешта се систематизираа и прецизираа.
Од гледна точка на теоријата на знаците, Пермјаков го понуди
својот логичк.о-семиотички класификациски систем, при што пословиците
ги

опишува

како:

Фразеологизми

но

а)
се

јазични

клишеа,

разликуваат

мотивирање на универзалната

по

смисла;

кои

личат

директното
б)

и

на

обичните

Фигуративното

логичк.и односно логичко

семиотични облици кои моделираат определен однос помеѓу предметите;
в) фолклорни феномени кои ги одразуваат во збиена но содржајна форма
моментите

на

реалноста.

Пословиците

ги

сфаќа

како

знаци

за

определување ситуации или определени релации помеѓу нештата и нуди
нивно групирање во четири основни калси, во кои се вклучувааТ. следните
релации:
1.

однос помеѓу предметот

и

неговите особености, изразен со

структурната формула

р (х)

-7 q

(xi5

ако р ја има особеноста х, тогаш таа особеност ја има и q

р (х) -7q

(у)

ако р ја има особеноста х , тогаш тоа ја има и особеноста

2.

у

однос помеѓу предметите

p -7q
ако

3.

р, тогаш q

однос помеѓу особеностите на предметите во зависност од

односите помеѓу самите предмети

(р -7q) -7 [ (р (х) -7 q (х) ]
ако q е во зависност одр, ар ја има особеноста х, тогаш и q ќе ја има истата
особеност

4.

однос помеѓу предметите во зависност од одредени особености

на тие предмети е

[ (р -7 х)

1\

-

(q -7 х) ] -7 (р> q)

ако р има некаква позитивна особеност, а q ја нема, тогаш п е подобро од
q

Овие поставки имаат и истомисленици во однос на основните црти
(А. Семеркени, В. Фоит), но

И

противници (М. Кууси, А. Крикман). П.

3ајтел иако ПП ги нарекува социјални метафори, во суштина ги третира
како знаци, но не приложува логички структурни формули, иако говори
за логички категории (структури, релации) како и не ги издвојува
метафоричните искази од исказите без преносно значење.
Во основни црти споменатите приоди упатуваат на комплексноста
на трите нивоа на структурата56; композиционото, логичко-семантичкото
и нивото на предметот.

Овие сфери се од големо значење и за

лингвистиката и за фолклористиката и за семиологијата.
Тоа што современата паремиологија го издвојува во однос на IШ е
дека тие се знаци со определено значење (се.манШика), со определен однос
кон говорителот иlили слушателот (Uраi.маШuка) и со определена општа
структура

на

исказот

(синШакса).

Во

согледувања токму од овие подрачја, кои

ова
ги

поглавје

презентираме

издвојуваат IШ во посебен

семиотичен и јазичен микросистем, со што не само што се определуваат
нивните јазични особености, туку и се истакнува посебно Шffiната положба
во однос на останатите литературни жанрови.

5Ѕ Симболите се превземени од докторската дисерта ција Народнuше uословuцu U
uоговорки во балканскu коншексш Б. Величковски 1999
Ѕ6 И.Николовска-НејашмИЌ СШУОUU 00 макеОонскuош ФОЛ1<.Лор Култура Скопј е 2000,
141
-

-

6.2

ПРАГМАТИКА И СЕМАНТИКА
Главното внимание на прагматиката, како и на семантиката, е

насочено кон ПОИllrште вистинитост, валидност, кои се третираат и во однос
на контекстот на употребата. Основната задача на семантиката е да
објасни на КОЈ

начин определени различни значења се врзуваат за

морфосинтаксички

посебните

категории

и

како

значењата

на

комплексните фрази зависат од значењата на нивните компонентиЅ7•
Прагматиката пак, Чарлс Морис ја дефинира како дисциплина која во
својата анализа, покрај лингвистичките изрази и објектите на кои тие се
однесуваат, ги вклучува корисниците и можните контексти на употреба.
Таа го опфаќа проучувањето на комуникативните средства поврзани со
човекот : што се случува со човекот кога дава и прима соопштувања ; од
што зависи обликот на комуникацијата (начелно и конкретно) ; во која
мера

типот

на

културата

ја

условува комуникативната

форма.

Со

буквалното значење наука .за Йраксаша, прагматиката се дефинира како
наука која се зани:мава со испитувањето на контекстуализираните искази.
Продуцирана од теорuјата на 20ворнmие чшшвu

во лингвистиката е

навлезена со задача да ги испита чиновите кои се "изведуваат" при
изговарање

на

одредена

реченица

(или

нешто

еквивалентно

на

реченицата), односно да го проучи дејството на иеказот во одредена
(говорна) еитуација58•

Се поаѓа од претпоетавката дека постојат три

основни говорни чинови:
1. локуционен - којшто го одразува основното значење на иеказот ;

2. илокуционен - којшто ја одразува намерата на говорителот при
изговарањето на одредена реченица (да пофали, критикува, предупреди,
еоветува, нареди, за:моли итн:.) ;
3. перлокуционен - којшто в предвид го има ефектот произведен со

изговарањето на даден иеказ.

Во анализата на говорните чинови посебно внимание се посветува
на испитувањето на тн. (експлицитни) перфомативни глаголи, како што ее

57 В. Панзова Универзалнаша iрамашuка и .македонскиоШ јазик ,73
58 О. Миmеска ТОМиќ Језик. uјезuцu, Увод у сшудuјејезuка Нови Сад 1995
-

-

вешува.м.,

се заблаZодарува.м., забранува.м., наредува.м.,

и тн. со кои се

спроведува именуваното дејство.
I1рагматиката

исто

така

се

занимава

и

со

разликите

во

вреднувањето на еквивалентните зборови, изрази и изреки во различни
опкружувања, со пресупозициите (претпоставките) кои се содржат во
исказот, како и со принципите на конверзацијата.
Со проблемите на разликите во вреднувањето на еквивалентните
јазични единици се занимаваат и лексичката семантика (во оквирот на
разгледувањето

на разликата

помеѓу

денотацијата

и

конотацијата),

семантиката на реченицата, додека со прашањата на темата и ремата се
занимава семантиката на текстот.
Ослонувајќи се на многуте блиски начела на прагматиката и
семантиката, во нашата анализа овие пристапи се опфаќаат во една
целина. Имено,

доколку пораката ја идентификуваме со семантика,

нејзината примена ја идентификуваме со прагматика, бидејќи импулсот
(поттикот) на употреба е прагматичен.
За да постигнеме делумна формализација со што би постигнале и
класификација која овозможува нивно типолошко споредување, решивме
да

ги

дешифрираме пораките на македонските и албанските ПП за

жената. Изведените парафрази се темелат врз една, условно кажано,
традиционална (временска, просторска и социо-културална) конвенција.
Имено, парафразите се одраз на нашите сознанија за длабоЈСОШо значење
на I1П. Се трудевме информацијата во парафразата да не биде побогата од
онаа што е содржана во самите I1П, и каде што тоа беше можно
парафразите да соодветсвуваат со I1П

и

на формален план. Според

традицијата, се служевме со јазикот на логиката при што луѓето ги
обележивме со

х

У х;

,

,

предметите

состојбите и ситуациите со р. q,

r

т

,п;

особеностите со

а ,

b;

. Познатата "опозиција" помеѓу х и у, ни

овозможи да им ги приредиме спротивните полови:

х

=

женски пол ; у

=

машки пол, при што во зависност од различните улоги во коишто се
јавуваат, им додаваме и дополнителен индекс ( на пример
=

маќеа; у 1

=

татко и тн.).

х,

=

мајка

;

Х4

Нашиот општ приод кон ГШ се заснова врз теоретските погледи на"
А.Богуславскиѕg, кај нас применет во трудот на коавторите 3. Тополињска,
А. Спасов, љ. Спасов
авш ономен сеМUОШllчен

-

u

ОUис u класuфuкацuја на uоiоворкuше како
јазuчен MllKPOcuciileM, а чии главlШ тези се:

општиот карактер на пословиците се темели врз фактот дека
зборуваат

тие

за

поими

;

токму

тоа

им

дозволува

да

претставуваат самостојни текстови;

- пословиците се текстови кои
а) се составени од една реченица,
б) се репродуцираат со интенција да се репродуцира не само
определена содржина туку и форма,

а

сепак не се цитати на

нечии искази,
в)

можат да бидат протолкувани како самостојни текстови, можат
но не мораат да бидат вметнати во поширок контекст;

- основната класа на пословиците се метафорични пословици,
(пословици неметафорични би можеле да ги наречеме афоризми или
сентенции) ;

- нормална метафорична пословица е обична реченица со тема и
содржина огаlШзирани според општите правила на дадениот јазик ; нема
причина на така сфатените реченици да им се одзема значење т.е. значење
на

нивните

компоненти

;

следствено

пословицата да се прифати неЈЗината

неумесно

е

за

значењето

на

"длабока смисла" (содржина на

парафразата) - таа се појавува дури откако ќе добиеме "готова" реченица

(:=: со нејзината форма и значење) ;
- најсреќни парафрази се оние од типот
секое

ФеГ

или

секоiаш КОlа Ф, ШО2аш Г

а не

ако Ф, шоiаш Г

Ѕ9 А. Boguslawski Рзmiеtnik Literacki 47/3 1976 год. стр 144-170 О podstawach ogolnej
-

charakerystyki przyslow

..

(За основите на општата карактеристика на послониците)

по дефиниција зборуваат

бидејќи пословиците

за

предметите иЈили

настаните кои постојат ; а не за потенцијални предмети или настани ;
постоењето (егзистенција) е претпоставено! А ова не

:ни

чудо: народот кој

ги создава пословиците и којшто ги користи во нив го петрифицира своето
мислење за работите што го интересираат, а тоа се исклучиво работи кои
постојат;

- релациите коишто се прирекуваат во пословиците коишто се
подложни

на

интерпретација

(метафоричните)

се

егзистенцијални

релации; голем дел од нив се негативно егзистенцијал:ни.

Во

сите

сериозни

пристапи

се

нагласува

значајноста

на

метафоричноста на ПП Иако за оваа особеност говоревме од естетска
.

гледна точка, во

ова

прилика

ќе

го

нагласиме

значењето што

го

претставува производот на допирот на значењето на дадена единица со
преносното значење.

Иако тој производ може да биде на различно

рамниште (на ниво на основната синтаксичка единица,

на ниво на

реченица и на ниво на текст), вниманието го насочуваме на тоа што се
нарекува семантика на реченицата, односно

ги

третираме парафразите

кои се анализираат врз основа на дистинкцијата помеѓу површинската и
длабинската

структура,

како

и

проблемите

на

референтноста

на

аргументите. Употребените единици во ПП го немаат тоа значење што го
имаат во обичниот говор, туку значењето е преносно. Затоа потребна е:
1.

семантичка

анализа

на

самите

метафори

(нелингвистичка

анализа) - какви се паралелите, од кои области произлегуваат сликите од
кои настануваат метафорите, начинот на кој ова се остварува, какви
сознаниа нудат за средината во кои функционираат ПП ;
2. дешифрирање на ПП и на семантичката анализа на нивните

пораки.
Од прагматична гледна точка, кај ПП постои една корелација
помеѓу формата и содржината - сите ПП со прагматичка надградба му се
обраќаат на адресатот 2 лице, во императив, но не сите ПП со оваа форма
ги толкуваме како ПП со соодветна прагмаичка надградба:

1f\

Жена .млада и вино сшаро земај

Знај дека треба да постаШПII различно при избор, бидејќи една особина не
важи подеднакво за сите

Gruan е kalin zgjidhi vete
(жената и коњот одбери ги сам)

Знај дека х треба да одлучува самостојно за некои работи

(пословици со прагматичка надградба, каде формата соодветствува со
длабинската структура);

и

Ако си НCUlушена скокни во езеро'l710

Не е вистина дека другите ги засега твојата мака
Ојапе е mire mште edhe пе dere tejevgut
(Доброто нешто земи го и од вратата на циганот)

Не е BllcТllНa дека ако Х е добар неговото потекло е важно
(пословици без прагматичка надградба, каде формата не соодветсвува со
длабинската структура).

Како експонент на прагматичката компонента вградена во ПП за
парафразите го избравме изразот знај дека а во зависност од тоа дали во
ПП има позитивно-егзистенцијална или порака со вградена негација се

додаваат и експонентите треба односно не треба. Сметаме дека е важна и
дистинкцијата

помеѓу

пп

со

прагматичка надградба

коментар и тие кои не содржат ДОШIнителни коментари:

Ако ја сакти жен.аii1

сакај ја

u

бабatua

Знај дека треба да го сакаш безусловно ХЈ

и тај

nga gruаја naziJtore

кои

содржат

(Чувај се од разгалената жена)
Знај дека треба да се чуваш од х кој е а

Не iледај на лусuаzиа, а,ми на јашкаzиа

Знај дека не треба да просудиш според изгледот

Оrиеѕ mоѕ i shifhunde ро рипШ
(на жената не и го гледај изгледот) туку работата)
Знај дека не треба да ПрОСУДIIШ според Ilзгледот

ПП без коментари, кои се побројни во однос на тие со коментари:

Ако сакаш добра жена, бuдu чесен маж

Знај дека треба р за да биде q

K&ko ѕМор ргеј thane, kerko bije ргеј папе
(Барај стап од шипка, барај ќерка од мајка)
Знај дека треба да избираш внимателно, бидејќи единката особините ги

наследува од конкретниот претходник

Дај u на жена у.зда, ако сакаш да шu заuусl.UU Kyќazиa

Знај дека не треба х да го води т, бидејќи не може тоа да го прави

успешно.

Често кога се говори за IПТ, се истакнува дека тие не се обични
излагања, туку и своевидни просудувања, Иако ПП најчесто се даваат во
форма на тврдења и во површинската структура не содржат експлицитни
"упатсва" иlили "наредби", во нивните длабински значења идентификувме
токму такви компоненти кои
искуствата

(кои

потврдувањата

носат

иако не се категорични, потпирајќи се на

заклучоци

добиваат

нијанси

а

не
на

воспоставените традиционални ставови.
однесување

не

претставуваат

тврди

поуки),
обврска

повторувањата
во

рамките

и
на

Овие "норми" за определено

закони,

туку

се

поврзуваат

со

моралната и идејно-воспитната функција на ПП. Оттука и на IПТ коишто
имплицитно

упатуваат на определено однесување, во парафразите им го

"'"

додаваме експонентот треба односно не треба. И овде

ги

одвојуваме ПП

кои во пораките не содржат коментари од тие коишто содржат:

КОМУ мајка, КОМУ маќеа

Треба да се постапува еднакво со припадниците на една заедница

Gazi те gaz, vqji те уај. ..
(Смеата со меа, плачењето се плачење ... )
Луѓето треба да одберат соодветен партнер

Жена вера нема

Не треба да се верува на х

Arka plo syte те lot
Не треба да се ставиш во р од корист,

ПП без дополнителен коментар
и
Мажоi1i Йосuлен од женаi1iа, заi1iоа i1iребаi1i да Йрелолчувааi1i женшuа
Х треба да се стави во р бидејќи q

Martesa Њјnјиг leshte, bjer kvaFki:f пi:f vjeshti:f
(Женидба на старост носи квачки на есен)
Проблемот треба да се реши додека е актуелен, бидејќи р

Од жена кој маж зема Йарu, мараз ќе си оi1iвори

Не треба да се ставиш во р од корист, бидејќи тоа има последици

Martesa

с

papjckиn - remija jctim

(Незрела женидба - детето сирак)
Не треба да се ставиш во р, бидејќи тоа има последици,
примери каде во длабокото значење некако се образложуваат поставените
барања.

Во

однос

на

поделбата

егзистенционално-позитивни

и

помеѓу

пораки

ПП

со

кои

пренесуваат

надградена

негација,

констатираме дека побројни се IПI кои насочуваат како не треба да се
бидејќи

постапи,

токму

тие

и

ограничуваат

начин

на

однесување.

Негативно-егзисенцијалната порака може да се појави во парафразата,
иако во изразот ја нема а ова не се однесува само на исказите од типот на
горенаведените примери, туку и на сите останати искази:

Селошо гори, бабаша се чешла
Не треба да се реагира несериозно во сериозна ситуација

Виkшi е пиѕеѕ - пја mиај gjii

(Убавината на невестата - еден месец работа)
Не е вистина дека изгледот на х е битен.

Доколку говорните чинови ги разгледуваме според категориите на
Р. Бугарски ( асертиви, директиви, комисиви, експресиви и декларативи)

во нашиот случај идентификуваме дел од истите
ги

поткласа

предупредува

вклучуваме
и

се

и

упатува

комисивите
на

-

определено

-

кај

дuрек{ииви (каде како

кои

имплицитно

онесување)

и

се

асеРШU8U.

Следствено, горенаведенитее примери би се вклучиле во категоријата
директиви,

бидејќи

во нив било

експлицитно,

било

имплицитно

се

идентифи:кува инструкција, директива како би требало/не би требало да
постапи соговорникот.
Останатите IПI, односно тие коишто во нашиот случај се
најбројни,

ги вклучуваме

во категоријата

асертиви,

бидејќи

и

во нив

добиваме извесни информации, тврдења при што разликуваме неколку
категории на искази:

такви кои даваат егзистенцијална констатација која се однесува
на состојби или луѓе; овде се вклучуваат и тие пораки кои
содржат негација, која во исказот може

и

да недостасува.

3аеднички елемент на парафразите на овие искази е вистина е
дека,

односно не е вистина дека:

Же1tско Koia се рша, аuреuше iiлачаш
Вистина е дека

кога се раѓа х е тажно

Shpia asht е grues

(Куќата е на жената)
ВllСТlша е дека т

се темели врз х

Ерzенл 'к везирл 'к
Не е

BllcTIIHa

дека со х си

во предност

Gocni - mbretni
(Девојство - кралевство)
Не е вистина дека со у

си во предност

(се однесуваат на состојби) и

Кај је ?

-

kaj е koт grun

(Ошкаде сu? Оiuкаде
Вистина е дека у се

МU

е женazuа!)

приклонува кон х

Женскиош у.м е .маШен uошок
Не е вистина дека х

може да размислува јасно (бистро)

Njerkeza - piperkeza
(Маќеа - пиперка)
Не е вистина дека Х4

е добро

(се однесуваат на луѓе);
-

такви коишто содржат импликација

ако

тогаш:

Ако е .мажош иијаница, женаша ќе биде мачеНllца
Акортогаш q

N§ marshi kudo Ј del shkado

(Ако земете било каде, излегува сешто)
AKopTorawq

такви коишто содржат споредби, каЈ кои скоро редовно се
појавува лексемата како

-

сигнал на самата споредба.Оваа

лексема ја содржат и нивните парафрази со што Јасно се
издвојуваат од останатите ПП. Овој тип на ПП се карактеризира
и со тоа што не трпат метафоризација:

Жена Гшјана е }(ако улава свиња
Х кој е

Риnа е grues

а е како улава свиња

-

ѕј рunа

е

тeriтang[s

(Работата на жената - како работата на пајакот)
Работењето на х е како работењето на пајакот;

такви коишто се третираат како производи на обичниот говор,
во

кои

и

не

се

забележуваат

некои

естетски

вредности.

Претпоставуваме дека при подготовките на албанските изданија
изреките од овој тип се заобиколени токму поради нивните
естетски недостатоци,

додека во македонските изданија (М.

Цепенков - наш извор), веројатно со цел да се дадат автентични
записи, вклучени се и дел од ваквите изреки:

мНО2У је лична

U

ВИСТllНа е дека

красна
х

е а.

Овој вид на типолошко подредување ги потврдува сознанијата дека
бројот на ПП е многу поголем од бројот на нивните пораки,коишто се
повторуваат. Исто така ваквиот приод во нашата компаративна анализа
ни овозможи да востановиме дека македонските и албанските ПП за
жената носат ист тип на пораки, кои во двата случаја се реализираат со
различни формални структури.

5.3

СИНТАКСА

Во

дефинирањата

карактеристична

ПП

на

структура

со

редовно

јасно

се

воочливите

истакнува
белези;

нивната
краткост,

збиеност, формулативност, коишто меѓу другото ги диференцираат од
останатите јазични и литературни реализации. Нивната конструкција
претставува поволно тло за примена на посебни современи толкувања од
разни области на лингвистиката.
Традиционалната синтакса ПП ги третира како реченици, обично
дводелни си во случаите кога вториот дел недостасува тој логички се
претпоставува), во кои некако доминира паралелизмот и во кои се
артикулираат определени граматички категории, преку кои се распознава
посебноста

на

нивниот

јазик.

Семантички

ориентираната

синтакса,

надминувајќи ги формалните обележја на даден дискурс, навлегува повеќе
во

"длабинските значења" кои се порачуваат од тој дискурс. Во оваа

насока ги насочивме и нашите анализи применети врз веќе определениот
корпус на ПП.
Тоа

што

го

издвоивме

како

диференционално

во

однос

на

синтаксата го подепивме на три дела: Фор.мална ciupyKi71ypa, Гра.маillUЧКll
значења и КаракП1ер на релацuја.

5.3.1

Фо рмална структура

Самиот факт што ПП се вбројуваат меѓу наједноставните или
најситните

облици

говори

дека

нивната

формапна

структура

е

минијатурна. Една таква структура имплицира употреба на соодветни
јазични компоненти . зборови, синтагми, Фразеологизми, граматички и
семантички градби. Тоа што паѓа в очи е фактот дека и македонските и
албанските ПП за жената се реализираат со речиси еднакви синтаксички
шеми. Иако, како што ќе видиме подолу, нивната внатрешна СОдРжина не
мора да соодветствува со тоа што е на формален план, токму формата ја
одразува карактеристичната архитектонска градба на ПП. Во оваа градба

како најистакнат елемент се јавува uаралелuзмmu којшто може да биде на
различно структурално ниво:
паралелизам на реченично ниво:

(Убавuше женu оро И2раmи,) ( а 2рдuше куќа чувааiu)

(Mosha do mоѕhеп) (е mJShi do kоѕhiп)
(Врсникот го сака врсникот) (а грозјето ја сака кошницата)

редуциран паралелизам:

(Мажош iрадu куќа,) (а женаiU.а до.ма)

( Shtepija nuk pushon пе toke,) (рог пе gЛJе)
(Куќата Не почива на земја,) (туку на жената)

синтагматски паралелизам (со вградена споредба):

(Беа жена) (без куќа)

(Uartesa е papjekun) ( pendiт i gjat[)
-

(Незрела женидба) (долго каење)

Често овие паралелизми се корелирани со асиндетон, но не ретко се
користени во коњункција, алтернатива. Од семантичка гледна точка во
овие случаи говориме за спротивставувања. Присуството на ангажираните
сврзници е основа за подвојување на овие спротивставувања во два типа:

структура

........ а ......... .

Женаша банuца сука, а .мажош шаiiан чука

Oгuja ј ka f/ok€t е gata е mend е ѕhkигtа
(жената има долга коса а крата памет)

структура

(не)........... ама ........

,

Не iледај на лушuаша, а.ми на јашкаша
Nuk piiJqt:va ft:rdht:ll, ро piiJqt:va ZOgull

(Не го бендисав гнездото, туку го бендисав врапчето)

Иако спротивставувањата првенствено асоцираат на алтернатива,
нив ги идентификуваме и во вистинските коњункции, па и во таквите со
временска, условна или концесивна нијанса.
Во анализираниот фонд покрај прости реченици, има доста искази
составени од по две, три а поретко и повеќе реченични структури:

прости реченици

Бог да ше чува од женска беља
Жена вера не.-иа

Vajza е bukиr lеп е mаrtuеmе
(Убавата девојка се раѓа омажена)
Orиaja е shtin dreqin пе kиH
(жената го става ѓаволот во кутија)

искази составени од две реченици
(AKl? uмаш лична жена) (не оди на шуiuна)
(Женско кога се paia) (сшреuше i1лачаш)

((:ikбlllliqinvеШ е lурјn) (е nјапј е mегт)
(Девојката сто души ја бараат) (а еден ја зима)
(РiiJhиrбѕ shihi anбn) (уuреѕ shihi t'бmбll)
(На платното види му го лицето) (на девојката види и ја мајката)

искази составени од по три реченични структури
(Ако се бориш со жена) (и ја кушнuш,) (голема чесш не ќе добиеш)
(Кој куќа не zрадел) (и ќерка не мажел) (шој не знае шшо е шрошок)

(Кuѕh ha buke пе mептсѕ) (е kush martohct shpcjt) (eshtiJ i Бtиат)
(Кој доручкува на утро) (и кој рано се жени) (е добитник)

(9 c do mаllпе) (е f C do шепД) (kиr s kc gruan рег tiJ qen(7)
(Што ќе ти е стоката) (и што ќе ти е нештото) (кога немаш добра
жена)

искази составени од повеќе реченични структури
(Ако се ожен.иLU,) (арн.о ќе сiU.ориLU) (ама 2ледај) (дали ќе можuiU. жен.аiUа
да ја ранuш)
(Поарно да родеше некоја жена камен) (Oluшо је родила л OlU син) (чунки
ка.мен.о ќе 20 кладеја на некоја бразда во калша) (да врваiИ. луiе) (и ќе
велеа)(Б02 да Ше иросШи) (кој 20 кладе) (и 20 даде,) (а за ЛОLUat71а челад
сиШе ќе колнаш)

(Oruc пе ја ngjitiJsh dorenJ) (kur tiJ asht ngushte,) (tajcp shpiгtin) (kur tiJ asht shliгe)
(На жената ако и ја подадеш раката) (кога е на мака) (ќе ти ја даде душата)
(кога ќе биде слободна)

(Nuk qaj bumn ) (ро qaj hallet,) (ѕе kam fhke) (Ѕе mоѕ ngjallet,) (mе melТ игеп) (dhe
mе djck J§kuren)
(Не го плачам мажот) (туку ги плачам маките) (оти се плашам) (да не
оживее) (ќе земе патот) (и ќе мија изгоре кожата).

Било каков атрибут или адвербиале можат да се толкуваат како
издвоен - втор дел на реченицата. Оттука и ваквите реченици
толкуваме како дводелни, бидејќи во нив е содржана импликација:
Жена будала оди расilлешена

(ако е жената будала ќе оди расплетена)
На арнаша жена име му вадаш

(ако е жената арна ќе и вадат име)

Gгuja е kcqc Ш ndan nga уllај
(Лошата жена те двои од братот)
(ако е жената лоша ќе те одвои од братот).

ги

Gruja е ти§ е ban bumn е nersh§m
(Добрата жена го прави мажот чесен)
(ако е жената добра ќе го направи мажот чесен).

Безглаголските прости реченични структури се застапени и во
македонските и во албанските ПП за жената, а обично се придружени со
паралелизам:

Без жена, без куќа
ОЗlора мазно. оздола азно

N§n§ е bi - ark§ е dry

(Мајка и ќерка - каса и катанец)
Nuse е djalit

-

ѕуп i ballit

(Невестата на синот

око на чело).

Интересно е дека во некои структури субјектот нема површински
експонент:

Ал со жена, ал без жена

Ке qulli

-

ke 9ипј

(Кај кашата - кај синот).

Кога говориме за дводелните и повеќеделните структури треба да
видиме какви релации се воспоставуваат во ПП за жената. Многу честиот
асиндетон крие секакви релации, а од останатите паратактички и
хипотактички релации како поинтересни би ги издвоиле:

коњункцuuше меѓу кои покрај типичните, се издвојуваат и такви

со временска и причинско-последична НИЈанса:

Женише ceia и uовелааш мажuше и си uiрааш со нив како мачкише
со iлувцише

и rrепgШliѕ tenxherja е тие

е

га пе kapak те vгime

(Се преврти доброто тенџере и падна на капак со дупка)
(со временска нијанса)

Жена не сум ша дома да седам

Рге !епе е mbyll dere

(Исечи трн и затвори врата)
(причинско-последичен однос)

временскuше иерuоди кои поради генеричката природа на ГП1

можат да се сфатат и како општоважечки условни периоди, а
можат да претрпат и интерпретација на спротивставувања:

Koia iрадuна се коilала, tUoiaj баба се чешлала

Киг vјеп babaJ qeshet zhaba, kиг ryеп bijaJ qeshet ѕhШрiа

(Кога доаѓа таткото се смее жабата, кога доаѓа ќерката се СМее куќата)
(споредбено значење)

Koia је iрда нема' да се .мажи сuроша

Киг ryеп тotгa qcshct yotгa

(Кога доаѓа сестрата се смее огншптето)
(условно значење)

условнише аериоди, од кои, од можната поделба на речеrшци со

реален и со иреален услов, во нашиот случај примена нашле тие
со реална интерпретациј а:

Ако се бориш со жена и iiадншu, iолем сшрам ќе си донесиш

Ро t§ martohesh do t§ besh јlаЈса

(Ако се ожениш ќе створиш роднини)

релаii1uвниzuе сшрукшури кој/Ш0ј

со својата генерична црта се

блиски до условните периоди а се реализираат во повеќе типови
кој

.

.

.

.

.

.

.

ТОЈ

Кој куќа не iрадел и ќерка не женел, Ш0ј не .знае lUlUO е iUрошок

кој

Кој рано руча и рано се жени, нема да се кае

х

кој

Жена шiUо шеii1а Йо КОМLUШl, дома .Јдрава не сu uдu

Shume рира qe па dukеп ѕikитјапе' sheqer е луаlt

(Многу девојки кои

ни

dепdиr dаЈiп иМиll е tharte

изгледаат како да се шеќер и мед, често излегуваат
кисел оцет)

кој

х

.. . .... .

.

Која круша без оiiашка, ша и Бојана бе.l .мо.мче

Cilla пиѕе dolli е тјте per vjеhпеп u уатШ pifr s11patullash!

(Која невеста испадна добра за свекрвата, да се обеси за плешките)
Според традиционалната албанска синтакса еквивалент на дел од
овие категории на структури, би биле тн. субјективни реченици (чаН

kryefjalore):

Kush ѕ'd§gjоп miim§п d§gjоп пјегk§п

(Кој не ја слуша мајката, ја слуша маЌеата).

Од приложеното се гледа дека иако македонскиот и албанскиот
јазик од генетски аспект припаѓаат на различни јазични групи, во
создавањето на ПП за жените, како и во употребата на јазикот воопшто,
користат речиси еднакви конструкции, што првенствено се должи на
блиските контакти и на јазичното подрачје. Во оваа прилика само би ги
споменале допирните точки, кои меѓу другото ги вклучуваат овие јазици
во Балканскиот јазичен сојуз60, а кои се бележат и во оваа јазична
реализација: ПОСТПОЗИIЏIја на определениот член, формирање на идното
време со глаголот

'сака'

во скаменета форма (партикула ќе), удвојување

на предметот со помош на неакцентираните форми на личните заменки,
делумно губење на инфинитивот и др. Тоа што претставува разлика во
однос на формалната структура е редоследот на реченичните единици,
којшто е поинаков и во останатите реализации на овие јазици.
5'з.2

Граматички значења

Една од највоочливите компоненти на ПП секако е и нивната
гномска природа. ·Воопштувањето е процес на ососзнавање (когнитивен)
при кој поаѓајќи од ред повторени посматрања, од ред констатации
произлезени од искуства, се доаѓа до создавање на зклучоци и/или судења
за одредени заеднички аспекти на група ситуаIЏIИ.
процесот на

воопштување би ја имал следната

(материјална или духовна)

или

.

.

.

. ]

-

реалност

+

изразување

апстракција

.

неметафорично)

околности [посебен случај

шема

(околности (настани, појави, ситуации)) [

посебен случај + посебен случај .
(метафорично

Шематизирано,

апликација

посебен случај .
.

.

.

.

.

во

конкретни

].

Движењето, просторот и времето овозможуваат

појава на безброј

каузални настани провоцирани од човекот или имагинирани од него.
60 Ш. Демирај Ба.лканска лuнiвuсшuка
-

-

Логос

-

А
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Човекот со својата моќ на воопштување (преоѓање од посебен конкретен
настан

во

множество

апстракција,

анализа

репродуцира.

конкретни
и

синтеза

и

понатаму

чувствува

во

општ

потреба

апстрактен),

истите

и

да

ги

Ова е мошне значаен момент во сознавањето, бидејќи

всушност се работи за фаза на синтеза врз основа на една или повеќе
заеднички особености чие присуство е верификувано. Понатаму за да се
респектира универзалноста, но и индивидуализацијата и ситуацијата да се
претстави

уште

поживо,

поиконски,

преку

асоцијација

се

бараат

конкретни примери, познати и многу типични за трансформација на
одредена идеја. Средината прифаќајќи ги или отфрлувајќи ги врши една
природна селекција.
Со еден ваков статус ПП можат да се актуализираат, применат во
безброј

контекстуални

ситуации.

Ова

бездруго

е

израз

на нивната

универзална моќ којашто од друга страна, токму поради високиот степен
на воопштување, може да доведе понекогаш и до несакани интерпретации.
Во склопот на ПП, споменатите фази не секогаш учествуваат во
нивната градба. Издиференцирани се две категории: 1. универзалноста е
заклучок на анализа, споредба и претходна синтеза на голем број факти и
2. иако анализата и синтезата реално постојат во сите споменати фази, не

се изразуваат - универзалноста се изразува преку индивидуализација.
Поинаков начин на конкретно изразување на универзалноста може
да се разгледа и на друго поле:

додека голем дел од ПП се формулираат

како заклучоци на гносеолошко ниво, како објективно претставување на
ситуации

иlили состојби,

други

се

формулираат

како

заклучоци

на

аксиолошко или нормативно ниво (ПП со прагматичка надградба). Кај
вторите, откако се сознаваат заКЈlучоците од типот на првите, се нагласува
аксиолошката страна - во форма на поттик, дозвола и отворени забрани.
Во првиот случај пораката се изразува имплицитно, додека во вториот таа
е поотворена, понепосредна.
Споменатата универзалност е присутна во корпусот - предмет на
наша

анализа.

нејзината материјализација се реализира активирајќи

соодветни јазични единици, при што се води сметка можноста овие
единици да воспостават врска со разни типови на контексти да биде што
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поголема, како и да

ги

оспособат ГП1 да активираат едно од нивните

потенцијални значења во определен контекст. Поради ова се одбираат
единици кои ако не

Формално, семантички би

имале (или добиле)

колективна вредност. На овој начин ПП добиваат статус на изрека, чијшто
референт не може да се определи освен во конкретна ситуација на
реализација.
Од граматичките категорШi преку кои се постигнуваат споменатите
обележја

на

ПП

на

прв

план

би

ги

издвоиле

генеричносша

и

вонвременосша (во создавањето на универзалноста) и начинош и лицешо

(во создавањето на оквирот за блискиот контакт):

5.3.2.1

Генеричност

Вршејќи ја функцијата субјект, а кој се совпаѓа со логичниот субјект
именската синтагма во ПП има колективна вредност. Обично именската
синтагма

употребена

во

еднина,

сем

референцијата

кон

единката

имплицира и референција кон колективот. Оттука именската синтагма
која во облик на еднина го подразбира склопот на еднакви (или слични)
единици всушност се однесува на севкупната класа што се означува со неа.
Па така во пословицата Жена вера нема именката жена слободно може да
се изедначи со сише жени; во Кој рано руча и рано се жени нема да се кае
заменката кој може да се изедначи со секој и тн.

5.3.2.2 Вонвременост

Во склопот на ПП категоријата време не коренспондира секогаш со
категоризацијата на овој поим како однос на вршење на дејството според
моментот на искажување. Формално таа cooдвe CTByBa) но воедно кај ПП
таа означува вонвременско дејство. Па затоа кога говориме за презент ние
мислиме на гномскиот презент, односно на дејство кое не е стегнато во
никое време или дејство кое може да се врши во секое време, па според
приликите навистина и се врши. Ваквиот презент означува дејство кое се
случува кога и да се укаже прилика: во минатото, сегашноста, во иднината.
На неопределеното време му одговара семантиката шака било од секогаш
и ќе биде за сеКО2аш, додека на определеното се случи еднаш и може да се
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случи и д ру2Uаш61. Употребата на дел од минатите времиња значи е со

функција на засилување на вистинитоста на тврдењето: тоа што е далечно
не е можно да се провери а со тоа ни да се оспори:

Женаша била шри дена порано родена од iаволоiu (минато

неопределено)
Ако од ше2а си се оженuл, јас висшински се омажuв (минато

определено)
Овие разлики од семантички аспект, коишто во македонскиот јазик ги
овозможува постоењето на категоријата на видот, во албанскиот јазик не
се присутни, бидејќи воглавно минатоста се претставува со аористот:

Nuk peJqeva feгdhen ро peJqeva zоguп

(Не го бендисав гнездото, туку го бендисав врапчето).

Гномскиот футур пак укажува на сигурноста за повторно случување на
дејството:

Кој шшо зема бесчесна, ќе си ја U.ма дома бељаша

(:Еаг§ lиlе do f(j ma.пiѕh, qasi еге do f(j пiѕh

(Какво цвеќе ќе земеш, таква арома ќе чувствуваш).

5.3.2.3 Начин и лице

Начинот како основна граматичката категорија (заедно со времето и
видот) во системот на глаголската флексија првенствено го изразува
односот што кон реалноста го воспоставува говорителот. Оваа категорија
ја изразува субјективната состојба

или тн.

психолошки

аспект

на

тврдењето. При нашата анализа како многу важно граматичко значење го
издвоивме uмuерашивош, кој воедно укажува

и

на прагматиката. Како и

во прагматиката и овде ја издвојуваме вистинската заповед и случајот каде

61 З. Тополињска, А. Спасов, љ. Спасов

авшономен семuошuчен

ц

Оаис u К/lасuфшсацuја на uоzоворкuше како
јазuчен .мuкросuсШе.м МАНУ - Скопје, 1986,59-60
-

-

1'1(\

формата на заповедниот начин не е вистинска заповед, како и случаите
каде императивот е мотивиран односно каде може да следи мотивација:

Жена млада u вино сшаро земај
Не фалu ми лична жена, ами умна (заповедта не е вистинска)
Жени се, и uосле весели се (со коментар)

Grиan е kalin zgjedhi уеtб

(Коњот и жената избери ги сам)
Shikjo оbопiп, pastaj hyn dhe пе shpi

(Види ја градината, потоа влези во куќата) (заповедта не е
вистинска)
Pyet пе gjitош: pastaj 1idh miqesi

(Прашај по роднини, потоа создавај сватовство) (со коментар).

Бидејќи

формално

оптативот

(во

однос

со

македонскиот)

е

карактеристика само на албанскиот јазик, него го среќаваме само во
албанските примери:

.Моѕ tif zentif dimri ра drиi dhe pleqeгia ра gгu

(Да не те фати зима без дрва и старост без жена)
Rrofsh, тој 9ире,qе те degjove! - поfsh, тој, пепе, qe mе mеѕоуе

(Да живееш, мори ќерко, што ме послуша!

да живееш, мори мајка

што ме подучи!).

Во двата корпуса fПIтересна е комбинацијата имuерашив со
вокашив:

Пази Боже од шуна боза, i1ujaHa жена u бесна свиња

Вете, пепо, tif tif ngJas de mоѕ tif hапifsh, do tif ta ѕhkопј

(Роди ме, мајко, да ти личам, ако не те стигнам ќе те престигнам)

Лицешо е'во корелација со начинот (в. семантика и прагматика)
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Второто лице еднина има обопштена употреба:

Жени се и iiосле весели се
На жена не и речи дека е :Zрда

Hidh dor§n zgjidh тоl1§п
(Пушти ја раката избери го јаболкото)

Shihi t§ ј§т§п

е

merri t§ bii§n

(Гледај ја мајкакта и земи ја ќерката),

додека првото лице еднина се среќава поретко и, иако дава една интимна
нијанса,

и

овде е присутна определена обопштеност

Ако од шеzа си се оженuл, јас висшински се омажив
Ако бидам невесша ушше еднти, .знам јас како да zувеам

Кај је? kaj е kom gгип
-

(Од каде си?

од каде ми е жената)

Qesh§ bi.J§ е u beshe hal1e, u m§rguash пје ѕМаlle
(Бев ќерка, станав тетка се поместив една скала)

5.3.2.4

Употреба на одделни зборови

Во посебноста н а јазикот на ПП за жената учествуваат и некои зборови
кои се лексички експоненти на категоризираните значења:

сврзникот и носи значење не само ..... шуку и
комбинација на негација и импликација.

''',

Првиот дел

изостане:

EpzeH човек

и

од царОl:U е uоzолем

Секоја круша си има

и

што претставува

оiiашка

може и да

Веп dhe fепа trепdаfiШ

(Прави

11

трнот трендафил)

Ataj ku ер сисen, е п е qenve te katuпdit s'ke qejft'u gjerif zgjebja

(Таму каде ја даваш ќерката

11

на селските Кучиња не сакаш да им

падне шугата);

во македонските примери лексемата секој се јавува како експонент на
големиот квантификатор и исто така носи негација и импликација,
додека во албанските во оваа функција се јавува неопределената
заменка

kush,

којашто

поради

обопштената

природа

на

ПП

семантички се изедначува со м акедонското секој:

Секоја мома знаје да аеје у дома си, а да ја видuiilе на хоро шо

KlJsh

II

f1x;itua,

(Кој се побрза, зе ма саката жена

mоп'

9аЈеп gгиa

секој што се брза ќе погреши);

во однос на употребата на соilсшвенише имиња, треба да се истакне
дека т ие најзабележително се застапени во македонските rш (во
а лбанските може да се појават многу ретко) и понекогаш самото име е
носител на пораката:

Се Uроменu lаiлика да ја види Владика
Да и маше к'смеш ,Јаzлика ќе а зем.еше Владика;

посебна карактеристика на македонските во однос на албанските
примери, исто така е почестата уuошреба на зБОРОi1l ГосUод, односно
Бог со што авторитативно се истакнува оправданоста на тврдењето,
судењето или заканувањето;

заемната употреба на шурцизмише, којашто се должи на историско
општествените околности, е појава што се поврзува и со ВЛИЈаНИЈата и
преземањата од еден извор во друг:

Лuжисаанка девuјка

-

uз.меЌарка ќе бuдuш довека

Жена шшо оди Йо ко.мшuu здрава дома не си иди

(Јипј "shyqyr" пјif herif,
(Јира ''mcdct'' пјif hcrif,

е
е

''mcdct''pifrhcrif:
"shyqyr" pikherif

(Синот "шуќур" еднаш, а "медеi7l" секогаш;
Ќерката "медеш" еднаш, а "шуќур" секогаш);

познато е дека објавувањето на ПП воопшто, па и на тие за жената, во
албанската и македонската средина се карактеризира со вклучување
на примери од разни географски области па така и во двата корпуса
воочливи се дuјалеКШUЗМllШе. Но, бидејќи тие се разликуваат од
останатите говори првенствено на фонетски план и не вршат некое
посебно влијание во однос на семантиката на исказот, во нашите
толкувања не ги третиравме посебно.
5.3.3 Карактер на релација

Доколку

формата

- површинската структура

биде

подлабоко

толкуван а, доколку сакаме да видиме што се со неа се кажува, макар
имплицитно, ќе заклучиме дека таа (формата) во еден длабок слој на
структурата содржи и нешто друго

-

длабока смисла.

Истиот тип порака може да се искаже преку друг синтаксички
модел:

Женаша има за сеКО20 iiолна шорба солзи
Женаша се смее КО2а .може, а iiл.аче Koia сака

Не треба да се верува во солзите на х

Отаја

-

dл'е е: shti!pisiJ

(Жената - светлина на куќата)
Вит пс shti!pi osht i huj

(Мажот е туѓинец во куќа)

Вистина е дека m се темели врз х

Касна женидба - млади сирацu

Мјѕп i уопс ј lopCye: gruaja

е:

уопс е: shokiJve:t

(Доцната пченка на кравите, доцната жена на другарите)

Проблемот треба да се реши додека е актуелен.

Реченичните конструкции на приложените трансформирани модели
(парафразите), коишто се сознанија на длабоката смисла на ПП, во себе
содржат поинакви релации во однос на нивната површинска форма. За да
ги разбереме подобро овие релации, накратко приложуваме некои ставови
на семантички ориентираната теорија62.:
Светот

разгледуван

хиерархизирана

мрежа

низ

Јазикот

претставува

на релации помеѓу

поимите

компликувана
кои

именуваат

поединечни ентитети перцепирани како издвоени делови на ТОЈ свет.
Воглавно се работи за два типа на ентитети:
1.

материјалните предмети (вклучувајќи ги тука и луѓето)
димензионирани и локализирани во простор и

2.

ситуациите

(состојби,

процеси,

случувања)

димензионирани и локализирани во време.
Прототипски јазичен еквивалент

којшто

упатува

на машерuјалнuош

Йред.меШ е uменскаша сuншаZMa, прототипски Јазичен еквивалент за

поимlкомплекс на поими кои упатуваат на сишуација

е

реченuцаШа. Секој

поим во себе содржи семантич:ки импликации, односно во текстот бара
присуство на показател на другите поими. Поимот којшто ја конституира
6'2

З. Тополињска Дали су свРЗ1-tuци xoMo'ieua врсша речи. НаучШl састанак слависта
Београд 1998 ГОД 27/2 (сепарат)
-
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реченицата се нарекува преДlIкат додека поимите кои тој ги имплицира негови аргументи. Предикатите можат да се поделат во три типа:
1.

такви што како свои аргументи бараат реални предмети
иlили луѓе (нивните јазични показатели ги конституираат
простите реченици од типот чutUа.м KHUl.a) ;

2.

такви

што

внатрешни

изразуваат

состојби

при

што

појдовна точка е човекот а вториот аргумент е ситуација
јазични

(нивните

показатели

отвараат

синтаксичка

позиција за тн. декларативна зависна реченица .ме чудu

шшо.... ) ;
3.

такви

што

го

изразуваат

нашиот

размислување/изразување (нивните јазични

начин

на

показатели

примарно врзуваат две реченични конструкции т.е. ги
конструираат сложените реченици од типот не дојдов

бидејќи .ми дојдоа 20СШU).
Речениците конституирани со предикат од првиот ред воопшто не
го наметнуваат проблемот на меѓуреченичните конектори. Единствениот
тип реченица која може да се појави е релативната реченица (го бара),!

девојчешо кое беше вчера кај нас). Релативните заменки вршат анафорска
служба и истовремено блокираат една синтаксичка (најчесто аргументска)
позиција во зависната реченица и затоа обично не се вбројуваат во
сврзници.
Во речениците изградени со предикати од вториот ред, според
дефиниција,

еден

од

аргументските

изрази

упатува

на

ситуација

-

проекција на ментална активност (Тој веши дека ќе дојде). Конексијата се
врши со сврзниците дека, шшо, како, .

. .

кои се без лексичко значење и

вршат служба на синтаксичка акомодација, која може да се спореди со
службата на падежните наставки (во македонскиот јазик таа функција
најчесто ја вршат предлозите).

Овие сврзници се наговестувачи на

декларативните реченици, односно на реченичниот аргументски израз.
Конструкциите

составспи

од

површинските

показатели

на

предикатите од третиот ред обично се реализирани како сврзници и покрај
себе бараат по

два реченични аргументски изрази. Истите предикати,

поретко, можат да се остварат и како глаголи иlили како глаголски
изрази (Ќе

предикатски

куuам

КI-Ш2а

доколку

имам

иари

спроти

Куuувањешо кни2а е условено од имање аари). Вообичаениот секојдневен

тек на нашите мисли го одразуваат конструкциите со сврзник, додека во
покондензираниот

стил

(интелектуалниот)

доминираат

глаголските

предикати и номинализираните аргументски изрази. Прашање е колку
лексемите и, ако, Uа, но, или, кога, шi710М, додека, бидејќи, ако, иако и тн.,
коишто ги конструираат вистинските сложени реченици, се сврзници,
бидејќи со значење им конкурираат на глаголите како
аредизвuкува, коеzзиСLuира,

следува,

Прешходи

и др.

обусловува,

За разлика од

останатите сврзници тие имаат свое лексичко значење и не се елементи на
семантичката ни на синтаксичката структура ни на едната од двете
зависни

реченици

кои

се

врзуваат

како

аргументски

изрази.

"Рекуренција(та) на речениците е можна на три нивоа:
1. релативните реченици представуваат делови на именските

синтагми;
2.

изјавните

реченици

претставуваат

имплицирани

реченични аргументи;
3.

сврзниците,

односно

сврзничките

предикати

ги

конституираат вистинските (правите) сложени речеНШ(и
т.е. конструкции со по две равноправни зависни реченици
во функција на аргумеНТ"6Ј. Ваквото конструирање на
сврзничките

класи,

продолжува

Тополињска,

Ја

минира

традиционалната поделба на паратакса и хипотакса. Па така во групата на
сврзничките предикати спаѓаат паратактичките и дел од хипо тактичките
сврзници

-

тие

кои

ги

воведуваат

екстензионалните

(одредбените,

додатните) зависни реченици со прилошка вредност.
Следствено говориме за карактер на релација

таму каде и

всушност има релација меѓу настаните а тоа се реченици со, според
традиционалната поделба, паратактични, временски и каузални сврзници.
Наједноставниот т ип на нарација е простото поврзување на поединечните
случувања
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и

констатации

преку

простите

коњункции,

дисјункциите,

алтернативите, адверсативните врски без експлицитно истакнување на
природата тие врски.
И во ПП го воочуваме реализирањето на овој начин на конексија а во

анализираните македонски и албански ПП за жената се проицираат:
релации кои внесуваат ограда (адверсативна релација):

Ако од ше2а си се оженил. јас висiИински се омажив

Вистина е дека уне ја сфаќа сериозна ситуацијата,

НО

хја сфаќа

Анiел на лш е. iавол на cpL e

Вистина е дека изгледот на хе добар,

но

внатрешноста не

Shume 9ира qe па duken sikurјапе sheqer е mjaIte, dendur
da1in uthull е thагШ
("tv1HOry девојки кои ни изгледаат како да се шеќер и мед, често излегуваат
кисел оцет)
Вистина е дека изгледот на хе добар,

но

внатрешноста не

релации кои внесуваат послаба ограда:

Женише се iiлачаiU од мажиiUе а мажиzuе од жениiUе

Не е вистина дека х е задоволен од у, а у од х

Подлабоко структурираната нарација ги истакнува временските
врски помеѓу претставените настани. Во нашиот случај претставени се
ограничени типови на овие реченици:

Женско кога се рага, сiИреиiИе uлачаш

Вистина е дека

кога

се раѓа х е тажно

Реmјја vone рег bote, mјѕп vone рег l0ре
(Доцно дете за светот. Доцна пченка за кравите)

Проблемот треба да се реши додека е актуелен

Жени 20 синош К02а сакти, а ќеркаша кога можеш

Знај дека не треба да оДолжуваш при мажењето на ќерката

Киг blсп таll пхitојu; kиг тcrr gruа, mejtoju

(Кога купуваш стока побрзај; кога зимаш жена размисли)
Знај дека треба да внимаваш ПРIl одлучување за битни прашања

Најдлабока

интерпретација

на

врската

помеѓу

претставените

ситуации дава широко сфатената причинска мотивација сигнализирана со
сврзниците бидејќи, шака ... да, шака ... шшо, ако, иако и др. Во
македонските и албанските ПП за жената овие релации, како што веќе
напоменавме, идентификувани во длабокото значење, се почести во однос
на претходните:

Кој lllШО и.на лична жена, многу zlријar71ели ќе има

Не треба р бllдејЌII q

Kush ретgruап тeIТ bukиrine, humbet nder е kаta.пdјпе

(Кој се жени за убавината, губи чест и богатство)
Не треба р бидејќи q

Треба да истакнеме дека во корпусот - премет на наша анализа
присутни се и примери со негација, со импликација на оцносот каузалност
- консеквентност, со вградена кондицијалност, Финалност и со вградена
концесивност:

Ако uмаш лична жена не оди на шуiuна

Знај дека не треба да се ставиш во q ако си во р

Моѕ е ban gruсп тс briШ

(Не ја терај жената да вика)
Знај дека не требар бидејќи q
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(негација)
Ако е .w,ажош uијаница, женаша ќе биде .маченица

Ne marshi kudOJ del shkado

(Ако земете било каде, излегува сешто)
Акортогашq

(услов

последица)

Ако сакаzи добра жена, бuдu чесен маж

Знај дека треба Р за да биде q
( Финалност)

ЖенаL71а ба1-llu{а сука, а мажmu шаr1анu чука

Иако х и у треба да бидат партнери сепак

х

ја врши тешката работа а у се

забавува

Тге bшта пе' ShPl: е grиеја пе mиlli
(Три мажи в куќа, а жената на млин)
Иако потешките физички работи треба да ги врши у сепак тоа го

прави х
(концесивност)

Од приложеното се гледа дека македонските и албанс:ките ПП за
жената, како посебна јазична реализација,

проицираат специфични

релации. Имено само дел од сврзниците со семантичка вредност вршат
коњункција во тоа што го определивме за нивно длабоко значење, па
следствено во овие значења се реали:зираат само дел од општопостоеч:ките
релации, остварени со сврзнич:ките предикати.

6

ЗАКЛУЧОК

и

Пословиците
светот

реализација

поговорките

го

перцепираат,

како

специфична

презентираат

и

литературна
толкуваат

на

специфичен начин: некогаш нивен предмет се генерални појави/состојби,
некогаш фрагментирано се осврнуваат на човековите преокупации. Иако
имаат допирни точки со останатите литературни

жанрови,

нивниот

специфичен дискурс, нивната фигуративност, како и н ивната можност да
се применат и самостојно и во рамките на друг дискурс во вид на цитат или
заклучок, ПП ги издвојуваат во посебни творби.
Во теоретската литература се нудат бројни дефиниции' во кои се
нагласуваат разни аспекти било на содржински било на формален план, но
сепак многу е тешко да се определат границите, кои некоја изрека би ја
. вклучиле (исклучиле) во (од) Фондот на ПП.
Најсоодветна класификација на ПП би се остварила доколку во
селекцијата и групирањето врз основа на заеднички компоненти би
учествувале

сите

нивни

релеванти особености.

За

посебни

приоди

потребни се и посебни групирања, со што некои моменти се заобиколуваат
а в предвид се земаат други коишто претставуваат интерес за приодот. Во
нашиот случај селекцијата е вршена според тоа што го определивме како
(едно од можните) значење (meening) на ПП.
Нашата досегашна анализа докажа дека најистакнати функции на
ПП се конативната и поетската. Утилитарноста често била основна
компонента

воопшто

при

нивниот

методолошки

третман,

но

иако

искуството и поучноста која произлегува од тоа искуство се многу
значајни, тие не се еДИнствените домени на ПП

.

Имено се повеќе се

нагласува и нивната поетска функција.
Компаративните
вредности

опфатени

специфичниот

проучувања
во

поетскиот

ПП,

докажале

стабилната

говор

на

ГШ

дека

универзалните

синтаксичка
се

пунктовите

структура
во

кои

и
се

потврдуваат совпаѓањата и посебностите на ПП на два и повеќе јазици.
Иако

ПП

претставуваат

распространети

творби

во

светски

размери, и иако совпаѓањата и на формален и на содржински план се
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евидентни,

посебностите

на

определената

култура

која

ги

создава

(презема), меѓу другото, условуваат во нив да се вклучат и такви елементи
кои се специфика на определена јазична компетенција со што rm
излегуваат од рамките на интернационалноста и добиваат одлики на
национални реализации.
Македонските и албанските ШI за жената во основни црти ги
одразуваат и општите ставови на соодветните култури во однос на
третманот на жената. Некои моменти се позабележително опфатени општи окарактеризирања на жената, а некои само површно. Совпаѓањата
во однос на тематиката се големи - речиси секој момент на животот на
жената се третира на многу сличен начин во двата корпуса: раѓањето,
моминството, мажењето, воспоставените односи со сопругот и членовите
на неговото

семејство,

мајчинството,

староста,

смртта

и

др. Некои

моменти се понагласени во едниот корпус а некои во другиот. Евидентни
совпаѓања се забележуваат и во опишувањето на жената во однос на
изгледот,

умствените

способности,

добрината,

злобноста,

итрината

чесноста, верноста, мрзеливоста идр.
Познатите окопности, на прв ред територијалната

блискост

и

историско-општествените услови , допринеле македонскиот и албанскиот
народ да градат и ценат исти или многу слични вредности, врз што и
почива познатиот балкански менталитет, којшто ВООШIIто се чувствува во
овој жанр на усното творештво. Во определениот корпус - предмет на
наша анализа, изразувањето на духовните специфики на овој менталитет е
забележително:

раѓањето

на

женското

дете

генерално

носи

тага,

нејзиниот статус зависи од сопругот, таа има јасно определено место во
семејниот и општествениот живот, кон неа се поставуваат конкретни
обврски кои се очекува
негативните

особини

-

И

да ги исполни. Иако јасно се истакнуваат

глупост,

мрзеливост, жената се претставува

злобност,
и

неискреност,

нечесност,

со нејзините позитивни вредности -

убавина, умност, добрина, работливост. Контрадикторноста како една од
карактеристиките на ПП и во овој случај се јавува, првенствено како
резултат на различни искуства.

Многу ретки се целосните совпаѓања на Фразеолошките изрази,
односно многу ретко во македонските и албанските ПП за жената
среќаваме

Фразеологизми

кои

се

составени

од

лексички

еднакви

компоненти, иако пораките на изреките се совпаЃаат. Ова се должи на
компетенциите и конвенциите на соодветните јазици.
Анализата на стилските особености на македонските и албанските
ПП за жената, докажа дека може да се сублимираат неколку генерални

заклучоци. Имено, структурата на самите ПП како стилистички идентитет
се покажа податлива за: идентификација, класификација и интерпретација
на некои општи (универзални) и посебни (специфични)

стилистички

интервенции. 3аклучивме дека основни стилски особености ,на ГП1 се:
еКОНОМlIЧНОСШ, кондеНдllраносiu, фУНКЦllоналносiu, ефекtUНОСtU

и

ефuка

СНОСШ.

Резултатот од анализата сведочи дека ПП што ги проучувавме
вистинско

претставуваат
Широката

стилска

кондензираните

стилско

парадигма,

кратки

изрази.

богатство

доаѓа

до

за

дадените

израз

токму

Стилитиката

се

"раѓа"

корпуси.
во
токму

вака
од

варијантите, од варијациите на една тема, од можностите некоја порака да
се соопшти на особен, невообичаен, естетизиран и впечатлив начин.
Експресијата на ПП е речиси константно активна, инвентивна и со
неограничени можности. На тој начин се одбегнува едноликоста. Токму
затоа, забележавме стилски фигури на сите четири нивоа: Фонолошко
(асонанца, алитерација, рима), синтаксичко (елипса, инверзија, повторува
ње, градација), семантичко (споредба, епитет, антитеза, метафора, метони
мија, аналогија), логичко (иронија, хипербола, парадокс).

Од останатите

начини на искажување, впечатливи беа: нарацијата, прашалната форма,
дијалогот, апелативот, императивот и поучителноста. На формален план
најзастапена

е

антитетичката

форма

на

изразување

-

бинарната

структура.
ПП воопшто, па и македонските и албанските ПП за жената,

претсавуваат знаци со оnpеделено значење - семантика, со определен
однос кон приемачот - прагматика и со определена општа структура на
исказот

синтакса.

Од прагматична гледна точка, кај ПП постои една корелација
помеѓу формата и содржината - сите IШ со прагматичка надrpадба му се
обраќаат на адресатот 2 лице, во императив, но не сите IШ со оваа форма
ги толкуваме како ПП со соодветна прагматичка надrpадба.
Бидејќи употребените единици во ПП го немаат тоа значење што го
имаат во обичниот говор, туку значењето е преносно, потребно е: 1)
семантичка анализа - какви се паралелите, од кои области произлегуваат
сликите од кои настануваат метафорите, начинот на кој ова се остварува,
какви сознанија нудат за средината во кои Функционираат IШ; и 2)
дешифрирање на ПП, како и семантичка анали за на нивните пораки.
Семантиката на анализираните ПП покажува дека двата корпуса
пренесуваат ист тип на пораки, кои во двата корпуса се реализираат со
различни формални структури и дека бројот на ПП е многу поголем во
однос на нивните пораки, коишто се повторуваат.
Освен ПП кои носат прагматичка надrpадба и коишто експлицитно
упатуваат како i71 р е ба/не iuреба да се постапи, се:мантиката открива дека

ПП и имплицитно содржат инструкции. Понатаму се издвојуваат изреки во
чиишто пораки се даваат и дополнителни коментари за поставените
барања. Сите овие примери во кои било експлицитно, било имплицитно се
идентификува инструкција ги вклучуваме во категоријата дuрекi71uвu.
Останатите искази ги вклучуваме во категоријата acepi71ueu, бидејќи во
нив добиваме извесни информации, а кои ги двоиме на: искази кои даваат
еzзuсi71ен цuјална консi71аi71ацuја која се однесува на состојби или луѓе (овде

се вклучуваат и тие пораки кои содржат не2т{ија, која во самиот исказ
може и да ја нема); искази коишто содржат uмuлuкацuја ако -7 тогаш;
искази коишто содржат сuоредбu и искази коишто се uроuзвод на
обuчнuоi71 говор.

Тоа што го издвојуваме како совпаѓање во однос на структурата е
дека и македонските
еднакви

и

албанските ПП за жената се реализираат со речиси

сuнi71аксuчкu

шемu.

Внатрешната

содржина

секогаш

не

соодветствува со тоа што е на формален план. Во синтаксичката rpадба
како најистакнат елемент се јавува uаралелuзмоi71 којшто се јавува на
различно структурално ниво

на реченично, ниво, редуциран паралелизам

и синтагматски паралелизам. Често паралелизмите се корелирани со
асиндетон, но не ретко се користеIШ во коњункција, алтернатива, кои од
семантичка гледна точка во овој случај претставуваат спротивставувања.
Во

создавањето

на

универзалноста

на

IШ

учествуваат

iенерuчносша и вонвременосша, додека во создавањето на оквирот за

блискиот контакт учествуваат граматичките категории начин и ЛUl е.
Во определувањето на длабокото значење на ГП1 се гледа дека само
дел од свРЗНUЦllше со семаншичка вредносш вршат коњункција. Во овие

значења

се

реализираат

само

дел

остварени со сврзничките предикати.

од

ОIПIIТОПОСТоечките

релации,

7

ДОДАТОК

7.1

7.1.1

список НА АНАЛИЗИРАНИ ПП

ПП на македонски јазик

1.

Ако имаш лична жена, не оди на туѓина

2.

Ал со жена, ал без жена

3.

Без жени животот не би вредел ништо

4.

Бог да те чува од женска беља

5.

Женските ѓаволштини и ѓаволот не ги знае сите

6.

Жената е долгокоса, а краткоумна

7.

Женско кога се раѓа, стреите плачат

8.

Откаде си? Откаде ми е жената!

9.

Жена години и маж пари никојпат не кажуваат

10.

Жена вера нема

11.

Ако е жената млада, јадењето е невкусно

12.

Ако е мажот пијаница, жената ќе биде ма ченица

13.

Ако имаш девојче за мажење, можи и со циганин да се сватиш

14.

Ако ја биеш жената си, ќе си ја биеш главата

15.

Ако ја сакаш жената, сакај ја и бабата

16.

Ако немаше жени, бисерите ќе беа обични камења

17.

Ако немаш пари и жената не те части

18.

Ако од шега си се оженил, јас вистински се омажив

19.

Ако сакаш добра жена, биди чесен маж

20.

Ако се бориш со жена и ја кутниш, голема чест не ќе добиеш

21.

Ако си налутена, скокни во езерото

22.

Ако те лажам, да не се омажам

23.

Ако ти е жената верна и работна, полна ќе ти биде куќата

24.

Анѓел на лице, ѓавол на срце

25.

Арно е да имаш жена и у мна и лична, арно ама Господ две добра на
едно

место не дава

26.

Баба се чешла, село се плени

27.

Без жена, без куќа

28.

Без жена куќа, бунар без кофа

29.

Без жената нема среќа и несреќа

30.

Бог да чува од огин, од вода и од лоша жена

31.

Болна жена, болна и куќата

32.

Валеното девојче ќе земи полошо момче

33.

Воденица не клепана и жена не тепана, брашно не мелат

34.

Ѓаволот

35.

Ѓаволот што не може, може жената

36 .

r
·
ЕЈ,роди,оаоа,дете.

37.

Една баба - едно зло, две баби - две зла

38.

Ерген човек и од царот е поголем

39.

Жална мајка на слепо дете се радува

40.

Е.м болна, ем трудна, ем душа сака

41.

Жена будала оди расплетена

42.

Жена кавгаџија прилега на змија лутица

43.

Жена, коњ, пушка - не се даваат на туѓа рака

44.

Жена лична и безумна, куќа запустува

45.

Жена лоша - вечна мака

46.

Жена млада и вино старо земај

47.

Жена мрзелива, мезе на вошките бидува

48.

Жена rrnјана е како улава свиња

49.

Жена работничха, ноќе куќата и свети

50.

Жена работничха оди засукана

51.

Жена синор нема

52.

Жената баница сука, а мажот тапан чука

53.

Жената била три дена порано родена од ѓаволот

54.

Жената е зло без кое се неможе

55.

Жената е како врбата, каде ќе ја насадиш, таму ќе расте

56.

Жената има за секого полна торба со солзн

е

",.

бел за жените

,.,..
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57.

Жената и мачката тешко умираат

58.

Жената како шатката, трае на студеното

59.

Жената колку е блага, толку е горчлива

БО.

Жената мажот на лице го носи, а мажот жената на кошулата

б1.

Жената му ја носи капата

б2.

Жената остава поголема миризба

б3.

Жената се смее кога може, а плаче кога сака

б4.

Жена умна и разумна не го става мажот да страда

б5.

Жена што ќе си купи маж со пари, кај сака ќе си го води

бб.

Жена што шета по КОМIIIИи, дома здрава не си иди

б7.

Жени го синот кога сакаш, а ќерката кога можеш

б8.

Женило - црнило

б9.

Жените одат на бања, ако мажите им лежат во затвор

70.

Жените повеќе од мажите веруваат во маѓии

71.

Жените се носат по модата, а мажите им носат вода

72.

Жените се плачат од мажите, а :мажите од жените

73.

Жени се, и после весели се

74.

Женски гроб нема во полето

75.

Женскиот ум е матен поток

7б.

Женските работи крај немаат

77.

Женското срце е како памучен чорап, се растегнува

78.

Жолта коза - жолто јаре

79.

Итра Митра за комат - за работа никојпат

80.

Ја рано жени се, ја рано калуѓери се

81.

Каде нема жена, тука нема ни куќа

82.

Касна женидба, - млади сираци

83.

Килав маж, жена не рани

84.

Кој за што, баба за вретено

85.

Која круша без опашка, та и Бојана без момче

8б.

Кој куќа не градел и ќерка не мажел, тој не знае што е трошок

87.

Кој рано руча

88.

Кој што има лична жена, многу пријатели ќе има

89.

Кола и жена лесно не кинисуваат

И

рано се жени, нема да се кае

1,,0

90.

Колку има бели врани, толку има добри маќеи

91.

Кому мајка, кому маќеа

92.

Коњот бара зоб, а жената роб

93.

Куќата жена ја издржува

94.

Куќата не стои на земјата, туку на жената

95.

Куче кога спие и жена кога плаче. не верувај

96.

Лицето девојките ги мажи

97.

Личнотијата пазар збира, куќа не чува

98.

Лошата жена е како домашна молња

99.

Маж без пари и куќа без жена - оган да ги гори

100.

Мажила се мома да не седи дома

101.

Мажот гради куќа, а жената дома

102.

Мажот да носи со кола, а жената да вади со игла пак е надоли

103.

Мажот те прави царица, мажот те прави магарица

104.

Мајка била - мајка мила

105.

Мајка на чедо зло не мисли

106.

Мајката е арна, додека ноќна кукавица не закука

107.

Мајката каде удира, лој фаќа

108.

Мајчината и татковата клетва на земи не паѓа

109.

Мајчица - сенчица

110.

Млада жена ако имаш, купи си старо вино и не страхувај

111.

Многу баби - детето килаво

112.

Многу е тешко туѓи пари да чуваш, своја жена да раниш

113.

Мома вино не пие, коза сено не јаде

114.

Мома на глед - како тиква на плод

115.

Момата и лубеницата не може да се познае какви се

116.

Момата не е стока за чување

117.

Момче се жени кога сака, а момата кога ја сакаат

118.

Мрзлива жена, домаќинка не е

119.

Мрзливата жена куќа зацрнила

120.

Мрзливата жена по комшии преспива

121.

Мрзливи жени, деца вошливи

122.

На вдовицата и градите и се душмани

123.

Надвор кукла, дома панукла

124.

На жена не и речи дека е грда

125.

На кого мајка, на кого маќеа

126.

На сто вреќи ќе врзиш устите, ама на една жена не можеш

127.

Не фали ми лична жена, ами умна

128.

Нечесната жена и во кафез да ја затвориш, таа ќе си најде чарето

129.

Ниту мачкините нокти не се толку остри, колку што се женските

прсти
130.

Ништо не е помило од мајката

131.

Од прва жена, прв зрак и прв сон, поубаво нема

132.

Ожени се дедо да си има баба

133.

Омажи мома, само да не е дома

134.

Пизмела мома оро, та се омажила за гајдаџија

135.

Подобро е да живееш во пустина, отколку со бесна жена

136.

Рани деца да те тепаат

137.

Река без вода, мајка без деца

138.

Саканата жена никогаш не може да остари

139.

Селото гори, бабата се чешла

140.

Стар човек за лек - мајчин збор за век

141.

Трпи баба за убавина

142.

Ќешке Јана да е мома, ама не

ми

се верува, зошто голема со кози

одела
143.

Ќути, Маро, ќути душо, мама ќе те мажи

144.

Убава жена - беља вкуќи

145.

Убава како нацртана

146.

Убава мома, род нема

147.

Убавата жена секој ја гледа

148.

Убавата жена ретко е чесна

149.

Убава - та улава

150.

Убавина леб не дава

151.

Убавина куќа не крепи

152.

Убавината не се јаде, само со очи се гледа

153.

Убавината пазар собира,

а

губотијата !суќа врти

154.

Убавините жени оро играат, а грдите куќа чуваат

155.

Убавите жени - имаат век

156.

Што бара бабата на орото?

157.

Што бара жена во Света гора?

158.

Ако бидам невеста уште еднаш, знам јас како да гувеам

159.

Ако биди мажот пијаница, тешко на негоите деца и на негоата

Домаќинка
160.

Ако се бориш со жена и падниш, голем страм ќе си донесиш

161.

Ако се ожениш, арно ќе сториш, ама гледај дали ќе можит жената

да ја раниш
162.

Ако си мома, седи си дома

163.

Арната жена ет од Бога благословена

164.

Арните круши свињите и јадат

165.

Арното на огниште, стоката на буниште

166.

Ах за челад, ов за челад

167.

Барај жена да најдиш од сој, да ако ет сиромашка

168.

Без жена куќа, клај му го огно од врата и изгори ја

169.

Бог да пази од лоши жени, од калуќерки и од лоши другари

170.

Брблаица жена е како некоја празна воденица

171.

Брблаица жена никој не ја милува

172.

Вај бај чоек да не налепи од лоша жена на кат и од лош коњ на пат

173.

Вати да шари со очите моето чупе, зер сака мажење

174.

Галената жена не преди со урка

175.

Галената невеста, не ја риза свекрвата

176.

Гемија по сура ако можиш да тргаш, да така жена лоша да водиш

177.

Гемија по суо да тераш не можиш, ниту со жена на војска да одиш

178.

Грда е жената на Онкица, ама работна :и: е раката

179.

Грда нека е жената, ама уредна да и е куќата

180.

Да врлиш капата и да бегаш од лоша жена

181.

Да земиш жена сиромашка, ама да не е лижисаанка

182.

Дај

183.

Добрата жена куќа отвора, а лошта - затвора

184.

Ергенл'к веЗИРI(К

и

на жена узда, ако сакаш да ти запусти куќата

185.

Жена без маж и маж без жена - за калуѓери Й прилега

186.

Жена куса, руса и ШШllкаа вели: ах, како не сум висока, калеша и

танка бојлија

187.

Жена прокопсана куќата ја отворат

188.

Жена со пари се купуа, ама по селата

189.

Жената Ева сопрво згреши, а после мажот

190.

Жената му вели на мажа си Донеси, да кај сака нека си најдит

191.

Жената од бога е благословена да му бидит на мажо помошница

192.

Жена што се боит од Бога секој ја милуа

193.

Жени мрзливи седат без работа, ако децата му одат без кошула

194.

Жени сиромашки што носат по глаите кавтани, мажите му ќе одат

со капите искинати

195.

Жените

во полки кадифени,

а

мажите

во сенети борчлии

потпишани

196.

Жените в црква вреват, а мажите муабет си чинат

197.

Жените непара се благодарни од мажите

198.

Жените сега Й повелаат мажите и си играат со нив како мачките

со

глувците

199.

Жените проносија шаторчиња, а на мажите му излегло перчето низ

капата

200.
201.

Жените сет пофодули од мажите
Жените сиромашки се облекле во кондури санд'клии, ако се со

борч од кондураџии се купени

202.

Жените си стојат по портите во празниците, а мажите му си пијат

по меаните

203.

Жените со ластики, мажите без парички

204.

Жените со пари си Й купуаат мажите, ама во градоите

205.

Жените со ф'стањето копринени, мажите со бечвите искинати

206.

Женцки пари маж што ќе земи, ќе му отворат тешки дердои

207.

Зрелите круши свињите 'и јадат, и убаите моми лоши момчиња 'и

водат

208.

Имај си жена будала, ако сакаш по светот да те продаа

209.

Имај си жена расипница, ако сакаш да ти се заIIУСТИ куќата

210.

Јадиш, пиш, лен:иш, спи - така си праат мрзливите жени

211.

Ја растурила жената куќата како табаана

212.

Карам, тепам, маж се бројам

213.

Калуѓерица - светотелица: во црква отишла, дете си родила

214.

Кога градина се копала, тогај баба се чешала

215.

Која крушка без опашка, да момче без невеста?

216.

Која мома момче пребират, брго не ќе се омажит

217.

Која страчка без опашка, да и момче без невеста?

218.

Кој си бие жената тој си бие снагата

219.

Кој што бара жена без кусур, не ќе можи да ја најдит ни во

Стамбол
220.

Кој што зема жена бесчесна, ќе си ја има дома бељата

221.

Кој што има лична жена, многу пријатели ќе има

222.

Кој што има лична жена, не му треба дома икона

223.

Лижисаанка девојка - измеќарка ќе бидит довека

224.

Лицето го продаа девојчето

225.

Личната мома се големеит со личотата

226.

Личната мома со личотата се продаа

227.

Лоши и се момето веѓети, ама чесни и се збороите

228.

Маж без жена непара го прилега

229.

Мажо е борчлија да носи дома, а жената да го спастри

230.

Мажо си оди со крсто на чело, а жената на тило

231.

Мажот бело море и црно ќе обидит за жената да ја преранит

232.

Мажот посилен ет од жената, затоа требат да премолчуат жената

233.

Мирна жена секој ја милуа, и блазе кој ја имат

234.

Мрзливата вошките ќе ја изедат

235.

Мрзливата Домаќинка си остава да и капи кацата

236.

Мрзливата жена куќа затрнила

237.

Мрзливата жена мажо заборџуа

238.

Мрзливата жена мажот је то остаа без кошула

239.

Мрзливата жена ојт неиспрана

240.

Мрзливата жена ојт нечешлана

241.

На арната жена име hiY вадат
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242.

На арната не веруј се сосема, оти за цело не ет верна

243.

Нашата невеста многу арна ет: кога спиет, леб не јадит!

244.

Не гледај го коренчето, ами гледај цвеќенцето

245.

Жените му баат на болните, ама и му пеат со попоите

246.

Не враќај се од зборот како жена од пазарлакот

247.

Не гледај на лушпата, ами на јатката

248.

Не давај си, мажу, силата на жената

249.

Не давај узда на жена

250.

Не знаи свиња како се јади диња

251.

Не фали ми лична жена, ами умна

252.

Од жена кој маж зема пари, мараз ќе си отвори

253.

Од жена кој маж зема пари, нека си чекаат кавги и ѓурултии

254.

Од жена кој маж ќе земи пари, нека си легни да го газит

255.

Од кај што е жената, и мажот

256.

Од подгоор баба не умира

257.

Од трендавил трн, од трн трендавил

258.

Ожени го детето, клај му капина на гуша

259.

Ожени се да си земиш беља на глава

260.

Озгора мазно, одздола азно

261.

Олеле, мајко, плачит детето

262.

Ошто ми е болна жената, печена кокошка изедуат

263.

Поарно да родеше некоја жена камен ошто родила лош син, чунки

камено ќе

го клаеја на некоја бразда во калта за да врват луѓе и ќе

велеа: Бог да прости кој го кладе и го даде, а за лошата челад сите ќе
колнат
264.

Речено е од Бога за да се потресни таткото и мајката за челадта

265.

Руса нека е или калеша невестата, ама да ет умна и разумна

266.

Секоја мајка повеќе ќерка си ја милуат од сина си

267.

Секој а мома да си седи дома

268.

Секој кога плачит, викат: олеле, мајко!

269.

се омажила за Арап (за лош маж)

270.

се промени lаглика да ја види владика

271.

Сплеткал конците како мрзлива жена косите

1АА

272.

Татко и мајка колај не се наоѓаат

273.

Таткото и мајката берат гајле за децата, затоа брго ќе остарат

274.

Таткото и мајката голема надеж имаат од челадта

275.

Таткото и мајката курбан се чинат за челадта

276.

Таткото и мајката многу грешки му проштеваат на челадта

277.

Топол сум како во мајкина пазуа

278.

Трн грозј е не раѓа

279.

Трудна жена· вреќа подврзана: никој не знаит што има во неа

280.

Убаата жена е угодна на очите, а умната на срцето

281.

Убавина леб не дават

282.

Убаина куќа не крепит

283.

Убаина не се јади, само со очи се гледа

284.

Убаите жени непара сет работни

285.

Не знаит мајката што челад ќе излгедат

286.

Од женички пари браќа се делиле и се истепале

287.

Си ја најде бељата од жената

288.

Удри по очи, по глаа - на жена не бидува, оти и таа има душа

289.

Умре јатрвата се рашири золвата

290.

Умре свекрвата, се раширија катиштата

291.

Црвена - бела девојка секој ерген ја сакат

292.

Црвени - бели образи девојчински Й лажат очите ергенски

293.

Црви ќе зоврне под себе мрзливата жена

294.

Чавка зер умо му

295.

Шепни . поков куќа запустуат

296.

Што бара жена во света гора кога ќе умират

297.

Што девојче, што стока, кога спиет, леб не јадит

298.

Штодека е лична некоја девојка кога е безризична (без среќа)

299.

Што се поулаил, та уште дете се оженил

300.

Жена и лисица - како една мајка да 'и родила

301.

Жените отполу удолу му се кажуваат на мажите, а отполу угоре не

му

се

ГО

испи на жена што се опила

кажуваат

302.

Жена не сум, та дома да седам

303.

За дете раѓање колај, за rледање је мака

304.

Жена, ан:ка (турчинка), гуска, пајка - се сакаат да се капат

305.

Ако је мома, нека седи дома

306.

Баба се сторила и од курварство рака не трга

307.

Да је барем некоја лична, ајде де, ами таа како некоја ѓупка

308.

На лице светица, а на срце цела курва

309.

На мажа 'е честа му скрши

310.

Сама си расипа децата

311.

Се крши како некоја ченгија

312.

Умрен да е чоек, таа ќе гледа да го сотреши

313.

Уште со пците не ошла

314.

Мажо вели: "Дај Боже, работа", а жената "Дај мажу, пари"

315.

Жена работна од Бога је благосоена

316.

Сув леб да јадам, жена серсем да немам

317.

Мајка ми жена да ми биди, ако не му го вратам тоа што ми го стори

318.

Белило и црвило - ергенцко слепило

319.

Мрзливи жени - деца вошливи

320.

Ако имаш девојче за мажење, можи и со еѓуптин да се составиш

321.

Женцко да се не роди

322.

Женцкото не знаит на каков маж ќе падни, затоа кога ќе се роди,

се плачи
323.

Женцко уште коа се роди, поарно је да умри

324.

Мажо се мачи, се труди, жената да ја рани

325.

Жена злоблива се стои јадосана

326.

Ако имаш убава жена, не ти треба да одиш црква

327.

Бела како некоја грутка

328.

Бела, црвена како некоја капка

329.

Блазе на таа мајка што ја роди

330.

Да знаиш колку је грда, би се гнасил од неа

331.

Да ја грабниш и да бегаш

332.

Да си скочи на врато, грдата жена па не можи да биди лична

333.

До кај што огрева

334.

Една става што ти има, како некој фидан; како некоја гранка

335.

Една у мајка и една У татка је, ами кога је грда, никој не ја зе ат

СOlш;е и

до кај што заоѓа, нема ваква убаа

336.

Едните заби је се белеат на неа, сето лице и снага и је црно

337.

Едни црни очи што

338.

Жена убаа со пари Не се купуа

339.

Имај си убаа жена, не

340.

Како неа уште една нема

341.

Како незината убајина никаде немат

342.

Како некоја еребица прусат, како некоја гугутка пеи

343.

Како некоја јасна ѕвезда јет, али јасна месечина.

344.

Како некоја капинка беше дури не беше мажена

345.

Како некоја роса јет млада; како некоја капка

346.

Као жаби да јала. Се сторила жолта и слаба

347.

Кога је грда, нема да се мажи сирота

348.

Колку да се црви и да се бели, пак не мои да се омажит

349.

Лична, лична, дури прелична

350.

Ако има жена вошлива, од неа друга нема повошлива

351.

Као некоја Еврејка је во лицет

352.

Лицето Й је како некој дрмон. Дупки од сипаниците

353.

Лична, лична како газаро од котело. Грда

354.

Откоа се ожени, уште повеќе се ошути

355.

Да имаше к'смет, Јаглика ќе а земеше владика

356.

Кр ушата под круша па ѓа

357.

А роди, бабо, дете, де роди

358.

Дај ми Божи очи да је гледам

ти

има, како некоје грозје камендолцк:о

ти

треба да имаш икона

359.

Секоја мома знаје да пеје у домаси, а да је видите у хорото

360.

Тебе говорам ќерко, а услушај се снао
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7.1.2

Парафрази на ПП на македонски јазик

111

Знај дека не треба да се ставиш во р ако си во q

/21

Вистина е дека и со х и без х си на мака

/31

Не е вистина дека без х има р
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Бог да те чува од р

15/

Не е вистина дека р

16/

Вистина е дека изгледот на х е во спротивност со внатрешноста

171

Вистина е дека кога се раѓа х е тажно

/8/

Вистина е дека у се npиклонува кон х

/91

Х не ги кажува годините како што у не ги кажува парите

110/ Не треба да се верува на х
111/ Ако Р тогаш q
112/ Ако Р тогаш q
1131 Ако Р тогаш q
Il41 Ако Р тогаш '1
/15/ Знај дека треба да го сакаш Х1 безусловно
/16/ Вистина е дека х ги воспоставува вредносните мерила
/17/ Ако Р тогаш не q
/18/ Вистина е дека у не ја сфаќа сериозно ситуациј ата, но х ја сфаќа
119/ Знај дека треба р за да биде q
/20/ Ако Р тогаш не q
/211 Не е вистина дека другите

ги

засега твојата мака

122/ Не е вистина дека те лажам
/23/ Ако Р тогаш q
124/ Вистина е дека изгледот на х е добар, но внатрешноста не
/25/ Вистина е дека е добро да си во р, но Господ не дава
/26/ Не треба да се реагира несериозно во сериозна ситуација
1271 Не е вистина дека без х е добро
/28/ М без х е како бунар без кофа
/29/ Вистина е дека без х нема р ни q
/301 Бог да те чува од р, q и

v

1311 Вистина е дека кога х е

а

тогаш и m е а

/32/ Вистина е дека нешто вредно паѓа во рацете на некој безвреден
/33/ За да го решиш проблемот треба да се поставиш соодветно
/34/ Вистина е дека за

х

ѓаволот е позитивен

/35/ Не е вистина дека ѓаволот може да го направи тоа што може х
/36/ Не е вистина дека некој може да ги надмине своите способности
/37/ Вистина е дека секој х претставува зло
/38/ Не е вистина дека со х си во предност
/39/ Вистина е дека тој што нема ништо се радува и на фаличното
/401 Не е вистина дека може да се надминат сопствените способности
1411 Вистина е дека
/42/ Особеноста

х

кој е

а

прави р

кавzаџuја важи за х како за змија лутица

/43/ Не треба да се отстапуваат некои работи
144/ Вистина е дека

х

кој е а прави р

145/ Вистина е дека

х

кој е а носи р

/46/ Знај дека треба да постапиш различно при избор, бидејќи една

особина не важи подеднакво за сите
1471 Вистина е дека
148/ Х кој е

а

х

кој

е а

носи р

е како улува свиња

1491 Вистина е дека

х

кој е

а

прави р

/50/ Вистина е дека

х

кој е

а

прави р

/51/ Не треба да му се дозволи на х да прави што сака
/52/ Иако

х

и у треба да бидат партнери, сепак х ја врши тешката работа а

у се забавува
/53/ Вистина е дека

х

е полош од ѓаволот

/54/ Вистина е дека иако

х

е лош, без него нема р

/55/ Х се адаптира според условите како и врбата
/56/ Не треба да се верува во солзите на

х

1571 Хне умира лесно како и мачката
/58/ Хиздржува како и шатката
/59/ ВИСТШIa е дека

х

е во иста мера

а

колку b

/60/ Вистина е дека особините на една личност се познаваат од партнерот
/61/ Вистина е дека

х

ја врши работата на у

/62/ Вистина е дека делата на х оставаат поголеМ1! траги

'Аn

163/ Не треба да се верува во солзите на х
/641 Вистина е дека х кој е

а

прави р

165/ Не треба да се ставиш во р од корист, бидејќи q
1661 Не треба р, бидејќи q
1671 Знај дека не треба да оДолжуваш при мажењето на ќерката
/68/ Не е вистина дека со х си во предност
/69/ Не треба да правиш р бидејќи q
170/ Вистина е дека х верува повеќе во магии од у
1711 Иако х и у треба бидат се партнери, сепак само
172/ Не е вистина дека

х

е задоволен оду, ау од

х

се забавува

х

173/ Знај дека треба р за да биде q
174/ Не е вистина дека х е толку значаен
1751 Не е вистина дека х може да размислува јасно (бистро)
1761 Вистина е дека х е многу ангажиран
177/ Особеноста uздржлuв важи за х како за памучниот чорап
1781

Вистина е дека особините се наследуваат

179/ Вистина е дека х кој е

а

е позаинтересиран за задоволство отколку за

работа
1801 Знај дека проблемот треба да го решиш додека е актуелен
/81/ Не е вистина дека без х има

m

182/ Проблемот треба да се реши додека е актуелен
1831 Не е вистина дека

х

кој е

а

може р

/841 Вистина е дека х го засега само п
185/ Вистина е дека секој

х

е во можност да се стави во р

1861 Вистина е дека при р се изложуваш на големи трошоци
1871 Проблемот треба да се реши додека е актуелен
/881 Не треба р бидејќи q
1891 Не е вистина дека можеш лесно да го контролираш

х

190/ Вистина е дека добар Х4 е ретка појава
1911 Треба да се постапува еднакво со припадниците на една заедница
192/

Треба да се постапи соодветно кон х

193/ Вистина е дека m се темели врз х
194/

Вистина е дека m се темели врз х

1951 3нај дека не треба да веруваш во солзите на Х
1961 Вистина е дека Х кој е а се става во р
1971

Не е вистина дека изгледот на Х е толку битен

1981 Х кој е а е како домашна молња
1991 Подобро да не постои р
11001 Не е вистина дека Х прави некоја работа со вистинска мотивациј а
11О11 Вистина е дека m се темели врз Х а не врз у
11021 Вистина е дека колку и да заработи у, Х многу побрзо тоа ќе го
потроши

11031 Вистина е дека статусот на Х зависи од у
11041 Вистина е дека Х, е секогаш добар
11051 Не е вистина дека Х, му мисли лошо на z
11061 Вистина е дека се додека живее.'(1 е добро
11071 Вистина е дека Х1 е секогаш добар
11081 Не е вистина дека Х1 и УI му мислат лошо на z
11091 Вистина е дека Х1 е секогаш добар
1110/ 3нај дека акор не треба q
11111 Не е вистина дека ако многу луѓе вршат една работа, таа ќе ја
извршат успешно

11121 Вистина е дека луѓето тешко оддолеваат на некои предизвици
11131 Не е вистина дека Х правир
11141 Не е вистина дека внатрешноста на Х може да се познае по изгледот
11151 Не е вистина дека внатрешноста на Х може да се познае по изгледот
11161 Не треба да се одолжува мажењето на Х
11171 Вистина е дека у е во предност прир во однос на Х
11181 Не е вистна дека Х кој е а е и b
11191 Вистина е дека х кој е а правир
11201 Вистина е дека х кој е а прави р
11211 Вистина е дека х кој е а правир
1122/ Во определени ситуации луѓето треба посебно да внимаваат
1123/ Вистна е дека Х го прикрива вистинското лице
11241 3нај дека не треба да npавиш нешто што знаеш дека на другиот нема
да му се допадне

11251 Треба да се постanува еднакво со припадниците на една заедница
11261 Не е вистина дека лено ќе го натераш Х да ќути
11271 3нај дека не треба да го вреднуваш (цениш) изгледот
11281 Вистина е дека Х кој е а секогаш прави р
11291 Вистина е дека Х може да наштети многу
11301 Вистина е дека

Х1

е најдобар

/1311 Вистина е дека првиот Х е најдобар
11321 Не е вистина декауз прави некоја работа со вистинска мотиваlЏ:lја
11331 Не треба да се одолжува мажењето на Х
11341 Не треба да се ставИlII вор, доколку тоа не го сакаш
11351 Вистина е дека е подобро р, отколку q
11361 Вистина е дека некои луѓе за добро ти враќаат со лошо
11371 Не е вистина дека Х без z е во предност
11381 Вистина е декар носи q
11391 Не треба да се реагира несериозно во сериозна ситуација
11401 Вистина е дека ХЈ е секогаш добар
1 l411 Вистина е дека за да постигне определена цел луѓето се ставаат во р
11421 Од х кој правелр треба да очекувашр
11431 Вистина е дека со у с:и во предност
11441 Вистина е дека Х кој е а прави р
/145/ Вистина е дека Х е а
11461 Не е вистина дека Х кој е а правир
11471 Вистина е дека х кој е а прави р
11481 Не е вистина дека х кој е а е

и

b

11491 Вистина е дека изгледот на Х е добар, но внатрешноста не
/150/ Не е вистина дека изгледот на Х е битен
11511 Не е вистина дека изгледот на Х е битен
1152/ Не е вистина дека изгледот на Х е битен
1153/ Не е вистина дека изгледот на Х е битен
/1541 Вистина е дека Х кој е а прави р, а Х кој не е
11551 Вистина е дека Х кој е

а

се става во р

11561 Секој треба да си го знае местото
11571 Секој треба да си го знае местото

а

прави q

11581 Вистина е дека секој кој има стекнато искуство ЗНае да се постави
соодветно на проблемот
11591 Ако У е а тогаш р
11601 Акор тогаш q
11611 Ако сакашр треба q
11621 Секој треба да си го знае местото
11631 Хкој е а е од Бога благословен
11641 Вистина е дека нешто вредно паѓа во рацете на некој безвреден
11651 Не треба да се ставиш во р од корист
11661 Знај дека треба да внимаваш на потеклото на х
11671 Вистина е дека и со

z

и без

z

си на мака

11681 Вистина е дека т се темели врз х
11691 Бог да те чува одр, q и

v

11701 Х кој е а е како празна воденица
11711 Не е вистина дека некој сака х кој е а
11721 Не е вистина дека х кој е а е добар
11731 Вистина е дека намерите на х се познаваат од постапките
11741 Не е вистина дека х кој е а правир
11751 Не е вистина дека х кој е а правир
11761 Не е вистина дека можеш да го контрлираш х кој е

а

11771 Не е вистина дека у може секогаш да биде покрај

х

11781 Вистина е дека изгледот на х е лош, но внатрешноста не е
11791 Не е вистина дека изгледот на х е битен во споредба со внатрешноста
/1801 Треба до се избегнува х кој е

а

11811 Човек треба да биде а, но до извесен степен
11821 Знај дека не треба х да го води т , бидејќи не може тоа да го прави
успешно
11831 Вистина е дека х кој е а правир, а

х

КОЈ не е

а

прави q

11841 Не е вистина дека со х си во предност
11851 Не е вистина дека х без у и у без х е во предност
/1861 Вистина е дека х ги посакува добрите особености коишто му
недостасуваат
11871 Вистина е дека х кој е а правир

1'\1

11881 Вистина е дека некои работи се прават само во определени средини
/1891 Вистина е дека вината секогаш е на х
/1901 Не е вистина дека

х

се гржи како у заработува

11911 Бог го "благословил"

да му помага на у

х

11921 Вистина е дека секој сака х кој е
11931 Вистина е дека х кој е

а

а

прави р, без оглед на последиците

11941 Хкој е а не треба да правир
11951 Вистина е дека х прави р на сметка на у
11961 Вистина е дека х прави р ау прави q
11971 Не е вистина дека х е по а од у
11981 ВИСТ1mа е дека х прави што сака соу
11991 Вистина е дека х правир на сметка на у
12001 Вистина е дека х е по а оду
12011 Х кој е а не треба да правир
12021 Вистина е дека х правир а у прави q
12031 ВИСТШIa е дека

х

прави р на сметка на у

12041 Вистина е дека некои работи се прават саМО во определени средини
12051 Вистина е дека х правир на сметка на у
12061 У не треба да се стави вор од корист
12071 Вистина е дека некој вреден паѓа во рацете на некој безвреден
12081 3нај дека не треба р, бидејќи q
12091 3нај дека не треба р, бидејќи q
12101 Вистина е дека

х

кој е

12111 ВИСТШIa е дека

х

правир

а

правир

12121 У:не треба да правир, бидејќи q
12131 Вистина е дека постапките на х се во спротивност од очекувањата
12141 Не треба да се реагира несериозно во сериозна ситуација
12151 Вистина е дека секој у е во можност да се стави во р
12161 Не треба р, бидејќи q
12171 Вистина е дека секој у е во можност да се стави во р
12181 Не треба р, бидејќи q
12191 Не треба да се бара нешто што не постои
12201 Не треба р, бидејќи q

12211 Не требар, бидејќи q
12221 Не требар, бидејќи q
12231 Вистина е дека Х кој е

а

тоа ќе биде секогаш

12241 Вистина е дека изгледот е битен
12251 Вистина е дека изгледот е битен
12261 Вистина е дека изгледот е битен
12271 Не е вистина дека изгледот на Х е битен во споредба со внатрешноста
12281 Не е вистна дека без Х си во предност
12291 Секој треба да си ги врши своите обврски
12301 Вистина е декау е поискрен од Х
12311 Вистина е декау вложува голем труд да му удоволи на

Х

12321 Х треба да се стави вор бидејќи q
12331 Вистина е дека секој сака Х кој е
12341 Вистина е дека Х кој е

а

правир

12351 Вистина е дека Х кој е

а

правир

12361 Вистина е дека Х кој е

а

правир

12371 Вистина е дека Х кој е

а

правир

12381 Вистина е дека Х кој е

а

правир

12391 Вистина е дека Х кој е

а

правир

12401 Вистина е дека

кој е

а

правир

12411 Вистина е дека Х кој е

а

правир

Х

а

12421 Не треба да се верува на Х кој е а
12431 Не е вистина дека Х 3 е добар
12441 Знај дека не треба да внимаваш на потеклото
12451 Вистина е дека Х е

а,

но не секогаш

12461 Знај декау не треба да се однесува на начин кој е својствен на Х
12471 Знај дека не треба да просудиш според изгледот
12481 Знај дека не треба да дозволиш

Х

да доминира

12491 Знај дека не треба да дозволиш Х да доминира
12501 Не е вистина дека секој знае да реагира соодветно на ситуацијата
12511 Знај дека не треба да се истакне изгледот на Х , туку внатреlШIоста
12521 Не треба да се ставиш вор од корист, бидејќи тоа има последици
12531 Не треба да се ставиш вор од корист, бидејќи ,тоа има последици

12541 Не треба да се ставиш во р од корист, бидејќи тоа има последици
12551 ВИСТШIa е дека У се приклонува кон Х
12561 За посакувана реакција треба соодветна акција
12571 Вистина е дека потеклото на Х е битно, но не секогаш
1258/ Знај дека кога р, тогаш q
12591 3нај дека р носи q
12601 Вистина е дека изгледот на Х е во спротивност со внатрешноста
12611 Вистина е дека односот меѓу Х\ и
12621 Не е вистина дека Х е

Z

е секогаш ист

а

12631 Не е вистина дека е добро да имаш z кој е
12641

а

Природно е (Бог рекол) дека родителите треба да се грижат за

своите деца
12651

Изборот треба да го правиш според внатрешноста, а не според

изгледот
12661 Вистина е дека Х1 го сака повеќе

Zl

отколку

Zz

12671 Секој треба да се грижи за својата репутација
1268/ Вистина е дека за секого е важен Х!
12691 Не е вистина дека партнерот на Х е добар
12701 Вистина е дека Х прави р за да биде q
12711 Некој плети конци неубаво како мрзливата жена што

ги

плети

косите
12721 Не е вистина дека Х1 и У\ се наоѓаат лесно
12731 Вистина е дека Х1 и У\ прават р, затоа q
12741 ВИСТШIа е дека ХЈ И У\ прават Р
12751 Вистина е дека ХЈ и УЈ прават Р
12761 Вистина е дека ХЈ и УI прават Р
12771 ВИСТШIа е дека Х! е добар
12781 Не е вистина дека особеностите Не се наследуваат
12791 Вистина е дека детето пред да се роди е тајна
12801 Вистина е дека Х кој е

а

носи р а Х кој е b носи q

12811 Не е вистина дека изгледот е битен
12821 Не е вистина дека изгледот е битен
12831 Не е вистина дека изгледот е битен
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12841 Не е вистина дека х кој е а е и b
12851 Не е вистина дека може однапред да се знае иднината
12861 Не трба да се ставиш во р, бидејќи q
12871 Вистина е дека у гиснесува последиците од р
12881 Знај дека не треба да правишр бидејќи q
12891 Вистина е дека когар тогаш q
12901 Вистина е дека когар тогаш q
12911 Вистина е дека х кој е а носи р
12921 Вистина е дека х кој е

а

носи р

12931 Вистина е дека х кој е а носи р
12941 Х не треба да прави р
12951 Не треба да правиш р
12961 Секој треба да си го знае местото
12971 Не е вистина дека х е добар
12981 За некои работи треба да се има среќа
12991 Проблемот треба да се реши кога е актуелен
13001 Особеноста шuар важи за х како и за лисицата
13011 Не е вистина дека х е искрен
13021 Х треба да прави р
13031 Вистина е декар е лесно, но потоа е тешко
13041 Вистина е дека х кој е

а правир

13051 Х треба да се грижи за својата репутација
13061 Иако

х

не треба да прави р, сепак прави

13071 Х не треба да прави р
13081 Вистина е дека изгледот на х е добар, но внатрешноста не
13091 Вистина е дека х прави р
13101 Вистина е дека х прави р
13111 Вистина е дека х правир
13121 Не е вистина дека х е а
13131 Не е вистина дека х е а
13141 Вистина е дека у мисли како да заработи а х како да троши
13151 Бог го благословува х кој е а
13161 Не е вистина дека х кој е а е добро
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/З17/ Не е вистина дека те лажам
/З18/ Вистина е декау го привлекува р
/319/ Вистина е дека х кој е а прави р
/320/ Ако р тогаш може и q
/3211 Подобро да не се роди х
/3221 Вистина е дека кога се раѓа х е тажно, бидејѓи иднината му е

неизвесна
/323/ Подобро е х да не преживее после раѓање
/324/ Вистина е декау вложува труд да го издржува

х

/325/ Вистина е дека х кој е а прави р
/З26/ Ако Р тогаш не q
/З27/ Особеноста бел важи за

х

како и за грутка

/328/ Особеностите бел, црвен важат за х како и за капката
/329/ Х1
/330/ Вистина е дека х е а во голема мера
/3311 Вистина е дека

х

еа

/З32/ Вистина е дека колку и да сака

х

да биде а тоа не може да го

постигне
/333/ Вистина е дека х е

а

во голема мера

/334/ Хима става како фидан, гранка
/335/ Вистина е дека иако х е а, сепак р
/336/ Вистина е дека

х

има само една позитивна особина, а другите и се

негативни
/337/ Хима очи како грозје
/338/ Вистина е дека

х

кој е а вреди многу

/339/ 3нај дека треб а р за да не биде q
/340/ Вистина е дека

х

е најдобар

/3411 Вистина е дека х е најдобар
/З42/ Х пее како гугутка
/343/ Х е како ѕвезда, месечина
/344/ Вистина е дека

х

се менува по р

х

е

/345/ Х е како роса
/346/ Вистина е дека

а

/347/ Треба р за да биде q
/348/ Вистина е дека колку и да се труди х, сепак не може р
/349/ Вистина е деках е

а

во голема мера

/3501 Вистина е деках е

а

во голема мера

/351/ Лицето нах е како на Еврејка
/352/ Лицето нах е како дрмон
/3531 Вистина е деках е

а

/354/ Вистина е деках се менува по р
/355/ За некои работи треба да се има среќа
/3561 Вистина е дека особините се наследуваат
13571 Не е вистина дека некој може да ги надмине сопствените можности
/358/ Вистина е деках е

а

во голема мера

13591 Не е вистина дека луѓето ако знаат да се снајдат во една ситуација
ќе се снајдат и во друга
13601 Вистина е дека постојат ситуации кога нашиот соговорник не е тој
кому му се обраќаме
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7.1.3

ПП на албански јазик

1.

Gruaja е serte е plak burrin

2.

Gru е fisit е dru i lisit

3.

Grnaja е shipis, ја ta 16 fjalen,ja djalin

4.

Grnja е shtin dreqin ne kuti

5.

Grnja рсеј sojit ta len ni djale

6.

Gruja i ka floket е gata е ment е shkurta

7.

Кај је? - kaj е kom grun

8.

Nana е len f6min jetim е јо baba

9.

Ѕј asht nona - asht edhe е bija

10. Shtepija nuk pushon пе toke, por ne grue
11. Веѕа е kunores - mа е madhja bese
12. Arka plot, syte mе lot
13. Breshke е ugarit, mоrП thellenxen е mаlit
14. Bukuri е nuses - пје rnuaj gje
15. <;fare lule te marrish, qasi ere do nish
16. Qiken niqin vete е lypin е ПЈаш е mеп
17. Qupa е ka nderin t burri
18. Qupe qe nxјеп ре dere, е di; 'kllet, s'di
19. Beqari eshte si shkopi i qorrit
20. Beqari - quqari
21. Diten е marteses, о te

ilet, о te nbyllet dera

22. Do nusen, о skamandilin?
23. Реmјја vone per bote, misri vone per l0ре
24. Ршiја i vonshem - ѕј kallamoqi mаѕ elbi
25. Gazi mе gaz, vaji mе vaj...
26. Gocen njiqind е kerkojne, nji е mеп
27. Gocni - mbretni
28. Grnan е kalin zgjidhi vete
29. Grueja е mire ben shpine, јо раlа
30. Gruja nuk asht lope qi shitet ne pazar
31. Guri te muП, vajza te burri
32. Gjaja ne arke, dreqi ne darke
ЗЗ. Gjane е mјсе mепе edhe ne dere te jevgut

34. Hidh doren, zgjidh mollen
35. Insoni nihere martohet
36. Kerko shkop prej thane, kerko bije prej nane
37. Kur blen таll nxitoju; kur merr grua, mejtoju
38. Kur martohe, hap site, рѕе nge isht kusi ѕ;е ipet prapa
39. Kush ha buke ne menjgjes е kush martohet shpejt eshte

fituar

40. Kush per gruan merr bukurine, humbet nder е katandine

41. Kush u

тartш

dhe s'u gezua

42. Kush u nxitua, тол s;alen grua
43. Martesa е nxituar - pendim i gjate

44. Martesa е papjekun - Геmјја jetim
45. Martesa ka gezime, ро (dhe) plot hidherime
46. Martesa ne djep - е zeza е te vet
47. Martesa nuk asht pune qe bahet е shbahet
48. Martesa? Те dolli ngjale, е hengre; te dоШ gjarpre te hengri
49. Martesa thinjur leshte, bjere kuas;ke пе vjeshte
50. Ма ѕе ka mete kale ра shalu, aqi ka mete djale е vajze ра martu
51. Ѕа ka mbetur laraske ра bisht, aq ka mbetur edhe njeri ра martuar
52. Мјѕп i vone per lopet, djali i plakut per shoket
53. Misr' i vone per lope, Геmјја vone per shoke
54. Mosha do moshen е rrushi do koshin
55. Mushken merre qesqine, gruan merre nikoqire
56. Mu te porta, te lerushku, те i madh dhendri ѕе krushku
57. Ne marrshi kudo, del shkado

58. Ne ѕа rri pelhura ра u indue, aq rri djale ра u martue.
59. Ne pleqni asht zor mе u majte fmija
60. Nuk pelqeva s;erdhen, ро pelqeva zogun
61. Nuse ре lecke, dhentre ре dylli
62. Nusja е plakut - fatzeza е konakut
63. Nusja ne shpi, djepi ne sergji

64. Nusja qe mогј baba, i marrte shpirtin е prapa;

nusja qe mora vete, xheneti пе kete jete.
65. Pelhures shihi anen, s;upes shihi t'emen.
66. Plasi dheu, роlli dushku, те i madh dhendri ѕе krushku.
67. Ро te martohesh, do te besh ilaka.
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68. Pre ferre е mbyll dere
69. Pyet ne gjitoni, pastaj lidh krushqi
70. S'eshte garth е kalbet, ро eshte njeri е do shkosh jeten mе te
71. S'ka mbetur ka i paperhuar е djale i pam artuar.
72. S'ka mbetur laraske ра bisht
73. S'mbetet are ра leruar; s'mbetet grua ра mаrШar
74. Sheko pelen, bliji mezin
75. Shihi te jemen, е тепi te bi1en
76. Shtepia eshte ѕј kutia: е mbush mе duhan, te helmon; е mbush mе sheqer,
te embelson
77. Shume уира qe na duken sikur jane sheqer е mjalte, dendur dalin uthul1 е
tharte.
78. Те hash mengjes dhe te martohesh i ri, pishman mоѕ ј ј
79. Тј merr thel1ezen, е јо kuvline
80. U rrепgiШiѕ tenxherja е mire е ra ne nje kapak mе vrime
81. Vajza е bukur len е martueme
82. Zgjidh njerine е ben krushqine

83. Ај qi s'te do, te lshon prej burrit.
84. Ardhi burri nga kurbeti, gruan mе shtepi ѕ'е gjeti.
85. А te del [mјја, а te del shpirti
86. Burri ne pazar, gruaja ne shtepi njihet
87. Ate qe ѕ'ја tregon nenes, ја tregon gruas
88. Buka asht shpirti i shpirtit е gruaja asht shpirti i shpise
89. Buke е gjize ne nje kacerre е burre te mire nen hije ferre
90. Вшrе е grua - mish е thua
91. Вuпе е grua пјtШоi, prishen vetem nje shtepi
92. Burri а mysaftr пе shpi
93. Burri mе grun ѕј barku те shpinen.
-

94. Burri mе grun s'kane gja te dame
95. Burri mе grun s'kane gja te myefcit
96. Burri mе kosh е grueja mе luge, е fik shpine
97. Burri mе qerre, gruja mе xerre, shpia ро bosh rrin
98. Burri mе qerren е gruaja mе lugen, dalen раrп
99. Burri те thes, gruaja те gjylpere, те nje shtek dalin
100.

Burri ne shtepi, gruaj

ne gosti!

162

1О 1.

Вuпi ne shpit osht i huj

102.

Вuпi ра grua - ѕј shkopi пе fiuтe

103.

Вuпi ра grua - ѕј zjarri ра dru

104.

Вuпi ta kellase rnе thes е gruaja rnа traste

105.

Випi

te

ѕјеlle

пе shtepi

rnе

thase, gruaja

te

nxjerre

rnе

rnajen

е

gjilperes, rnе пје qafe dalin
106.

<;'е do rnаllе е 9'е do шепе, k:ur s'ke burre per te qene

107.

<;'е do rnallne е 9'е do gjene, kur s'ke gruan per te qene

108.

<;ира е vrare - nena е ndervare

109.

Dhia nga bria, burri nga shtepia

110.

Е ther ајо gru Muharnedin, ba rnе vdeke

111.

Е уе - kallogre

112.

Eshte е begate ајо shtepi qe ka nikoqiren te urte

113.

Fati i рме - lиlја пе baHe

114.

Fati i рме s'ka te share

115.

Femnat punetore јапе edhe xharize

116.

Femr' е mbare, dhe mе

117.

Fernr' е prape пе shtepi, shkoqi rniq edhe

118.

Gruaja - drit 'е shtepise

119.

Gruaj а е kege ban treqind qese, е mira s'blihet rnе rnаll

120.

Gruaja е kege - ѕј rnorr пе rnustege

121.

Gruajа е rnire ben burrin te rnire

122.

Gruaja е rnire е ben edhe burrin te rnire;

пје

ѕу,

пе

shtepi shef ѕа per dy

gjeri

burri i rnјте е ben edhe gruan te rnire
123.

Gruaja е rnire е уУеп ni kali pare

124.

Gruaja е rnire ја do thote {јаlеп ја do Мје djalen

125.

Gruaja е rnire - ѕј floriri ne rnusharna

126.

Gruaja е pare - yНi пе balle, gruaja е dyte - andri пе gjut

127.

Gruaja е уУепе е kallzon veten kur t'i i lап enet

128.

Gruaja eshte shtepi

129.

Gruaja isht kli9i shtepise

130.

Gruaja rnе barre - те nje kernbe ne varr

131.

Gruaja rnе barre - rnе qefin ne krahe

132.

Gruaja ше burrin е rnјте пе k:uleferre

133.

Gruaja ше burrin ndan ha1lin dhe таlliп
,

163

134.

Grиaja ра burre

135.

Grиeja. ѕј mjalti, е mеmа - ѕј kripa

136.

Grue е burre - si eshke е

137.

Grиej а asht nderi i kanakut

138.

Grиeja е mire Мп shpine te begate

139.

Grиeja е mire te hijeshon shpine

140.

Grиeja е mire te qet prej te keqes

141.

Grиeja, ѕа mа shume te don, aq mа shume te dron

142.

Grиeja ѕ'е ka shti shejtanin ne shishe, рог

143.

Grиen е mban ndera

144.

Grиen е mјге ѕ'е peshon vendi

145.

Grиes mоѕ i shif hundet, ро punet

146.

Grиes, пе ја ngjitesh doren, kur te asht ngushte, ta јер shpirtin, kur te

•

ша ра plehe

е

unur

е

lур рunа keshtu mе thane

јо buka

asht shlire
punepadukme

147.

Grиja asht krahkputme

148.

Grиja е keqe - kemishe zjarтi

149.

Grиja е keqe mоѕ te rafte пе shtepi, ѕе te merr mе qafe

150.

Grиja е keqe - prishja shtepise

151.

Grиja е keqe te ndan nga vllai

152.

Gruja е keqe te qit nga shpia

153.

Grиja е mire е ban burrin е nershem

154.

Grиja е mire ta man shpUen

155.

Grиja е vertete asht shok рег jete

156.

Grиja mе burre asht mret mе vete

157.

Grиja mе burre - ѕј hanmi пе kullt

158.

Grиja ра burre - ѕј shkopi ne fuпе

159.

Grиja ра burre - ѕј vneshti ра thurre

160.

Gruja - ѕј пuл, burri - ѕј fuпi

161.

Gjalle mе trete, vdiqe mе shkrete, te maпtе dreqi, ku vete!

162.

Gjylpana е nanes kursen qesen е babes.

163.

Наllаlli i раге - lulja пе balle

164.

Нор е dup, punet

165.

Ја fatin е pare ја пе dhet

166.

Jeta dhe rybja е burrit asht grueja

167.

Је uk, te ban pamuk

е

е

gruas

168.

Kau qe bie ne рапnепdе, pika ne shtepi dhe gruaja е lige ne GJl, te

murziten
169.

Kenore е pare - yll ne bаШ5, kenore е dyte, te dalin syte;
kenore е trete, te fut ne dhet

170.

Kunora е pare - lпlја ne balle, kunora е dyte, te xjerr syte

171.

Kunoren ѕ'е dan vey shati

172.

Kurore е pare - kurore е ше

173.

Lehona

174.

Ма mire mbas burrit, ѕе mbas murit

175.

Ма mire tre te gjalle, ѕе пје deshtim

176.

Martesa s'eshtit пј'ате е ѕа shqepen

177.

Ме dy gra ne shpi, аѕ ate qi da<;: keq, mоѕ е pafsh

178.

Misri i уопе i lopevet, gruaja е уопе е shokevet

179.

Моѕ е ban gruen mе brite

180.

Моѕ mbe<;: ne pleqeri ра plake, пе dimer ра shark е пе behar ра dhalle

181.

Моѕ paste grash9 ра lope е shgepi ра пиѕе

182.

Моѕ te zente dimri ра dru dhe pleqeria ра gru

183.

Nafakmadhi des vete, nafakziut i des gn1eja

184.

Nuk qaj burrin, ро qaj hallet, ѕе kam frike ѕе mоѕ mе ngjallet, mе mеп

е

ka varrin уНе

uren dhe mе djek lekuren
185.

Nus'e pare - ѕј syte ne bаШ5

186.

Nje grua ne shtepi, nje pele nje verri

187.

Nji buпе per nji grue е nji grue per nji buпе

188.

Ра grua, ра ѕу, aty - aty

189.

Рunе е grues eshte ра urate

190.

Рппа е gruas - ѕј рunа е merimages

191.

Рunа е grues - ѕј marimanga: I(art е godit

192.

Punet е gruas - ѕј punet е merimages, qe ent е ent е stmbaron k:uпе

193.

Qor mе nji ѕу te isha, ро gruan е pare ta kisha

194.

Ѕа gjethe ka droja, aq pune ka grueja

195.

Ѕа qe, mе trete; kur vdiqe mе shkrete; а, burri јm mе derte

196.

Srl(mohet gruaja nikoqire

197.

Shikjo oborrin, pastaj hyn dhe ne shpi

198.

Shoqe ina, motra s'ina, thikat пе brezt te dyja i kina

199.

Shpia asht е grues
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200.

Shpia ра gru - ѕј zjarri ра dru

201.

Shpinekeputme е punepadukme

202.

Shtepia do grua

203.

ShHSpi е burrit - samar i gurit

204.

Shtepi eshte gruaja

205.

Tjetrin, ро ѕ'е deshe е mallko: te zente dimri ра d11l е pleqeria ра grua

206.

Tre buпа ne shpi, е gruja ne тиШ!

207.

Trimi mе ѕроl е gruja те luge е mun burrin

208.

U ruaj nga gruaja nazetore

209.

Zjarri, ијј dhe gruaja е Нве

210.

iune е bije - sheqer ne tepsi

211.

Ataj 1m ер cucen, ene qenve te katundit s'ke qejf t'u gjere zgjebja

212.

А u bere nene? prit dhe уај dhe вјете

213.

Ау qe s'ka nene, s'ka diell

214.

Baba е nana те ba те te neme te zen

215.

Baba te lе fukara, nena te lе jetim

216.

Babe е nane - diell е hane

217.

Babe е nene - drite е hene

218.

Babes е nanes nuk i kthehet fjala

219.

Вате,

220.

Вете, neno, te te nglas, de mоѕ te harrifsha, do te ta shkonj

221.

Ben dhe [епа trendafile

222.

Ben trendafili fепen е [епа trendafile

223.

Вјја е keqe flliq oxhalkun

224.

Вјја ра nane - si nata ра hane

225.

<;uni "Shyq}T" nje here, е "medet" perhere;

аѕ

hene

nane, te te njgjas dhe dy kambet t'i reshqas

<;ира "medet" njehyere, е "shyqur" perhere
226.

<;ира - ambar i nenes е i babait

227.

<;ира per prindrit - dollap mе klylt

228.

<;upat е shuma heqin njera - tjetren

229.

Djemte ѕј qente, yupat - ѕј pupat

230.

Dora е njerkes dhe toka shterpe јаnе motra

231.

Dor'e nenes do ferkonje, dor'e njerkes do piskonje

232.

f'emija H yjs, neDja vdis

233.

Femija rritet mе zabmet

234.

Goja none, goja njome

235.

Gruan kie per grua, nenen kie per nene

236.

Grueja dy frena i ka te baba е пја te burri

237.

Grues i dhem ashti, е nanes palci

238.

Gruja do majte, Геmјја do ushqye

239.

Gjithe per пanе руѕјп, per babe s'pyt пјiЛ

240.

Јеmе е bilje, шт per ѕе gljati.

241.

Kllo9ka i mbledn zogjte

242.

Ке qulli - ke yuni

243.

Кш vdes папа, nis pleqnia

244.

Кш Ујеп baba,

qeshet zhaba, kur УЈеп bija,

qeshet shtepia; kur УЈеп

motra, qeshet votra; kur Ујеп уllаи qeshet trau; kur ујеп папа, qeshen te
tana

245.

Kur ујеп bija qeshet shpia

246.

Kush ka djem, рј zeher; kush ka уира, ha sheqer

247.

Kush nge ndin te emblin а јеmеѕ, ndin te idhurin а njerkes

248.

Kush s'degjon mетеп, degjon njerken

249.

Kush ѕ'е ngon nonen tue lute mе pogaye, е ngon njerken те lagraye

250.

Mallkimi пепеѕ, eshte mе i mire ѕе urata е njerkes

251.

Mallkimi i пепеѕ - те i rnire ѕе иriтj i botes.

252.

Ма mire mе ngue nanen ѕе njerken

253.

Ма mire те te rrahe папа, ѕе mе te puthe njerka

254.

Мо ѕе bahet уШ hane, aqi bohet njerka папе

255.

Nana des ka i here пе dite

256.

Nana edhe ро t'u ba dhi, perkedhele

257.

Nana е shkatrron konakun

258.

Nana ра thmi

259.

Nana за mа larg е ka thmine, aq та te madh е ka kasavetin

260.

Nana te ferkon, njerka te pickon

261.

Nane е bi - arke е dry

262.

Nanes i dridhet buza per Геmјпе

263.

Ndjerkat е mira јапе ѕј mizat е bardha

264.

Ne bark te jetimit пш ka ујаmе

265.

Ne dore te njerkes - пе dore te gjarprit

266.

Nena do te lere jetim, tata te len fukara

-

'

si vera ра ѕш

,
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267.

Nena edhe breshke te biЉеt, gjithnje duhet

268.

Nena kur s'ka femijet ргапе, eshte ѕј bora пе mal

269.

Nene mоѕ mbifte lшrrе пе bote

270.

Nene te lige nuku ka

271.

Neneza - kiШсепјеzа

272.

Nga avllia duket shtepia, nga пепа duket е bia

273.

Nga dhembija е lindjes harroi burren

274.

Nga [епа del trendafili

275.

Nga femija ke ја rahmet, ја lanet

276.

Nga trendafili del krome, dhe nga kroma trendafil

277.

Nga trendafili del luleferra, nga [епа del trendafili

278.

Njerka

279.

Njerkeza - piperkeza

280.

Nje djale te kisha, ра mе njе ѕу te isha

281.

Nji ј ave bi, pastaj thi

282.

Ре

283.

РШ е rrit, е bjere е vdis

284.

Qekur polla, m'и tha zorra, thele

u

be dhe revani, ро ѕ'е hengri пјел

upash s'eshte prishur, ре djemsh eshte prishur

е

koke nuk mога, koken mе Jorgan

s'mbulova
285.

Rritet djali, rritet halli; rritet

llpa, rritet sekelldia

286.

Rrofsh, тој уире, qe mе degjove!

287.

Ѕју ka bere ѕоаа plake, do te benje dhe sorra zoge

288.

Ѕј thote папа, тоѕ е bofte zoti

289.

Skanderbegu ljigeroi, kur te biljezen martoi

290.

Shoke,

291.

"Та kisha пјј vajze", pat thane filani, "тоѕ shkojsha mе qeshe, ѕе pakut

•

Rrofsh, тој пепе, qe mе rnesove!

'e рruл zemani, пепе - qeni е grua - xhani!

те kja hall mе te"
292.

Те djali, te guri

293.

Vajza eshte рег пепе е рег baba (. . .)

294.

Vajzen е njeh mehalla е djalin pazari

295.

Vdes babai, s'prishet shyepia; vdes I1епа, prishet

296.

Vey папе s'te bahet kush

297.

Vetem пепа te do ра interes

298.

Угој te аmеп, рег te пјоае te bijen

299.

Вјја buhet mе nejte пе уеп te bise
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300.

Dy buла ne shpoj, "hajt, nuse, ne mиlIој"!

301.

Lezeti i shpise а plaka

302.

Nana duhet mе nejt ne ven te nanes

303.

Tata kumandon memen, е mета taten

304.

Motra duhet mе nejte ne vend te mопеѕ

305.

Motra jemi, shoqe sJemi

306.

Мопа ра уllа gjithmone jete te gurte е bштit

307.

Nusja е vllait duhet permi gjithe dynjane

308.

Сillа nuse dоШ е mire per vјеhпеп, u varte per shpatullash!

309.

Сillа vјепе dolli е mire de nusja, pifte ије таје hurit!

310.

Fjala е djalit - ѕј zana е malit; Gala е [еѕе - ѕј kokrra е пfеѕе

311.

Fjala te [еѕе - si plumbi пеѕе

312.

Heret i meste пе fyt уеја nusve nga fryka е vjehrrave

313.

Јауа е pare - lиlе ne balle; јауа е dyte - kateri; јауа е trete - rry e
neper shtepi.

314.

Kur mora [епе, топ gazi dhene.

315.

Ме vjehrre, mire te shkosh,

316.

Nuse е djalit - syгi i balIit

317.

Nl1se е re - site е re, ku te te уе

318.

Nпѕ'е mire е pelcet vјеhпеп

319.

пје

ѕу ta verbosh,

пје vesh ta shнrdhosh

Nusen, vjetin е pareri е shiqoje, vitin е dyte mеѕоје, vitin е trete hапоје

320.

Nus'e шi:е - рlаѕј'е ујеhпеѕ

321.

Nusja babahove s'vjen gja

322.

Nusja

323.

Nusja ра vjerre - si konkau ра dere

324.

Nusja vetem vitin е pare mberdhi

325.

Ѕј asht dja1i, asht nusja

326.

S'ka nuse ра huq, s'ka ft1she ра breshke

327.

Shpia ра \јеhпе - ѕј shpi ра dere

328.

Vјеhпе е lige te ndan nga burri

329.

Vјеhпе е mire - пиѕја е mire; vјеhпе е keqe - nusja е keqe

330.

Dashtnij'e kunates - te kthillet te nates

331.

Наllа ke shkalla, tezja ke mezja

332.

НаIlа - раllа; tezja - пеzја

333.

Qeshe bije е u beshe hal1e,

е

re раѕ motmotesh i nxјеп huqet

11

merguas

nje shkalle
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334.

Rrit niр е mеѕе, qit te vame krese

335.

U bere hаШЅ? Zbrit dy shkalIe

336.

Sherri i grus s'ka skaj

337.

Vajit te gruas е armiqve mоѕ u zer bese

338.

Pela пе leme dhe gruaja пе уаllе nuk lodhen kuпе

339.

1 vdekuri dhe vupa nuk mbahet пе shtepi

340.

Gruaja е lshume s'nderohet

341.

Ne ѕој te keq ер, por mоѕ merr grua

342.

РоН te birit, te хаје ment е reja
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7.1.4

Парафрази на IШ на албански јазик

/1/ Вистина е дека

х

кој е а носир

/2/ Треба да се внимава на потеклото на х
/3/ Вистина е дека секогаш имаш корист од доброто потекло на х
/4/ Вистина е дека р
15/ Вистина е дека имаш корист од доброто потекло на

х

/6/ Вистина е дека изгледот на х е во спротивност со внатрешноста
17/ Вистина е дека У се приклонува кон х
/8/ Вистина е дека за z

е подобар од УI
/9/ Вистина е дека особините се наследуваат
Х1

110/ Вистина е дека m се темели врз

х

1111 Вистина е декар
/12/ Не треба да се ставиш вор од корист
/13/ Вистина е дека нешто вредно паѓа во рацете на некој безвреден
114/ Не е вистина дека изгледот на

х

е битен

/15/ Треба да се сносат последиците на тоа што се прави
/16/ Вистина е декар
/17/ Вистина е декар
/18/ Вистина е декар
/19/ Вистина е дека со х си во предност
120/ Вистина е дека со

х

си во предност

/211 Вистина е декар
122/ Не треба да се ставиш вор од корист
123/ Проблемот треба да се реши додека е актуелен
124/ Z кој е а е како пченка по пченица
125/ Луѓето треба да бираат соодветен партнер
126/ Вистина е дека р
/27/ Не е вистина дека со у си во предност
/281 3нај дека за некои работи треба да се одлучи самостојно
/29/ Не треба да се ставиш вор од корист
/30/ Вистина е дека

Х

е многу значаен

/31/ Вистина е декар
/З2/ Не треба да сее ставиш вор од корист
/33/ Не е вистина дека ако х е добар неговото потекло е важно
/341 3нај дека не требар
/35/ Вистина е декар
/36/ 3нај дека треба да избираш внимателно, бидејќи единката особините

ги наследува од конкретен претходник
/37/ 3нај дека треба да внимаваш при одлучување за битни работи
/38/ 3нај дека треба да внимаваш при одлучување за битни работи
/39/ Проблемот треба да се реши додека

е

актуелен

140/ Не треба р бидејќи q
/41/ Вистина е декар
/42/ Не треба р бидејќи q
/43/ Не треба р бидејќи q
/44/ Не треба да се ставиш вор бидејќи тоа има последици
/45/ Вистина е дека р
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/46/ Не треба р бидејќи q
/47/ Вистина е декар
/48/ Вистина е декар
/49/ Проблемот треба да се реши додека е актуелен бидејќи во спротивно р
/50/ Вистина е дека секој е во можност да се стави во р
/51/ Вистина е дека секој е во можност да се стави во р
/52/ Проблемот треба да се реши додека е актуелен бидејќи во спротивнор
/53/ Проблемот треба да се реши додека е актуелен бидејќи во спротивнор
/54/ Луѓето треба да бараат соодветен партнер
/55/ 3нај дека при избор треба, да постапиш различно, бидејќир
/56/ Луѓето треба да бираат соодветен партнер
/57/ Акор тогаш q
/58/ Вистина е дека секоју е во можност да се стави вор
/59/ Проблемот треба да се реши додека е актуелен бидејќи во спротивнор
/60/ Не е вистина дека потеклото на х е битно
/61/ Проблемот треба да се реши кога е актуелен
/62/ Вистина е декар
/63/ Вистина е декар носи q
/64/ Треба да се одлучува самостојно прир
/65/ 3нај дека треба да одлучуваш самостојно, бидејќи единката особините

ги наследува од конкретен претходник
/66/ Луѓето треба да бираат соодветен партнер
/67/ Вистина е декар носи q
/68/ знај дека за некои работи треба да бидеш решителен
169/ 3нај дека требар за да биде q
170/ Вистина е декар
171/ Вистина е дка секој у е во можност да се стави вор
172/ Вистина е дека секој х иу е во можност да се стави вор
1731 Вистина е дека секој х е во можност да се стави вор
174/ 3нај дека приртреба q
175/ 3нај дека приртреба q
/76/ Треба да се сносат последиците на тоа што се прави
177/ Вистина е дека изгледот на

х

е добар, но внатрешноста не

/78/ 3нај дека проблемот треба да се реши додека е актуелен
179/ Не е вистина дека потеклото е важно
/80/ Вистина е дека нешто вредно паѓа во рацете на некој безвреден
/81/ Вистина е дека изгледот е битен
/82/ 3нај дека требар
/83/ Вистина е дека х иу во заедница се многу блиски
/84/ Не е вистина декар
/85/ Вистина е декар
/86/ Вистина е дека х можеш да го познаеш вор, ау во q
1871 Вистина е декау е многу присен со х
1881 Вистина е дека

m

се темели врз х

/891 Не треба да се ставиш вор од корист
1901 Вистина е дека х и у во заедница се многу блиски
1911 Не е вистина декар
1921 Вистина е дека m се темели врз х
/931 Вистина е дека х и у во заедница се многу блиски
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1941 Вистина е дека х иу во заедница се многу блиски
1951 Вистина е дека х иу во заедница се многу блиски
1961 Вистина е дека колку и да заработи у,

х

многу по брзо тоа ќе го

1971 Вистина е дека колку и да заработи у,

х

многу побрзо тоа ќе го

потроши
1981 Вистина е дека колку и да заработи у,

х

многу побрзо тоа ќе го

х

многу побрзq тоа ќе го

потроши

потроши
1991 Вистина е дека колку и да заработи у,
потроши
11001 Иако х иу треба да бидат партнери, сепак само х се забавува
11О11 Вистина е дека т се темели врз х
11021 Не е вистина декау без х е во предност
11031 Не е вистина декау без х е во предност
11041 Вистина е дека колку и да заработи у,

х

многу побрзо тоа ќе го

х

многу побрзо тоа ќе го

потроши
11051 Вистина е дека колку и да заработи у,
потроши
11061 Не е вистина декар е битно когау е а
11071 Не е вистина дека р е битно кога х е а
11081 Треба р за да биде q
11091 Вистина е дека у се познава во р
11101 Вистина е дека Х\ е многу значаен
11111 Не е вистина дека

х

без у е во предност

11121 Вистина е дека х кој е а прави р
11131 Вистина е дека првиот х е најдобар
11141 Вистина е дека првиот х е најдобар
11151 Вистина е дека х кој е а е и b
11161 Не е вистина дека изгледот е битен
11171 Вистина е дека х кој е а правир
11181 Вистина е дека

т

се темели врз х

11191 Вистина е дека х кој е а правир, а х кој е b прави q
11201 Х кој е

а

е како вошка во мустаќи

11211 Вистина е дека х кој е а правир
11221 Вистина е дека х кој е а правир, ау кој е а прави q
11231 Вистина е дека х кој е а е многу вредно
11241 Вистина е дека секогаш имаш корист од
11251 Хкој е а е како злато

х

кој е

а

11261 Вистина е дека првиот х е а, а вториот е b
11271 Вистина е дека х кој е а се познава вор
11281 Вистина е дека т се темели врз х
11291 Вистина е дека т се темели врз х
11301 Вистина е декар
11311 Вистина е декар
11321 Не треба да се ставиш во р од корист
11331 Вистина е дека х иу во заедница се многу блиски
11341 Не е вистина дека без х си во предност
11351 Х е како мед а мајката на х е како сол
11361 Вистина е дека х иу во заедница се многу блиски
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11371 Вистина е декар
11381 Вистина е деках кој е

а

правир

11391 Вистина е деках кој е

а

правир

11401 Вистина е дека х кој е а правир
11411 Хкој прави р треба да прави и q
11421 Не е вистина декар
11431 Хтреба да води сметка за својот морал
11441 Хкој е

е многу вредно
11451 Знај дека не треба да просудиш според изгледот
а

11461 Вистина е деках ја возвраќа услугата
11471 Вистина е дека х е многу ангажиран но тоа не се цени
11481 Вистина е дека х кој е

а

прави р

11491 Вистина е деках кој е

а

правир

11501 Вистина е деках кој е

а

прави р

11511 Вистина е деках кој е

а

правир

11521 Вистина е дека х кој е а правир
1153/ Вистина е дека х кој е

а

правир

11541 Вистина е деках кој е

а

правир

1155/ Вистина е деках кој е

а

еиb

11561 Вистина е дека со у си во предност
11571 Хсо у е како госпоѓа на престол
/1581 Хбез у е како стапот на огништето
11591 Хбез у е како незаградено лозје
1160/ Вистина е дека

х

е подобар оду

11611 Вистина е дека и соу и без у е тешко
11621 Вистина

е

декар

11631 Вистина е дека првиотх е најдобар
/1641 Не е вистина дека ангажманот на х се цени
11651 Вистина е дека првиот х е најдобар
1166/ Вистина е дека за ух е многу битен
/1671 Вистина е деках правир
11681 Вистина е деках кој е

а

правир

1169/ Вистина е дека првиотх е подобар од вториот и третиот
1170/ Вистина е дека првиотх е подобар од вториот
11711 Вистина е дека х и у во заедница се многу блиски
11721 Вистина е дека првиотх е најдобар
11731 Вистина е декар
11741 Вистина е дека со у си во предност
1175/ Вистина е дека е подоброр отколку q
1176/ Вистина е декар
11771 Не е вистина декар е добро
11781 Проблемот треба да се реши додека е актуелен
11791 Знај дека не требар
11801 Не е вистина дека без х е добро вор
11811 Не е вистина декар е добро
11821 Не е вистина дека без х е добро во р
11831 Не е вистина дека без х е добро вор
11841 Не е вистина дека со у е лесно
1185/ Вистина е дека првиотх е најдобар

11861 Секој У треба да живее само со еден Х
11871 Секој У треба да живее само со еден Х и обратно
11881 Не е вистина дека без Х е добро
11891 Вистина е дека Х е многу ангажиран но тоа не се цени
11901 Работењето на Х е како работењето на пајакот
11911 Работењето на Х е како работењето на пајакот
11921 Работењето на Х е како работењето на пајакот
11931 Вистина е дека првиот Х е најдобар
11941 Вистина е дека Х е многу ангажиран
/1951 Вистина е дека и со У и без У е тешко
11961 Не е вистина дека се ценир
11971 Вистина е дека некои работи се познаваат и по изгледот
11981 Вистина е дека пријателството има граници
/1991 Вистина е дека m се темели врз Х
12001 М без Х екако огин без дрва
12011 Вистина е дека Х е многу ангажиран но тоа не се цени
12021 Вистина е дека m се темели врз Х
12031 Вистина е дека со У е тешко
12041 Вистина е дека m се темели врз Х
12051 Не е вистина дека без Х е добро вор
12061 Иако потешките физички работи треба да ги врши у сепак тоа го

прави Х
12071 Вистина е дека колку и да заработи У,

х

многу побрзо тоа ќе го

потроши
12081 3нај дека треба да се чуваш од

х

кој е

а

12091 Треба да се чуваш од Х кој е а
12101 Вистина е дека х е

80

12111 Не е вистина дека р

многу блиска релација со Х1

12121 Вистина е декар
12131 Вистина е дека ХЈ е најдобар
12141 Вистина е дека ХЈ и УI му мислат добро на z
12151 Вистина е дека за z е побитен Х) отколку У)
12161 Вистина е дека Х) иу) се многу значајни за Z
12171 Вистина е дека Х) ИУI се многу значајни за Z
12181 Не треба р
12191 Вистина е дека особините се наследуваат
12201 Вистина е дека особините се наследуваат
12211 Не е вистина дека потеклото е важно
12221 Не е вистина дека потеклото е важно
12231 Вистина е дека Х кој е а прави р
12241 Х кој нема Х1 е каконоќта без месечина
12251 Вистина е дека ZI е подобар од

Z2

12261 Вистина е дека ZI е добар
12271 Вистина е дека ZI е добар
12281 Вистина е дека р
12291 Вистина е дека Zt е подобар од Z2
12301 Не е вистина дека Х4 е добар
12311 Не е вистина дека Х4 е добар
12321 Вистина е деках) правир
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12331 Вистина е дека р
12341 Вистина е дека ХЈ е најдобар
12351 3нај дека секому треба да му го определШII соодветното место
12361 Х е секогаш ограничен оду
12371 Висина е дека ХЈ се грижи повеќе за Z, отколку Х зау
12381 Секоја работа треба соодветно да се разреши
12391 Вистина е дека за Z е побитен ХЈ отколку УЈ
12401
12411
12421
12431
12441
1245/
12461
12471
1248/
12491
12501

Не е вистина дека р
Вистина е дека Х1 е најзначаен
Вистина е дека Z2 е пододар
Вистина е дека ХЈ е многу значаен
Вистина е дека Х1 е најзначаен
Вистина е дека

ZJ

е сакан

Вистина е дека ZJ е подобар од Z2
Нештото треба да се цени додека го имаш
Нештото треба да се цени додека го имаш
Нештото треба да се цени додека го имаш
Вистина е дека ХЈ е најдобар

12511 Вистина е дека Хј е најдобар
1252/ Нештото треба да се цени додека го имаш
12531 Нештото треба да се цени додека го имаш
12541 Не е вистина дека ХЈ може да се замени
12551 Вистина е дека ХЈ прави р
12561 3нај дека Хј треба да се сака секогаш
12571 Вистина е дека ХЈ е најзначаен
12581 Х без Z е како лето без дожд
12591 Вистина е дека ХЈ прави р
1260/ Вистина е дека ХЈ е добар, а Х4 не
12611 Вистина е дека Х е многу близок со ХЈ
12621 Вистина е дека Х, прави р
12631 Висина е дека добар Х4 е ретка појава
1264/ Не е вистина дека без ХЈ за е добро z
1265/ Не е вистина дека Х4 е добро
12661 Вистина е дека за Z е побитен ХЈ отколку УI
1267/ Хј треба да се сака секогаш
1268/ Вистина е дека ХЈ прави р
1269/ Вистина е дека Хј прави р
1270/ Не е вистина дека Х1 е лош
1271/ Вистина е дека ХЈ е добар
12721 Вистина е дека Х ги наследува од конкретен претходник
1273/ Вистина е декар
12741 Не е вистина дека потеклото е битно
1275/ Вистина е декар
1276/ Не е вистина дека потеклото е битно
1277/ Не е вистина дека потеклото е битно
/2781 Не е вистина дека Х4 е добро
1279/ Не е вистина дека Х4 е добро
1280/ Вистина е дека Z2 е подобар
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/281/ Не треба да се претера вор
/282/ Не е вистина е дека р
/283/ Знај дека треба р за да биде q
/284/ Требар за да биде q
/285/ Вистина е дека и р и q е тешко
/286/ Вистина е дека имаш корист од добар совет
12871 Вистина е дека особините се наследуваат
/2881 Вистина е деках, правир
/289/ Вистина е декар е многу битно
/290/ Вистина е дека за у подобарх е отколкух,
/291/ Вистина е дека

ZI

/292/ Вистина е дека

Zz

/293/ Вистина е дека

Zl

е добар
е подобар од

Zl

е добар

/294/ Вистина е дека х можеш да го познаеш во р, а у во q
/295/ Вистина е дека

т

се темели врзх

/296/ Вистина е дека х, е незаменлив
/297/ Вистина е дека р
/298/ Знај дека за да бидер треба q
/299/ Секој треба да си го знае местото
1300/ Иако потешките физички работи треба да ги врши у сепак тоа го

правих
13011 Вистина е дека т се темели врз х
/3021 Секој треба да си го знае местото
/303/ Вистина е дека р
/304/ Секој треба да си го знае местото
/305/ Вистина е дека р
/306/ Вистина е дека р
/307/ Вистина е дека р
1308/ Вистина е дека р е ретка појава
/309/ Вистина е дека р е ретка појава
/310/ Зборовите на Zz се како самовила, а зборовите на хз се како гром
/311/ Зборовите на х:) се како куршум на глава
/312/ Вистина е дека р
/313/ Не треба да се претера вор
/314/ Вистина е дека р
/315/ Ако сакаш да биде р треба q
/316/ Вистина е дека р
/317/ Вистина е дека р
/318/ Вистина е дека хз кој е а правир
/319/ Не е вистина е дека х) го покажува веднаш вистинското лице
/320/ Вистина е дека хз кој е а прави р
/321/ Вистина е дека х) кој е а прави р
/322/ Не е вистина е дека х) го покажува веднаш вистинското лице
/323/ р е како соба без врата
/324/ Не е вистина е декахз го покажува веднаш вистинското лице
/325/ Вистина е дека р
/326/ Не е вистина дека постоир
/327/ Р е како соба без врата
/328/ Вистина е дека хз кој е а правир
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13291 За да биде р треба q
13301 Не е вистина е дека р
/331/ Вистина е дека р
13321 Вистина е дека р
13331 Вистина е дека статусот на луѓето се менува
/3341 Вистина е дека р носи q
/3351 Вистина е дека статусот на луѓето се менува
13361 Вистина е дека р
13371 Не треба да се верува во солзите на х
13381 Вистина е дека х сака да се забавува
13391 Не треба да оДолжуваш при мажењето на ќерката
13401 Не е вистина е дека Р
13411 Вистина е дека потеклото е побитно прир отколку при q
/3421 Вистина е дека постојат ситуации кога нашиот соговорник не е тој

кому му се обраќаме
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8.1.2
1.

На албански јазик

Bardhi, Frang. 196 1 Мbledhes te hershem te folklodt shqipaг 1 (Ј 635 - /9/2).
Instituti i folklorit. Tirane.
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