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ÚVODENf

Účelem této stati je podat popisnou gramatiku současného makedonského spisovného jazyka. Určena je pro praxi, proto je pojata pokud možno
podrobně a upouští od vědeckého zpracování jazykového systému. Obsahuje hláskosloví s pravopisem a tvarosloví; ze skladby, která by byla velmi
objemná. je na příslušných místech uvedeno jen to, co přímo souvisí s tvaroslovím (např. zdvojování předmětu. slovosled nepřízvučných „malých" slov
apod.). Užíváme vžitého českého mluvnického názvosloví. Kdekoli je to
potřebné a užitečné, srovnáváme makedonské jevy s českými. čímž se
usnadní vniknutí do makedonského jazyka.
Látka je rozdělena podle slovních druhů (§§ 1 - 9). pododdělení jsou
roztříděna podle mluvnických kategorií. O některých jevech je třeba se
zmínit na několika místech: přehlednost umožňují odkazy na paragrafy. U
slovesa je nejprve poučení o kategoriích a pak zvlášť přehled tvarů ( § 9 .6),
což odlehčí a urychlí orientaci v časování.
V mluvnici se najde i mnoho z toho, co se obyčejně těžko hledá,
např. číselné a matematické výrazy (v kapitole o číslovkách). mluvnická
shoda v čísle při vykání. psaní záporky He odděleně nebo dohromady se
slovem apod.

Základním pramenem mi byla B. KONESKÉHO rpa;,\ran1Ka Ha MaKe~OHCKJ10T JIJ1TepaTypeH ja3J1K, I-II. Skopje 1967 (nejnovější přetisk je
z r. 1987) a H. G. LUNTa, Grammar of the Macedonian Literary Language, Skopje 1952. Z gramatiky B. Koneského jsem převzal vzory časování
sloves a některé příklady.
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Ochrid, srpen 1990.
František Václav Mareš
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. 1. PÍSMO A VÝSLO VNOS T (IIJ1CMO J1 J13I'OBOP)

1.1. Maked onský jazyk se píše cyrilic í (KHpHJIHI.fa). Toto písmo má

u Slovanů dávnou tradici: dnes se jím píše také ruština, ukrajinština, běloruština, bulharš tina a částečně i srbština . Maked onská abeced a (a36yK a) má
31 písmen :
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makedonštině

se neužívá „vokalizovaných" jmen souhlásek (typu čes. bé
ká er zet). nýbrž jen spojení souhlásky s temnou samohláskou (bď za ka
ra . . .); v. § 1.2, bod 10, zvláště pozn. (2). O apostrofu (') v. § 1.2, body
2 pozn. (3) a dále 4 a 10.
1.1.1. Ve srovnání s ruskou azbukou chybějí písmena ň U{' 'b w 1, 9 10 n; navíc jsou
j Jb lb Ié q: znaky j Jb lb a I.I má makedonská abeceda společné se srbskou, písmena
s K jsou typicky makedonská.

litery
f

f s

1.2. Výslovno st, pokud se odlišuje od české:
1. Písmena f K označují měkké g k; této měkké výslovnosti dosáhneme, jestliže g a k vyslovíme na tom místě tvrdého patra, kde vyslovujeme j.
Nechybíme. budeme-li je vyslovovat prostě jako české ď ť.
Poznámka. V
jako dž t.

nářeční

výslovnosti tu

často

slyšíme hlásky více nebo

méně

zabarvené

2. Makedonsk é 1 je dvojí: tvrdé (JI) a střední (JI nebo Jb). Tvrdé J
(označíme je /) se vyslovuje asi jako anglické 1 v slovech well 'dobře'. result
'výsledek' nebo jako ruské JI v slovech JI8l{OHb 'dlaň', 6bIJI 'byť. anebo
jako dialektální moravské a slezské / v lopata. dal. Střední 1 se vyslovuje
(takřka) stejně jako české J.. - Makedonsk é písmeno JI se čte jako střední 1
před e, i aj (cyrilsky e n J): JieTo = [leto] 'léto', rroJie = [pole] 'pole', JIHCT
= [list] 'lisť, MaJin = [mali] ·malí' (mn. č.), 6:nJije = [bilje] 'býlí, rostliny,
trávy', BoJija = [volja] 'vůle', IloJijaK = [poljak] 'Polák', peJijecp = [reljef]
'reliéf. Ve všech ostatních případech se vyslovuje jako tvrdé/. to znamená
před a o u (cyrilsky a o y), přede všemi souhláskami kromě j a na konci
slov: příklady: rrJiaMeH = [plamen] 'plamen', Hel{eJia = [nedela] 'neděle',
TeJio = (tel0] 'tělo', KJIY'l = [kluč] 'klíč', HeKOJIKY = [nekolkuj 'několik',
BOJiqn = [volči] 'vlčí', ope.JI = [orel] ·orel', coJJ = [sol] 'sůl', yqMTeJI =
[učitel] 'učitel'. Jestliže se v tomto postavení vyslovuje střední J, pak se to
v písmě povinně vyjadřuje literou Jb: IJJbaqKa = [plačka] 'kořist', KoJbo =
[kolo] 'domácí podoba jména Mikuláš', Jby6oB = [Iubof] 'láska', cjJeJbTOH
=[felton] 'fejetón', xMeJb = [chmel] 'chmel'. (Litera JI přede i j a litera Jb
znějí tedy stejně, jako české J.)
Poznámky. ( 1) Makedonské tvrdé J se nikdy nevyslovuje jako neslabičné u (!,!), jak je
to obvyklé v polštině a v lužické srbštině (kde sla\Va = [stlavaJ apod.). - (2) Makedonština
nemá měkké (palatální) r. tj. nemá hlásku totožnou s ruským .rr v ruských slovech JieTO
=[l'etiJ] rusky 'léto', CTpe.rrHTb = [str'il'ať] rusky 'střílet', TOJibKO =[tol'k;1] rusky 'jen', COJib
=[sol'] atd. - Třeba zdůraznit, že se tedy makedonské písmeno Jb nevyslovuje jako srbskocharvátské Jb = lj (srbskochar".átské Jby6aB = Jjuba\· =[n'y6aa] 'láska', KpaJb = kralj =[kra.I']
apod.). I když se v makedonských mluvnicích někdy hovoří o tvrdém a •. měkkém" 1. rozumí
se tím protiklad tvrdého a středního (tj. přibližně českého) J. - Spojení Jij se vyslovuje
skutečně jako hlásky dvě: J + j, KpHJija =[kril-ja] 'křídla'. - (3) České slabičné J (!) se ve
spisovné makedonštině nevyskytuje: české \"]k zní BOJIK =[volk], tekl zní peKo.rr =[rekol} atp.
- Slabičné 1 v českých a slovenských jménech osobních a místních se píše 'JI: B'JI"IeK, Ce;(JI'laHH, B'JITaBa.
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3. Písmeno n, se vyslovuje (na rozdíl od .lb)
české ň (a jako srbskocha rvátské n,): ca!ha =[saňa]

kaňe] ·čekání', KOH,CKn =[koňski] ·koňský', KOffi

=

skutečně měkce,
·saně', T.J:eKaffie

=

jako
[če

[koň] ·kůň'.

- Ruská
jména. v nichž se píše H. skutečně se vyslovují s tvrdým n: JleHJ,[H = [lenin],
tj. jakoby „Lenyn", 0Herý[H = [onegin], nikoli tedy jako v ruštině a češtině
[leňin, oňegin]. Kde se v přejatých slovech ň vyslovuje, tam se také píše,
např. osobní jméno Ban,Ka = [vaňka], místní jméno Ka3an, = [kazaň]. Srov. též dále bod 7.
4. Makedon ština má slabičné r ([), podobně jako čeština: TPH, Tpn,e
= [trn, trňe] ·trn, trní', rrpcT = (prst] •prsť, cp:Qe = [srce] ·srdce'; může to
být i v případech, kde čeština slabičné r nemá: :QPH = [crn] ·černý', I:{pBeH
= [crven] ·červený\ KpB = (krv] •krev'. Na rozdíl od češtiny se makedonské
slabičné r vyskytuje i na začátku slov a - v slovech složených s předponou
- také po samohlásce; v těchto případech se před slabičným r píše apostrof
('): 'pfa = [r-ďa] = 2 slabiky ·rez', 'pE = [rš] =· 1 slabika 'žito. rež',
3a 'pEn = [za-r-ži] = 3 slabiky 'zaržál. zařehtal', 3a 'pKyBa = [za-r-ku-va]
= 4 slabiky 'začíná chrápat'.
·
Poznámka. O jiné funkci apostrofu v. dále v

bodě

10.

5. Písmeno x se do latinky přepisuje jako h. ale vyslovuje se nezněle,
to jest jako české ch. Vyskytuje se však celkem zřídka, hlavně v slovech
čistě literárních , nelidových a ve slovech cizích: příklady: xMe.lb = [chmel]
·chmel', xpa6pocT = [chrabrost] 'chrabrost ', rroxol( = (pochot] •pochoď,
ycrrex = [uspech] 'úspěch', l(yx = [duch] 'duch', B03AYX = [vozduch]
'vzduch'. Bližší·podrobnosti v. § 2.3.4.
6. Písmena s a I,I se přepisují spojením dvou latinských liter: s = dz,
I,I = dt. Tento přepis odpovídá i výslovnosti. jak ji chápe Čech: s se vyslovuje jako znělé c. to jest jako dz v slovenském slově medzi (= čes. 'mezi'),
popřípadě jako v českém slově podzim, nevyslovujeme-li příliš pečlivě d + z
(pod-zim) ; I,I je znělé č, zní tedy jako české dž v slovech džbán. džber,
džez . .. ; příklady: sBe3l(a = [dzvezda] 'hvězda', sBep = [dzver] ·zvíře',
SBOHeI.( = [dzvonec] 'zvonek, zvonec', seHsa = [dzendza] 'klátí. houpá',
jaHsa = [jandza] 'zimnice'; - I,I8M1'Ija = [džamija] ·mešita', I,Ie6 = [džep]
•kapsa', I,IeM = (džem] 'džem', I,Ie3 = [džes] 'džez (jazz)', JI1'II,I6a = [lidžba]
·krása'.
7. Ve spojeních l(n Tn H1'I se vyslovují vždy tvrdé souhlásky (d t n):
tyto slabiky vyslovujeme tedy tak, jako když jsou v češtině psány s y (dy ty
ny), tj. vyslovujeme d + i, t + i, n + i. nikoli ďi ťi ňi; příklady: l{1'IBOTJIja = [divotija = ,,dyvotyja"] •divočina', BOl(n = [vodi = ,,vody'·] 'vodí',
!(HM = [dim = ,,dym"] •dým, kouř'; THillnHa = [tišina = ,,tyšina'"] ·tišina,
tichost', ce BpaT1'I = [se vrati = ,,se vraty'·] ·vrátí se', THJI = [til = .,tyl"]
·týl'; HnBa = [niva = .. nyva"] <niva', H1'ICKO = [nisko = .,nysko"] ·nízko',
o:QeHn = [oceni = ,,oceny"] 'ocení', 3aKOH1'I = [zakoni = ,,zakony"] <zákony'; nikoli tedy [ďivoťija .... ťišina .... ňiva ... ].
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Poznámka. Ve srovnání se slovenštinou a ruštinou třeba podotknout, že totéž platí i
pro slabiky .l{e Te He: i ty znějí vždy tvrdě [de te ne], nikoli snad [ďe ťe ňe] (a to i v těch
případech, kde v podobných slovech českých je dé té n~; příklady: .l{eCeT :::a [deset] 'deset',
AeAO = [dedo] 'děď; TeTa :::a [teta] 'teta', TeJio :::a [tel0] 'tělo', JIOBHmTe :::a [lovište] 'loviště';
HeBecTa :::a [nevesta] 'nevěsta', HeM :::a [nem] 'němý' - nikoli tedy (ďeset, ďedo, ťeta,
ťelo, lovišťe, ňevesta, ňem].

8. Hláska j je v makedonštině poněkud nepevná. V dialektech se ča
sto vyskytuje i tam, kde s ní spisovná (ortoepická) výslovnost nepočítá, a i
ve dbalé spisovné výslovnosti není dosud jednoty. Pro jazykovou praxi plně
postačí pravidlo: j se vyslovuje všude tam, kde se píše; kde se nepíše, tam,
se nevyslovuje. Slova e,[leH 'jeden', eceH 'podzim, jeseň', eJieiI 'jelen' znějí
tedy makedonsky [eden, esen, elen] (nikoli LJeden, jesen, jelen]). A ovšem slova jako JeHa 'Jena (město)', JepoHHM 'Jeroným', jeMeHcKn 'jemenský' se vyslovují tak, jak jsou psána, tj. s. j- na počátku. Slova jako 6ea
'byli', yMpea 'umřeli', Toa 'to', peKoa 'řekli', Taa 'ta (žen. rod)', H3BHKaa
'zvolali' znějí tak, jak se i píší, tj. bezj. Naopak zase výrazy typu ncrrpocnja 'vyprosili', rroKajaHne a rroKajyBalbe 'pokání' j mají, stejně i rreaja 'zpívali', <J>oaje 'foajé (foyer)' apod.
Poznámky. (1) Čeština má na styku dvou samohlásek často tzv. ráz (značka: ' ): to
znamená, že se mezi samohláskami sevřou hlasivky a na okamžik se přeruší výdechový vzduchový proud a tím i hlas; následující samohláska má pak „pevné nasazení". Tak tomu bývá (ač
ne vždycky) např. ve slovech modro'oký, ne'úplný, po"tičiti, vy'ústiti, za ·otce, po 'obou a také
na absolutním začátku slov (i když to není po předložce; a třeba i na začátku věty): 'otec, 'ale,
'ihned, 'úroda atd. V makedonštině ráz není, takže slova Taa, H3BHKaa vyslovujeme splývavě,
takřka s dlouhým á, ale přece jen dvojslabičně, tj. [ta-a, izvika-a], ne však (ta'a, izvika'a];
totéž platí o rree = [pe-e] 'zpívá, pěje' apod. Ostatní samohláskové skupiny vyslovujeme stejně
jako v přejatých českých slovech typu meandr, kakao, kaolín, oáza ... , kde ani v češtině není
ráz (nevyslovujeme [me'andr, o'áza ... ]). - (2) Pro Čecha není problém, jak vyslovovat samohláskové skupiny s i: slova jako MOH 'moji', rrne 'pije' jsou sice „oficiálně" bez j, ale v praxi
se tam j slyší velmi často (je to tzv. přechodová hláska); lze tedy vyslovovat [moi, pie), ale též
[moji, pije].

V pravopise platí tato pravidla:
Písmeno j se vždy píše (a vyslovuje) ve skupině nja: 3Mnja 'haď,
qnja 'čí {žen. rod)'. Ve skupině njo se píše j jen ve vokatívu podstatných
jmen na -nja: Mapnjo 'vokatív jména MapMja' (ale: rraTpnoT 'vlastenec,
patriot'). - V ostatních samohláskových skupinách se j nepíše; příklady:
(druhá samohláska je n:) Mon 'moji', cypÝIH 'soudcové', cJiyqan 'případy',
TpocjJen 'trofeje'; (druhá samohláska je e:) MOe 'mé, moje', rree 'zpívá.
pěje', rrne 'pije', 3Hae 'zná', qye 'slyší'; {jiné skupiny samohlásk:) Bnop
'vichr', BHYJIJ,IL{a 'vichřice, vánice', )KHBeaM '.žiji. bydlím', rroTpoa 'trochu',
TpaaM 'trvám'. Výjimky, kdy se v těchto případech j píše a vyslovuje: a)
Vždycky se píše j, kde by se setkaly samohlásky t ř i, tedy: (3Hae 'zná, ví'
- spojení -ae- je bez j. ale:) cjJoaje 'foajé' (s j!), podobně (M3B1iIKaa 'zvolali'
- spojení -aa- je bez j, ale:) rreaja 'zpívali. pěli'; s j za první samohláskou:
(rroTpaaM 'potrvám', ce rroKaaM 'pokaji se'. ale:) rrorpajaa 'potrvali', ce
rroKajaa ·pokálí se'. - b) Jsou výjimky ve skupinách eja a aja~ např. ceja'-I
'rozsévač', rroTpajaJI 'potrval', BajaM 'vyřezávám, dlabu' aj.: o výjimce ve
skupině njo viz výše.
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Poznámka. V příponách -HCKH a -HCTBO sej nepíše a nevyslovuje,
·historický', y6HCTBO •vražda' ( nikoli snad *ncTopnjcKH, *y6njcTBo).

např. HCTOpHCKH

9. a) Písmeno c se nikdy nevyslovuje [z], tedy ani v cizích slovech:

:qecap (vedle I{ap) = [cesar] 'císař' (nikoli [cezar]), J1cyc = [isus] 'Ježíš'
(nikoli [izus], 4ncKycnja = [diskusija] 'diskuse' (nikoli [diskuzija]).
Poznámka. Kde se v cizích slovech z vyslovuje, tam se i píše: yHHBep3nTeT = [univerzitet] ·univerzita', My3ej = [muzej] •muzeum', CHMII03HyM = [simpozium] 'symposium' atp.

b) Skupina cq se čte šč; připadá to v úvahu vesměs na styčném bodě
předpony, jež končí na -s (etymologicky je to obvykle -z, srov. § 1.3.1), a
slova, jež začíná souhláskou č-: 6ecqyBCTBeH = [beščustven] 'bezcitný', ncqnCTH = [iščisti] 'vyčistil' (předponě H3-lnc- odpovídá zpravidla česká
předpona vy-), pac·qJieHH = [raščleni] 'rozčlenil\ ce cqy40BH4H = [se šču
dovidi] 'užasl. ,,vyjevil se'"; vyjímečně před příponou: rJiacqe = [glašče]
'hlásek' (srov. § 2.4.2.2).
10. Samohláska a. Někdy - značně zřídka - se ve spisovném makedonském textu vyskytne apostrof('), který označuje neurčitou nebo temnou
samohlásku a. Je to hláska velmi podobná anglickému a (mixed vowel) v
slovech jako [sista, lančan] = sister 'sestra', Juncheon 'oběď a ruskému a v
[doktar, kolas] = ,l{OKTOp 'doktor', KOJIOC 'klas'. V češtině máme tento
zvuk ve jménech písmen pro souhlásky, jako b cd fr s t . .. = [ba ca da
fa ra sa ta ... J. neužíváme-li „plných" jmen (bé cé dé ef er es té .. .). V
makedonštině se tato hláska objevuje jen v slovech přejatých z nářečí (tedy
jako příznak lokálně zabarveného jazyka v uměleckých dílech) a v někte
rých slovech tureckého původu; příklady: (z dialektů:) n'no = [pano] 'plno,
mnoho', spisovně noJIHo; (z turečtiny:) K'cMeT = [kasmet] 'štěstí', c'KJieT
= [saklet] 'stísněnost'. Ve spisovném jazyce se však doporučuje ve výrazech
tureckého původu vyslovovat i psát a místo a: KacMeT, caKJieT. - Ve jménech bulharských se to týká přepisu bulharské litery 'b, která zní rovněž
jako a: K'H"'-ieB, B'JIKO, B'JieB (bulh. K'bHT.J:eB, B'biIKo, B'bJieB), nikoli však
v koncovkách -JI'bK, -'bp, kde se píše a: Ka3aHJiaK, ,l!HMHTap (bulh. Ka3aHJI'bK, ,l!HMHT'bp; složené osobní jméno BaKapI,IHeB = bulh. BaK'bp,l{.}KHeB); uprostřed slova v sousedství p se píše jen p: bulh. JI'bpBeB,
Kp'bcTeB = mak. IIpBeB, KpcTeB.
Poznámky. (1) O jiné funkci apostrofu (označuje slabičné r) v. výše v bodě 4; o 'JI v
slovech v. bod 2 pozn. (3). (2) Samohláska a zaznívá také v pojmenování písmen pro

českých

souhlásky (v. §.1.1, podobně jako někdy v češtině, srov. výše), a tedy i při čtení iniciálových
zkratek; v tomto případě se ovšem v písmě nevyjadřuje nijak; na př. C<PPJ = [sa fa ra ja] =
CoQHjaJIHCTH'IKa <Pe,zrepraTHBHa Perry6JinKa JyrocJiaBnja, IITT = [pa ta ta] = rromra,
reJierpacp, TeJiecjJoH, J)K = LJa ža] = JyrocJioBeHCKH :JKeJie3HHQH. (Dovoluje-li to hlásková
struktura zkratky. muže se číst jako „psané slovo", např.: CM= [ sat] = Coe,zrnHeTH AMepnxaHCKH l(plKaBH = 'USA', YHECKO = [unesko] = 'UNESCO' apod.) - (3) Apostrof(')
nemá platnosti samostatného písmena v abecedě. To znamená, že slova, v nichž se vyskytuje,
se abecedně řadí (např. v slovníku), jako kdyby apostrofu nebylo: 'p se řadí jako obyčejné p,
znak '.TI jako obyčejné JI (Il'JI3elb stojí v slovníku mezi IIJiemKa a IIJIHBa), c 'K.TieT se řadí jako
C-K-JI-e-T (stojí mezi CKJiepoTH'leH a CKJiemreHOCT).
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znak gravis (,,obrácená čárka'': ') se píše nad e (e) a
třech jednoslabičných slovech, aby se v písmě odlišila od stejně
H
znějících slov jiného významu ( aby se tedy předešlo eventuálnímu zaváhání
čtenáře); jsou to výrazy: He = 'nás (4. pád zájmena HHe •my')' - na rozdíl
od ne = 'ne (záporná částice)'; ce = 'vše' - na rozdíl od ce = 'se (zvratné
zájmeno)' a 'jsou'; n = •jí (3. pád zájmena Taa 'ona')' - na rozdíl od spojky
H = ·a. i'. (Příklad: He BH,ae = 'viděl nás' - He BH,l{e = ·neviděl'.)
11.
(n) ve

Nadřádkový

Poznámky. ( 1) Tato čárka nevyjadřuje slovní přízvuk. - (2) V starších tiscích najdeme
(akút: ') místo gravu ('): Hé cé k - (3) Při případném abecedním
slova He ce if stojí za He ce n.

někdy „obyčejnou'" čárku
řazení

1.3. Zn ě 1os tní spodob a (e.4Ha"CJ.eH,e no :my"CJ.HOCT,
milace) a její odraz v pravopise.

znělostní

asi-

1.3.1. Ve skupinách znělých a neznělých souhlásek dochází v makedonštině k stejnému přizpůsobování jako v češtině: rozdíl je však v tom, že
v makedonštině se tato změna projevuje i v písmě. Píše se -např. Cp6n
'Srbové'. ale přídavné jméno zní a píše se cprrcKH ·srbský' (česky se vyslovuje také -p-. ale píše se -b-); 'sladký' je makedonsky CJial{oK (s -A-), ale
ženský a střední rod zní a píše se cJiaTKa, cJiaTKO (s -T-); máme rrpel{Hrpa
'předehra' a rrpel{MeT 'předmět' (s -.4-), ale rrpeTcel{aBa 'předsedá' a rrpeTCTaBa 'představa' (s -T-); píšeme O,l{Bel{e 'odvede'. Ol{Be3e 'odveze' (-.4-),
ale OTKpÝie 'odkryje'. oTnal{He 'odpadne' (-T-); H3Jiee ·vyleje' (-3-), ale
HCKYCH 'vyzkouší' (-c-); - podobně HOCH ·nosí' (-c-), Bpaq (-q), ale H036a
'jídlo a pití. které se nosí na návštěvu' (-3-) a Bpa1,16a 'kouzelnictví. čarová
ní' (-1,1-); CJIOJKýI 'složí' (c-), ale 3.lfPYJKH 'sdruží' (3-).
1.3.2. Výjimky z tohoto pravopisného pravidla jsou tři:
1. Na konci slov přecházejí ve výslovnosti znělé souhlásky v neznělé
(za stejných podmínek jako v češtině). ale v písmě se zachovává litera pro
souhlásku znělou: 3a6 'zub', rpal{ 'město', Mpa3 'mráz' (ač se vyslovuje jako v češtině - [zap grat mras]).
2. Zachovává se -!{- před koncovkou přídavných jmen -CKÝI, tedy:
rpa.4 - rpal{CKH 'městský'' BO,l{OBO,l{ - BO,l{OBO,l{CKH 'vodovodní' ( ni k o 1i
tedy -TCKÝI); podobně rrpel{OK 'předek' má množné číslo rrpel{I.{H 'předkové'
(ač l{o6J1TOK 'dobytek' má l{06ýJL{H).
Poznámky. (1) Netýká se to ostatních souhlásek (tj. jiných než A): máme sice EeJirpaA
- 6eJirpa.l{CKH (-A-) 'bělehradský', ale 3arpe6 - 3arperrcK11 (-n-) 'záhřebský'. - (2) Ve srov-

neplatí výjimka srbskocharvátského pravopisu pro
předpony O.z{-, rrol{-, rrpe.l{-. Ha){-; makedonsky se píše orceK 'úsek', norcBecr 'podvědomí',
rrpercraBa 'představení. představa', HaTCKOKa 'nadskakuje', ač srbskocharvátský pravopis má
normu: Ol{CeK, IIO,l{CBeCT, rrpel{CT8Ba, H8.l{CK0'-HfTH. - (3) Litera B (i) nikdy nepřechází v cp
(f): ocrpOB 'ostrov', IIOTKOBKa 'podkovka', ač se vyslovuje [ostrof, potko~a] apod. - (.4) V
makedonštině se uplatňuje fonetický pravopis (zásada .. piš jak slyšíš") často i v jiném ohledu:
píšeme, na příklad cpl.{e 'srdce' (bez -4-), ač odvozené příslovce zní cp;.{e"<JHO 'srdečně'. - (5)
Znělostní spodoba se v pravopise neprojevuje před členem s hláskou r (srov. § 7.2/lb}; píše se
Hal{e)Kra (nikoli -mra) 'naděje', Jarr0Be4ra (nikoli -rra) 'příkaz. přikázání' atd.

nání se srbocharvátštinou: v
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makedonštii'lě

1.4.

Přízvuk (akcent)

1.4.1. Spisovný jazyk makedons ký má přízvuk stálý, a to na třetí slabice od konce slova (přízvuk antepenultimální): MaKé.l{OHCKH 'makedon ský'
(v tomto úseku označujeme přízvuk čárkou: é atd.); má-li slovo jen dvě
slabiky. je přízvuk na druhé od konce. tj. na počáteční slabice slova: já3HK
jazyk'; u jednoslabičných je na jediné slabice výrazu: cprr 'srp'. Lze to
formulovat také takto: přízvuk je co možno nejdále od konce až do třetí
slabiky. tu však dále nepřekročí. Poněvadž slov více než trojslabičných je
poměrně málo (v kontextu 1000 makedons kých slov jsem jich napočítal 111,
tj 11.1 % ), znamená to, že se makedons ký přízvuk u valné většiny slov
shoduje s počátečním (iniciálním) přízvukem českým. - Mění-li výraz při
skloňování. časování, stupňování a při odvozová ní slov počet slabik, mění
se v souladu s uvedeným pravidlem i místo přízvuku v slově: nó4aTOK
'údaj' - mn. č. no4áTOI..{H, npHKá.1KyBaM 'vyprávím' - mn. č. npHKa.1KýBaMe, 4ó6po 'dobře' - nó406po 'lépe', BO.l{éHHT.fap 'mlynář' - BO.l{eJMT.fapKa
'mlynářka' a se členem Bo4e:mJq:apoT - Bo4eHJí1q:ápKaTa.
·
0

1.4.2. Odchylný přízvuk často charakteri zuje přejatá slova; může stát
na předposlední nebo na poslední slabice (nejčastěji - ač ne bez výjimky zachovává tento anomální přízvuk ono místo, které má v jazyce. z něhož
vypůjčka pochází): aKal{éMH K •akademik ', TeJie<jJoH1íÍpa ·telefonuj e', xa3éHa házená', apÓMa, KaKáo, MaTep1íijáJI, MaTJíIHé, CTy.l{éHT, CTy.l{éHTKa (se
členem; cTy4éHTOT - cTyl(éHTK aTa 'student(k a)'). Proces úplného zdomácnění není někdy dosud ukončen; tak např. slovo KJIJíÍI1Ié(To) 'klišé' může
mít přízvuk i cizí (na -é) i domácí (na -H-). Na rozdíl od pravideln ého
přízvuku přízvuk odchylný je nepohyblivý, neposunu je se ze svého místa,
ani když se počet slabik mění: aTaIIIé - mn. č. aTaIIIéH, H3oJIÚpa - H30JIÚ0

paMe.

1.4.3. Makedon ská slova rol(JíIHáBa 'letos', JieTÓBO letos v létě' a
3HMáBa ·1etos v zimě' mají přízvuk na předposlední slabice. Podobně je
tomu u všech přechodníků na -ájxH, -éjxH: KynyBájK1 íI kupuje, -íc, -íce',
, • ,
e:
'
HoceJK1íI nose ....
0

0

1.4.4. Pro makedonš tinu je typický celostní přízvuk (l.{eJioceH aK1..{eHT). V ustálených spojeních se dvě nebo i více slov považují za přízvuko
vý celek: 406pó BpeMe 0 dobré počasí', 6eJiá 6pa4a 0 bílý vous', O!{ 4pyrá
cTpaHa 'z druhé strany (v příslovečném užití)', CýBH ,l!oJI ·suchý Důl' (místní jméno, slovo ,l!oJI ztrácí přízvuk). nal{HaJI Ól( 4pBo ·spadl ze stromu'

(tento jev v jazyce· nyní spíše ustupuje). Obvykle tomu tak bývá v otázkách
typu: IIITÓ caKallI? 'co chceš', KOJIKý na pH (nóTpOIIIH )? 'kolik peněz (jsi
utratil)?', KáKo cé B11KaI1I? 'jak se jmenuj-eš?' apod. Záporka He ('ne').
přejímá přízvuk slovesa, ovšem jen do třetí slabiky od konce celku:. Hé
4a4e ·nedal', Hé q:ye ·neslyší' (ale:· He 04róBopH ·neodpověděl'). Do přízvu
kového celku patří i slova, která jinak přízvuk nemají, stojí-li mezi záporkou
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a slovesem: He ró 6apa ·nehle dá ho', He cé rp:n1K:n ·nesta rá se'. I v jiných
tového celku: vedle
případech se mohou nepřízvučná slova zapoji t do akcen
pravid elného 6páTyqeA, 1KéHa(Ta) máme 6paTýqeA MH ·můj bratra nec',
1KeHáTa MY ·(ta) jeho žena'. ·
2. MAK EDON SKÉ HLÁS KY VE SROV NÁNÍ S ČESKÝMI
2.1. V obou směrech si vzájemně odpov ídá mak. r (= g) ač. h (za
každé mak. g máme Č. ha opačně): TJiaC - hlas, HOra - noha, npar - práh.
2.2.1. Maked onský m slabik ám -ma, -»ra, -qa, -L{a, -ja, -n.a, -1fa,
-fa na konci slov odpov ídá v češtině:
-je
a) u podsta tných jmen a přivlastňovacích zájme n -še, -že, -če_. -ce,
a
rranyq
kůže,
-ně, -ce, -ze: Hama l{yma - naše duše, K01Ka (-ě),

papuče,
bohyně,
večefe;

yJI:nL{a - ulice, Moja m:nja - moje šije (3eMja - země), 6or:nn.a CBe1fa - svíce, cafa - saze; podobně též 6ypa - boufe, BeT.Jepa ·

b) u sloves v 3. os. jedn. č. přít. času -ší. -čí, -nf. -zf. -cf: to platí pak
i pro 1. a 2. os. jedn. i mn. č., třebaže tam tyto slabiky nestojí na konci
slova: cJiym a (°poslouchá') - srov. č. slyší a c.JiymaM, cJiym am, cJiymaMe,

, ce
C.JIYIIIaTe - slyším, slyšíš, slyšíme, slyšíte; podobně OKOHT.Ja - ukončí
KJian.a - klaní se, l{oafa - dochází, 06pa1fa - obrací.
2.2.2. Mak. hláská m K, f odpov ídá zpravidla č. c, z: Bpyit:n (mn. č.)
ný
- vroucf. riJieK:n (mn. č.) - plece, HocejK:n (přechodník, v mak. neměn
tvar) - srov. č. nosíce (mn. č.), cBeKa - svíce, HOK - noc_: cafa - saze,
y,
Mefa - mez, 'Mefy - mezi, zyf:nHa - cizina, 'pta_: rez. (Jsou však i výjimk
např. L{BeKe = kvítí, Jiyfe = lid6.)

2.2.3. Za mak. s máme vč. z: sBep(e) - zvíře, SBOH(o) - zvon, SBOHH
se; (ale:
- zvoní. Slil/{ - zeď, ce o6s:npa (°rozhlíží se') - srov. č. obzíra t
sBe3,l{a -

hvězda).

2.3.1. Českému psaném u y a ů pravidelně odpov ídá mak. :n a o: byl
stejně
- 6:nJI, syn - c:nH, jazyk - ja3:nK, dym - ,!{HM (i v č. se y, ý vyslovuje
Za č.
TBOj.
jako i, f); sůl - COJI, vůle - BOJija, dědův - ,l{e,l{OB, tvuj
psané ě bývá mak. e: tělo - TeJio, věk - BeK, promění - rrpoMeH:n, pět
země
.a,
rreT (ale: prostě - rrpocTo, slepě - cJierro; o bohyně - 6or:nn
3eMja srov. v. § 2.2.1) .
2.3.1.1. Za č. ej - patří-li obě hlásky k jedné slabice - bývá mak. aj,

· např.: dej - ,iaj, dejte - l{ajTe, čekej(te) - T.JeKaj(Te), obyčej - o6nqa
=
(Netýk á se to spojení e + j, kde každá hláska patří k jiné slabice: seje
cee; pak je ovšem i rozkazovací způsob sej, sejte = cej, cejTe.)
j.

2.3.2. Za
Mope,
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uvnitř

č. ř

má mak. vždy p:

- BHaTpe,

tři

- Tpn.

řeka

- peKa, kořen - KopeH, moře -

2.3.3. Kde je v češtině slabičné r uvnitř slova, tam je i v makedonština konci slova je však v mak. zpravidla -ap. Českému slabičnému J (v
kterékoli poloze) odpovídá mak. OJI; příklady: (č. slab. r uvnitř slova:) prst
- npcT, srna - cpHa, drží - AP:JKH; (č. slab. r na konci slova:) vítr - BeTap,
bobr - l{a6ap; (č. slab. 1:) pln - noJIH, vlk - BOJIK, slza - cOJI3a, pekl neKOJI (žen. rreKJia, stř. neKJio, mn. č. neKJie), donesl - AOHecóJI (-cJia,
ně;

-CJIO, -CJie).

2.3.3.1. Poznámky k č. slabičnému -r na konci slov. Jsou výjimky,
kde nerií -ap: vichr - BHop (srov. § 2.3.4c), vítr- BeTep (vedle BeTap, srov.
výše), bratr - 6paT, habr - rpa6, kapr - Kpan. - V cizích slovech bývá na
konci nejčastěji také -ar, ne však výlučně: metr - MeTap, litr - JIHTap, cedr
- K(!Aap, tygr - THrap, orchestr - opKecTap, avšak: kutr - Ky<j:,ep, ministr

- MHHcTep, mistr - MajcTop, timbre - TeM6p.
V mn. č. těchto slov se -a- vypouští vždycky: ,l{a6pH, MeTpH, THrpH,
opKecTpH = bobří_. metry_. tygři_. orchestr y .. .), -e- se vypouští někdy (MHHHCTPH = ministři_. ale KY<PepH = kufry).. -o- se nevypouští nikdy (BHopH
= vichry, MajcTopH = mistři); srov. §§ 3.2.1.1 Ab, 7.2.

2.3.3.2. Poznámky k č. slabičnému -1 na konci slov.
a) V domácích slovech se mimo slovesné příčestí nevyskytuje. Jedinou
výjimkou je slovní skupina mysl_. smysl, úmysl ... ; v mak. jsou tato slova
ženského rodu a znějí MHCJia, CMHCJia, 3aMHCJia. - V cizích slovech bývá
mak. protějšek různý: monokl - MOHOKJI (slovo je dvojslabičné, -1 netvoří
slabiku, přízvuk je na druhém -o), nykl - HHKeJI (HHKJiyBaH = poniklov a-·
ný)., fascikl - <J:,acrfnKJia (ženského rodu).
b) Slovesa, jejichž příčestí ·minulé činné se v č. končí na -ti, -dl_. mají
v tomto tvaru v mak. jen JI: pletl - nJieJI (ž. nJieJia, stř. nJieJio, mn. č.
nJieJie), pfedl - npeJI (ž. npeJia atd.), jedl - jaJI; srov. § 2.3.5.
c) Vedle příčestí MoroJI, -rJia . .. ("mohl'), nJieJI, nJieJia ... existují
také tvary MO:JKeJI (ž. MO:JKeJia, stř. MO:JKeJio, mn. č. Mo:JKeJie), IIJieTeJI,
-TeJia .. ., ale ty mají odlišný gramatický význam (v. § 9.6.13).
2.3.4. Výskyt hlásky x = [ch] je v mak. značně omezen.
a) Na konci slova a uvnitř slova v sousedství souhlásky bývá místo č.
ch makedo nské B (často vyslovované jako [f], srov. § 1.3): (na konci slov:)

strach - cTpaB, hrách - rpaB, mech - MOB, ořech - opeB, hřích - rpeB,
vrch - BpB, kožich - KO:JKyB; do nich - AD HnB; (před souhláskou:) ticho THBKO, jejich (srov. rus. lidově HXHnii) - HHBHn; (po souhlásce:) vetchá BeTBa, blecha (původně blcha_. jednoslabičné) - 6oJIBa. ·
č.

b) Mezi samohláskami, z nichž první je u, makedonština mívá místo
ch rovněž B: ucho -yBo, moucha - MyBa, sucho - cyBo.

c) Ve všech ostatních případech (tj. na začá.tku slova a mezi samohláskami, z nichž první není u) hláska ch zpravidla zaniká: chléb - Jie6, chladno
- JiaAHO, chrt - 'pT (v. § 1.2, bod 4), chodí - OAH, dochází (ve významu
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--- ,l{oafa (srov. §§ 2.2.1, 2.2.2), snacha - CHaa, měchýf - Meyp,
trochu (trocha) - Tpoa; vichr je mak. BHop (mak. x by bylo mezi dvěma
samohlásk ami), kuchyně zní KyjHa (skupina -uin- se změnila v -ujn-).
d) Za č. skupinu chv máme cjJ; týká se to vesměs slov, jež v č. na
chv- začínají, a slov složených , kde je chv po předponě: chvála - cjJaJia,
chválí - <jJaJIH, (u)chvátí - cjJaTH (podobně c<jJaTH •pochopí' - jakoby
,,schvátí". c<fJaifaH>e ·chápání', cjJa:É.aH>e ·chytání' atd.), pochválí - nocjJaJIH; podobně </Jp.TIH ·hodí', OT<ppJIH ·odhodí' (souvisí s č. chrlit).
e) V poměrně malém počtu slovanských slov je x = ch také v makedonštině. Jsou to především výrazy spíše literární povahy, některé patří k
slavnostn ímu stylu nebo k odborné terminolo gii; příklady: tichý, tichá, tiché
- THX, THXa, THXO (v běžném stylu: THBOK, THBKa, THBKO, vždy: THXH
OKeaH ·Tichý oceán'). duch -,l{yx, útěcha - yTexa, chrabrost - xpa6pocT ,
úspěch - ycnex, chmel - XMeJb; ve vlastních jménech: Ochrid - Oxpnl{
(neslovan ského původu?), Charvát - XpBaT, Čech - t/ex, Češka - 11exnH•přichází')

Ka, Československo - lfexocJioBaT.J:Ka He6o lfexocJIOBaKnja.

Poznámka. Někdy tvoří slova s x = ch a bez x významové dvojice,· např.: .zcoo.zc.n
'dojde'. ale .zcoxo.zcu mn. č. k .zcoxol{ 'výtěžek' (srov. č. důchod); BpBeH, BPBHa, BpBHO 'vrchní,
horní'. ale BpxoBeH, BpxoBna, BpXOBHO 'svrchovaný, nejvyšší (např.: soud, velitelství}', no<jJaJI6a 'pochvala', ale noxBaJia 'pochvala= pochvalná řeč, pochvalný hymnus'.

t) V přejatých (cizích) slovech je mak. x = ch nejen za cizí ch, ale i
za h: (za ch:) chemie - xeMnja, chaos - xaoc, chrom - xpoM, psycholog ie
- ncnxoJio rHja; (za h:) horizont - xopH30HT, hoboj - xo6oj, hygiéna x:nrneHa, mohykán - MOXHKaHer.r, též házená - xa3eHa; ve vlastních jménech: Heinrich Heine - XajHp:nx XajHe, Hamburg -XaM6yp r, č. příjmení

Hora - Xopa.
Poznámka. Některá slova (přejatá přez francouzštinu) mají K: charakter - KapaKTep,
orchestr - opKecTap.

2.3.5. Českým skupinám tl, dl odpovídá v mak. nejčastěji pouhé JI:

pletl/ž. pletla ... - nJieJI!n.1ieJia ... , metl/metl a ... - MeJI!MeJia ... , pfivedl/přivedla - npnBeJI!n pnBeJia ... (srov. § 2.3.3.2b). kfídlo - KpnJio,
šídlo - IlIÝIJIO, struhadlo - CTpyraJio (ale: metla - MeTJia 'koště', světlo cBeTJIHHa, sedlo - ce,l{Jio). Neplatí to na začátku slov: TJiee (= ·hnije, tlí,
práchniví ') dlaň(ka) - ,l{.JiaHKa, ani v případech typu kotel~ mn. č. kotly KOTeJI, mn. č. KOT.JIH.

2.3.6. Kde má čeština tzv. ,,pohybné e" (pátek/pá tku. šel/šla. věren/
věrna .. . ) je také v mak. skoro vždycky pohybná samohlásk a; někdy je to
e, jindy o: (e:) lovec I mn. č. lovci - JIOBeI.{!JioBL{H, vrabec/vrabci - Bpa6el..{I

BpaiiI.{H, Makedon ec/Maked onci - MaKe,l{oHeL{!MaKe,l{oHI.{H, věren/ž. věr
na - BepeHIBepHa, den/mn. č. dni - ,l{eH!l{HH (vedle ,l{eHn); - (o:) loket/
mn. č. lokty - JiaKoTIJiaKTn, předek/předci (obvykle: předkové) - npel{OKI
npel{L{n (srov. § 1.3.2/2), uzel/uzly - ja3oJI!ja3JIH, došel/ž. došla - ,l{Oll.IOJI!
,l{Oill.Jia (obyčejně

má vyznam

·přišel').

Poznámka. V některých případech seč. a mak. nekryjí: hfeben (na vlnu)/mn. č. hfebeny,
ale mak. rpe6eH, mn. č-. rpe6Hn i rpe6eHH, plamen - IIJiaMHM i IIJiaMeHu (vedle IIJiaMelbe),
sokollsokoli - coK.rr.n (vedle coKoJin); naopak zase neroK, .zco.zcaroK... v mn. č. -o- nevypouštějí:

16

neTOQH, l{Ol{aTOQH... ač č. máme páteklmn . č. pátky, dodatek/ dodatky. Před r samohlásky e
a o obyčejně zústávají: cjJHJJTepl<j:JHJJTepH 'filtr', MajcTop lMajcTO pH 'mistr' (ale: MJ:fHHcr
epl
MHHncr pn, srov. § 2.3.3.1); oraH (a orHH) 'oheň' má mn. č. orHOBH. - O
peKoJI/p eKJia atd.
v. v § 2.3.3.

2.3.6.1 . Maked onština má kromě toho ještě pohyblivé a, vesměs před
(event. před JI), ale v těchto případech není pohyblivá hláska v češti
ně; příklady: Berrap •(divoký) vepř'/mn. č. Berrp11 (v. § 2.3.3.1
), opraHH 3aM •organizmus'/mn. č. opraHH 3MH; dříve též apTHKa JI •artikl'/mn. č.
apTHKJIH (nyní je normov áno jedn. č. apTHKJI).

pa

M

Poznám kr. Slovo 'oheň/ohně' zní oraH nebo OrHHlmn. č. orHOBH. České
podst. jm.
'lev/lvi/Jvice' zní JiaB!JiaBOBHIJiaBHQa. V několika výrazech je pohyblivé y: ce.l{YM
'sedm',
ocyM 'osm', cyM 'jsem' I cel{MH, 'sedmý', OCMH 'osmý' cMe 'jsme'.

2.3.7. Pro makedo nštinu je typické, že místo č. u, ou bývá často a,
na začátku slov ja: muž - Ma.>K, ruka - paKa, dub - 4a6, žalud - .>KeJial{,

koukol - KaKoJI, koupá se - ce Karre, housen ka - raceH11ira, uzel - ja3oJI,
udice - jal{11ira; srov, též rraT, rraTHHK ·cesta, cestující', souvísí s č. pouť,
poutmk .

Poznámk a pro čtenáfe znalé polftiny. Mak. a je zač. u, ou v těch slovech.
kčle polština

má nosovku: rrka. d{lb, wrdka atd.

3. PODST ATNÉ JMÉNO (SUBS TANTI VUM - HMEH KA)
3.1. Rod je v makedonštině trojí, jako v češtině: mužský (MarnKv.1),
ženský (:>KeHCKJiI) a střední (cpe~eH).
Poznámk a. Makedon ština nerozeznává bytost (životnou a neživotnou): není
tvarovéh o
rozdílu mezi 6apaM HexaxoB MOCT 'hledám nějaký most' a 6apaM HexaKoB 406ap
YTIHTeJI
'hledám nějakého dobrého učitele'; stejně se tvoří mn. č. od jyHaK 'junák' i od ja3nK:
jyHaQn,
ja3Hf1H. (0 závislém tvaru, který připomíná kategorii bytosti, viz v § 6.2.3.)

Rodov á pravidla se do značné míry shodují s češtinou.
3.1.1. Rodu mužského jsou:
a) Velká většina podst. jmen zakončených v jedn. č. na jednu souhlásku: cnH ·syn', yT.J:nTeJI •učitel', rpaA ·město' (srov. č. hrad), ja3HK ·jazyk',
KaMeH "kámen', paj •ráj'. Bez výjimky to platí o cizích (přejatých) slovech
(JIHKep 'likér', xoTeJI ·hotel', a6a.>Kyp ·stínítk o' a o slovech s pohyblivou
samohl áskou. která v mn. č. mizí (v. § 2.3.6). - O výjimkách v. dále v §
3.1.2c.
b) Všechn a podst. jm. zakončená na dvě souhlásky kromě na -cT;
např.: l{O.>KJ{ 'déšt", BOJIK •vlk'. O podst. jm. na -cT v. dále
v § 3.1.2b.

Poznámk y. Slabikotv orné p (=.[) se přitom počítá za samohlásku. takže slova
jako 'p)K,
CTpB patří mezi podstatn á jména, která se končí na jednu souhlásku; v.
o nich v § 3.l.2c. Na tři souhlásky se končí jen cizí slova (např. TeKCT, aHcaM6.n); jsou vždy rodu mužskéh
o.

c) Všechn a podst. jm. označující mužské osoby, ať jsou zakončena
jakkoli : 6paT •bratr', TeCT ·tchán', cJiyra 'sluha', TaTKO 'otec', Byjqe 'strýc
(z matčiny strany) ', aTaIIIe •atašé', MeT04 n a MeTOl{ nja (vedle MeTOl{HJ)
·Metoděj'. Netýká se to však zdrobnělin na -T.J:e; ta jsou rodu
středního
(jako ostatní podst. jm. na -e): l{06po MOMT.J:e ·dobrý hoch', el{HO ocj)nzrepT.J:e •jeden důstojníček ( .,oficírek" )'.
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měsíců

d) Jména
'prosinec' ...

na -n: jaHyapn ·teden', jyHn

'červen', ,n:eKeMBpn

3.1.2. Rodu ženského jsou:
a) Všechna podst. jm. na -a (pokud neoznačují mužské osoby, v. §
3.1.lc): JKéHa, cecTpa, cjJa6p:nKa, paKa 'ruka', Jinrra, IIOJIOJK6a 'situace,
postavení', oB.qa 'ovce', MaKepoHHj a ...
b) Skoro všechna podst. jm. na -cr. BJiaCT 'moc', o6JiaCT, rrporracT,
BeCT

'zpráva',

qecT, 38BJ1CT, KOpHCT

'užitek',

pa,ll,OCT, peJiaTMBHOC T, qe-

JIYCT 'čelist', npcT 'prsť, hlína'.

·
Mužského rodu jsou však: IIJiacT 'stoh sena, vrstva',· pacT 'l. vzrůst,
postava, 2. dub', JIHCT, MOCT, rroéT 'půst', oTrrycT 'dovolená, dovolenka',
rrorrycT 'sleva', rrponycT 'průchod (např. v horách). mezera, vynechávka ',
pacrrycT 'prázdniny', 6pcT 'listí (jako krmivo)', rpcT 'hrst' (v češtině ž.!),
KpCT 'kříž', rrpcT 'prsť a všechna slova cizí, jako např. TeKcT, aBrycT
'srpen', KapcT kras' (ženského rodu jsou ovšem cizí slova s. mak. příponou
-OCT, jako eJieraHTHOCT apod.).
c) Ženského rodu je též omezený počet podstatných jmen zakonče
ných na jednu souhlásku (srov. např. č. čeled'. sůl. pomoc): hlavní z nich
jsou tato: Jby6oB 'láska', 3arr0Bep 'příkaz' (podobně i rrponoBe,11. 'kázání'),
qeJiap 'děti a vnuci jedné rodiny' (srov. č. čeleď), Ha,n:eJK 'naděje' (o,n:HeHapeJK 'znenadání') , 'plK 'žito, rež' (mak .. slabičné r tu platí za samohlásku), rn6eJI 'záhuba', coJI 'sůl', .qeJI 'cíl' (v češtině m. !). eceH 'podzim.
jeiieň', Beqep 'večer' (v češtině m.!. v pozdravu však: ,ll,06poBer,wp 'dobrý
večer'. stř.). lliýip 'šíře. šířka (básnické slovo)'. IIJIOT '(živé) maso. tělo'
(srov. č. pleť: IIJIOT ve vyznamu 'plot' je ovšem m.). rroT (v češtině m.!),
CMPT, MOK 'moc' (stejně i HeMOK 'slabost', ceMOK 'všemohouc nost' apod.).
HOK 'noc' (stejně i rroJIHOK 'půlnoc' apod.), MOt.f, peq 'projev'. rroMom
'pomoc' (stejně i HeMom 'nemohoucn ost, slabost, nemoc' apod.). - Ženského rodu je podst. jm. KpB 'krev', ale mn. č. tvoří _jako podst. jména
muž. rodu: KpBOBH (KpBje).
Některá podst. jm. zakončená na jednu souhlásku (slabičné r platí
jako samohláska ) kolísají mezi rodem ženským a mužským: MOB 'mech',
cTpB 'dravosť, rJief 'glazura', MJia,n:eJK, Bap 'vápno', 6Jiaro,n:aT 'milost',
rraMeT 'rozšafnost'. Některá další mohou také být rodu ž. i m„ ale mn. č.
tvoří jako maskulína (někdy vedle hromadného mn. č. na -je): npaBlmn. č.
rrpaBOBH 'prach', rrecoKlmn. č. rreco.q:n 'písek', KaJI!mn. č. KaJioBH 'špína',
JKap!mn. č. JKapoBn 'žhavé uhlí, žár'.
0

Poznámkr. (1) V lidovém jazyce. v nářéčích a v starší literatuře je v tomto směru mnoho
odchylek: tak např. slova C're11eH 'stupei"ť, M030K 'mozek', ba i peH 'den' aj. mohou být v
nespisovném jazyce i rodu žens_kého. - Do horního oddílu c patří ještě ně-která podst. jm. méně
běžná: jsou to slova vysokého stylu. básnická, anebo dialektálního púvodu, jako: neLJa.rr 'stráze11,
smutek', 3HOj 'znoj = poť (i m. i ž.) aj. Řídíme se zde Pravopisem z r. 1979. - (2) Pi"íjmení na
-OB, -eB, -CKH mají ženskou podobu na -oBa, -eBa, -cKa: Ca340B - Ca:woaH 'Sazdovová',
ToweB - ToweBa 'Toševová', BMAoecKn - BřmoecKa 'Vidoeská'. Příjmení jinak zakončená
znějí stejně, ať označují muže nebo ženu: Kopy6nH 'Korubin' i 'Korubinová', Crecpamrja, AHTHK, BaFI,l{e; příjmení typu IT011-Jopl(aH0B znějí v ženském tvaru IT011-Jopl(aHOBa atd.
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3.1.3. Rodu středního jsou (srov. však § 3.1. lc):
a) Všechna podst. jm. zakončená na -o, -e (i cizí slova, v nichž je -ó,
-é přízvučné): MeCTO 'místo', ceJio 'vesnice', e3epo 'jezero', 4P.YillTBO 'společnosť, HHBÓ 'nivó, úroveň', poKoKó, KaKáo; noJie, Mope 'moře', ;reTe
'dítě' TeJie, ycreibe 'učení', n34aHne 'vydání', aTeJijé 'ateliér', c/JnHáJie,
I
,

KJIHille.

b) Podst. jm. na H (přízvučné) a na -y (vesměs cizí slova): :JKnpÍI
'jura•, MeHÍI 'menu·, peJIÍI 'relley'; 3e6y, eMy, KaKa;rý. - Výjimka: jména
měsíců na (nepřízvučné) -n jsou rodu mužského~ v. § 3.1.ld.
Poznámka. U některých cizích slov na -o, -e a
mezi rodem středním a mužským.

O mluvnické
ních v.§ 3.2.3.4.

shodě

v

rodě

a

čísle

zvláště

na

-H,

-y bylo donedávna kolísání

u pomnožných vlastních jmen míst-

3.1.4. Celkový přehled rodových pravidel.
Všechna podst. jm. označující mužské osoby jsou rodu mužského
(§ 3.1.lc). s výjimkou zdrobnělin na -T.fe.
Podst. jm. zakončená na:
jednu souhlásku - m.; omezený počet ž. (§§ 3.1.la, 3.1.2c);
dvě nebo tři souhlásky kromě na -cT: - m. (§ 3.1.lb);
-cT - ž.: omezený počet domácích slov a všechna slova cizí - m.
(§ 3.1.2b):
-a - ž. ( § 3.1.2a).
Všechna ostatní podst. jm. (tj. zakončená na -o, -e, -n, -y) - stř., jen
jména měsíců na -n - m. (§ 3.1.3).
3.2. :Nfluvnické číslo je v mak. dvojí: jednotné (e4HnHa) a množné
(MHO:JKnHa). Množné číslo podst. jmen může být trojího druhů: ,,prosté"
(06n1IHa MHO:JKHHa), počítané (n36pojaHa MHOEHHa) a hromadné (36npHa MHO:JKHHa).

3.2.1. Tvoření čísla množného (prostého).
3.2.1.1. Podst. jm. mužského rodu.
A. Podst. jm. zakončená na souhlásku, která mají v jedn: č. více než
jednu slabiku. tvoří mn. č. koncovkou -n: pn6ap - p1'16apYI 'rybáři', yT.fHTeJI - Y-'fý[Te.TI1'I 'učitelé', Bl'IPTY03 - BYIPTY031'I 'virtuózové', eJieH - eJieHYI
'jeleni', Ma1Iop - MaT.wpn 'kocouři', ý[HCeKT - ý[HCéKTH 'hmyzové', no3;rpaB -

ll03l{paBH, 4eHap - 4eHapYI, XOTeJI -

XOTeJil'I, KOBaT./ -

KOBaT./n

'kováři', era:JK - eraEn 'poschodí', ecej - eceYI 'eseje', My3ej - My3eYI
'muzea· (-j se před -YI vynechává).
a) Koncové souhlásky K a r se přitom vždy mění v :q a 3: nejen .jyHaK
- jyHa:qý[, cjJ1'IJIOJior - cjJ1'IJIOJI03ý[, ale i ja3ý[K - ja311:ql'r 'jazyky', rrapor napo3ý[ 'parohy', Ml'ITnHr - MHTHH3ý[ 'setkání': i když necoK 'písek' je ně
kdy rodu ženského, mn. č. zní vždy rreco:qÝI. Souhláska x se mění v c:
MOHax - MOHaC1'I 'mniši', MOHapx - MOHapc1'I 'monarchové', ycrrex - ycnecý[ 'úspěchy'. Výjimečně máme C1'IpoMaB (vzniklo ze Cý[pOMax) - Cýrpo-
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Mac n 'ubo žáci '. a BJia B - BJia cn 'Vlaši =
Aru mun i' (v. dále v bodě Bd):
jinak se koncové -B, odpovídající českému -ch, nemě
ní: KOE YB - KoE yBn
'kožichy', opeB - opeB n 'ořechy'.

'·

b) Poh ybné samohlásky se vypouštějí (srov. §§ 2.3.6
, 2.3.6.1). V odpovídajících čes. slovech je buď pohybné e (lok -e-t
- lok-t y, stai- e-c - starci, oh-e-ň - ohně) nebo slabičné r (vítr , bobr ,
met r, mini str), aneb o není
před souh lásk ou, kter á je v mak. posl
ední, samohláska žádná (vepř, loga ritm -us) . Srov nání s češ. obyčejně usnadňuj
e správné tvoření mak . mn. č.
tam, kde je v ~ak . pohy bné e a a; je však mno ho
odchylek tam. kde mak.
má pohy bné o.
Poh ybné -e- je v podst. jm. zakončených na:
-e.l(, např.: CTape.l( - CTapI.fJí[, JIOBe.l( - JIOB
.l(H, BeHe

.l( - BeH.l(H 'věn
ce', o6pa3e.l( - o6pa c.l(n 'vzory' (srov. čes. obra
zec) , Bpa6e.l( - Bparr.l(n.
Avšak My4pe.l( - MYAPe.l(n (starší čes. mud fec mud rci), no4Jie.l( 'pod lý
člověk' - no4Jie.l(n.
-eJI: opeJ I - opJi n, KOTeJI - KOTJIH . .. ; avša
k - ve ~hodě s češtinou ncTp eJI - ncrp eJin , 'výstřely', rrpn jaTe JI
- npn jare Jin 'přátelé', 044eJI OMe Jin 'oddí1y' ... (-e- není pohy bné) .
-en: paE eH - palK nn 'rožně', ale ocTeH ocre nn 'ostn y'. N·a rozdíl
od češtiny sem částečně patří i skupina slov rpe6 en,
KaMen, Kop en 'kořen',
nJiaMeH, peM eH 'řemen'; mn. č. buď zach
ovává -e- (jako v češtině) nebo
je vypouští: rpe6 nn, KaMHn, Kop nn i Kop enn, nJiaM
HÝI i nJia Men n, peM Hn
Í peM
eHn (Ilpa BOII HC

neuvádí formy K8MHH, KOpHn, peM HH.) Od těch
to
slov (s výjimkou we6 en) s~ však nejčastěji tvoří mn.
č. kolektívní, tj. KaM elbe nebo KaMeH>a atd. (v. § 3.2.3); významo
vý rozdíl je přibližně asi tento:
KaM nn, Kop (e)n n, peM (e)n n ... = '(jed notl
ivé) kameny. kořeny. řemeny',
KaMeH>e (-H>a), KopeH>e, peMeH>e . .. = 'kam
ení. (zastaralé:) kořání. řeme
ní' (jako soubor). JarJ ieH má mn. č. jen jarJieH>e
(-H>a) 'uhlí '.
-ep: cizí slova typu Mnn ncre p - Mnn ncTp
n, Mar ncTe p - Mar ncTp n,
oJie an4e p .- OJie an4p n; ale: TeJi enpn nrep
- TeJienpnHTepn, xeJi nKo nrep
- xeJi nKo rrrep n, rrno nep - rrno nep n 'pion
ýři' atp. O slově Bere p li BeT ap
'vítť v. dále v bodě b.
Jiné zakončení: jape M - jap( e)M n 'jařma'.
Poznámka. Podst. jm. py<Je K 'oběd' má mn.

č. py<Jel(H.

Poh ybné -o- mají podst. jména: JiaK OT- JI8KTH 'lokt
y', HOKOT - HOKTH 'neh ty', ja30 JI - ja3JIJí[ 'uzly', COKOJI COKJI)í[ i COKOJIJí[ 'sokoli', 406 nTOK 'dob ytek ' - 406n .l(n (bez -T-) 'kus y doby
tka', JieTOK - JieT.l(n .(s -T-)
'letá ky', OIIHHOK - onnH.l(H 'opá nky' , IIOTOMOK
- IIOTOM.l(ÝI, npe 40K rrpe 4.l(n (s -4-! ) 'předkové, předci'; význ
amový rozdíl: MOMOK - MOM.l(]'{
'chlapci', MOMD.l(ÝI 'sluhové'. - Jiná podst. jm. (ves
měs na -oK) podr žují -oi v mn. č., např.: M03 0K - M03D.l(n 'mozky', 3aM
oK - 3aMO.l(1'I 'zám ky,
palá ce', OCT8TOK - OCT8TO.l(H 'zbytky', IIeTOK neTO.l(ý[ 'pátk y', no4 apo K
- rro4 apo. l(n 'dary ', rro4 aroK - no4a ro.l( n
'úda je' ...
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Pohybné -a- mají podst. jm. Berrap - Berrpn •divocí kanci', 4a6ap 4a6pn ·bobři' a cizí slova na -aM a -ap typu apxan3aM - apxan3MH •archaizmy', opraH:n3aM - opraHH3MH, .110rapnraM - .110rapHTMH, Merap MeTpH, rearap - Tearpn ·divadla' (srov. též výše pod -ep). - O podst. jm.
BeTep Berap a ornH oraH v. dále Bd~ pozn. 1.
c) Podst. jména zakončená :t:,.a -HH a -e.q, která označují příslušníka
národa (jen na -HH, v. v poznámce), vyznání, obyvatele města, vesnice

li

li

nebo kraje, vypouštějí příponu a připojují -H přímo k slovnímu základu,
např.: Cp6HH - Cp6n ·srbové', ByrapnH - Byrapn ·Bulhaři', xp:ncTHjaHHH - xnpcTnjaHH •křesťané', AP:JKaBjaHHH -AP:JKa.BjaHn ·státní občané\
rpafaH:nH - rpafaH:n •občané, měsťané'; rpafaHeI.f - rpafaH:n •měšťané,
obyvatelé města', ceJiaHel.{ - ceJiaH:n •vesničan", cKorrjaHel.{ - cKorrjaHH
·obyvatel Skopje', rrpa:JKaHeI.f - rrpa:JKaHH •pražané', oxpnfaHer.~ - oxpnfaH:n ·ochriďané\ lloJio:JKaHeI.f - IloJio:JKaHH •obyvatelé položského kraje
(Pologa)'; podobně i rocTHH - rocTH ·hosté'. (ale ftOMaKHH •pán domu,
domácí člověk. hostitel' má mn. č. AOMaKHHH). - TypqnH mění v mn. č. ~
v I.{: TypI.fH ·Turci'.
Poznámka. Příponu -el.{ nevypouštějí jména příslušníků národu a obyvatel světadílu:
MaKel{oHel.{ - MaKeAOHI.{H, I'epMaHeI.( - I'epMaHI.{H 'Němci', .AMepnKaHel.{ - AMepHKaHI.(H
'Američané', EBponeeI.( má mn. č. EBponejI.(H 'Evropané'.

B.

Jednoslabičná

podst. jm.

tvoří

mn.

č.

takto:

a) Nejčastěji příponou -OBH: 6per - 6peroBH •břehy', 36op - 36opoBH ·slova', Jie6 - Jie60BJ1 ·chleby', MOCT - MOCTOBH ·mosty', IIOII - IIOIIOBH

'popové (kněží)'. (Tato přípona je sice pnbuzná s čes. příponou v mn. č.
typu pán-ové, otc-ové, předk-ové, ale v mak. nemá nic společného s pojmem gramatické životnosti. tato kategorie v mak. neexistuje.)
b) Táž přípona má variantu -eBH, které se původně užívalo vždy po
měkkých souhláskách. I v dnešním spisovném jazyce je závazná u podst.
jm., která se v jedn. č. končí na j: 6oj - 6oeBH •boje', crpoj - cTpoeBH
•útvary', Kpaj - KpaeBH '(o )kraje', 6poj - 6poeBH 'čísla' atp. Jestliže však
slovo končí na -ej, mn. č. má příponu -oB:n: 3Mej - 3MejoB:n ·draci', Kej KejOBH ·nábřeží'. . .
c) Často obě podoby kolísají. a to: (1) po souhláskách a souhláskových skupinách -m -:JK -11 -mr -:JKft (byly původně měkké jako jsou v
češtině dodnes), např. Kom - KomeBH i K011IOBH 'koše' (jako termín ve
sportu jen K011IOBH), rym - TymeBH i TY11IOBH ·sprchy', HO:JK - HO:JKeB1'I Í
HO:JKOBH ·nože', K.11yq - K.11yqeBH i KJlyqoBH 'klíče', IIpH11IT - IIpH11ITeBH
i IIpH11IT0BH 'vředy', ,l{O:JK,l{ - ,l{O:JK,l{eBH i ,l{O:JK,l{OBH (IIpaBOIIHC má jen
ftO:JK,l{OBH) 'deště', avšak jen e:JK - e:JKOBH 'ježci'; - (2) po jiných souhláskách. kde v češtině bývá měkké skloňování, např. KpaJI - KpaJieBH i
KpaJioB:n 'králové' (č. měkké skloňování, 2. pád krále), ~ap - ~apeBH i
I.{apoBn 'císařové, carové' (čes. car je přejato jako tvrdé, 2. pád cara, ale
bývalo i cář_. -e, srov. rus. I.{apb, -H, slovo císař je téhož původu). 3eT 3eTeBH i 3eTOBH (llpaBorrnc má jen 3eTOBH ·zeťové', srov. čes. nářeční
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2. pád zeta, mn. č. zetové), ornH nebo oraH - orHeBn i orHOBH ·ohně'
atd. - (3) Někdy je kolísaní také u podst. jm. zakončených na -c, -3, -T, -,a
(i když vč. je tvrdé skloňování), např. HOC - HOCeBH i HOCOBH ·nosy', Kype
- KypceBn i KypcoBn 'kurzy'; Koneski uvádí ještě i ja3 - ja3eBH i ja30BH
jezy', MOCT - MOCTeBH i MOCTOBH ·mosty'' po,a - po,aeBH i po,aOBH ·rody'
aj., podotýká však, že koncovka -eBH tu mívá nářeční stylistické zabarvení.
d) Omezený počet jednoslabičných slov tvoří mn. č. stejným způso
bem jako slova víceslabičná. totiž příponou -Ji! (v. výše, oddíl A). (l) To se
týká všech jednoslabičných Lmen příslušníků národů: B.JiaB - BJiaCH Vlaši
= Arumuni', I'pK - I'pl.{H ·Rekové', CKHT - CKHTH Skýtové', "Cfex - "CfecH
•češi. Čechové' ... - (2) Z obecných podst. jm. sem patří asi tato: (koncovka -Ji! je závazná:) BOJIK - BO.JIL{Jif •vlci', BHYK - BHJ'L{H, faK - fal.{Jif ďjáčci
(nižší duchovní v klášteře, nižší než jáhnové)', 3a6 - 3a6H •zuby', 3paK 3pal.{H •paprsky', Kon, - KOH:,Ji! koně', MmK - Ma:>KH ·mužové (muži)', rrpcT
- rrpCTH, L{pB - L{pBH červi', rrec Má MH. 'I. IIL{Jif •psi': (vedle tvaru na -Ji!
je možný i tvar na -OBH.) 6paB - 6paBH i 6paBOBJiI ·berani', rpcT - rpcTH
i rpcTOBH hrsti' (v mak. je muž. rodu), ,aeH - /.!HH i ,aeHOBH.'dny', 3HaK 3H8L{Jif Í 3H8KOBJiI ·znaky, znamení', paK - pal.{Jif Í paKOBJiI, CMOK - CMOL{Ji
i CMOKOBJiI draci'. Slova KpCT· kříť a IIOCT půsť mají mn. č. KpCTOBJiI a
IIOCTOBH, ale v ustálených významech a spojeních se užívá i kratšího tvaru:
KpCTJiI •procesní kříže' pak i samo •procesí za déšt", Be.JIHL{ÝI rrocTH ·velký
půst (před velikonoci)' a podobně i jiné specifické názvy postních období.

zet,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tvotení mn. č. na -oBnl-eBH dochází k vypouštění pohybné samohlásky jen u slov BeTap nebo BeTep 'vítr' - BeTpOBH a orHH nebo oraH - ortteBJt i orHOBH
'ohně'; to jsou zároveň jediné dva případy, kde se koncovkou -oBn!-eBH tvoří mn. č. od
dvojslabičného podst. jm. - (2) Jestliže se jednoslabičné podst. jm., které tvotí mn. č. na
-oBnl-eBn rozšíří o předponu nebo se stane slovem složeným (v obou případech se zvýší počet
slabik), přechází k tvoření mn. č. na pouhé -n, napr.: por - porOBJI 'rohy', ale napor napo311 'parohy', 3JiaTopor - 3Jiaropo3n 'zlatorozi (bájné zvíře)', 6pol{ - 6poA<>BH 'lodi', ale
napo6poA - napa6pOJ{H 'parníky', 36op - 36opOBH 'slova' ale KpCT036op - KpCT036opn
'křížovky'. - (3) Jak v kolísání mezi tvořením mn. č. na -ni -oBnl-eBu, tak mezi kolísajícími
formami na -oBn a -eBn jsou často jemné odstíny významové a stylistické, v jazyce lidovém a
v nářečích je v tomto směru rozmanitost velmi značná. Zdá se, že celková vývojová tendence
vede směrem k zevšeobecňování -oBn na úkor koncovek -n a -eBH.
Poznámky. (1)

Při

C. Jiné způsoby tvoření množného čísla.
1. Podst. jm. cou ·spánek, sen·, rraT ·cesta· (srov. čes. pouť).

6paT

mn. č. nepravidelně: COHHilITa nebo CHMilITa,
lidé); jsou to vlastně tvary mn. č. sběrného
čes.
rraTHilITa, 6pa1fa, .Jiyfe (=
(v. § 3.2.3), ale u těchto slov zastupují „obyčejné" množné číslo.
Poznámka. Ilarnwra = 'cesty'; naTje je mn. č. sběrné (v. § 3.2.3) s významem 'síť
cest, soubor cest, cesty vůbec'); totéž slovo muže znamenat i 'krát', pak má mn. č. naTn: Tpn
naŤn (nebo dohromady: TpimaT11) 'třikrát', noBexe naTn 'vícekrát'. Zcela bez souvislosti s
tímto slovem je přejatý šachový odborný výraz naT 'pat'; u tohoto (cizího} podst. jména se
mn. č. nahrazuje spojením nar-no3HI.{HH (podobně MaT - MaT-I103J1I..{HH).
0

bratť

a

1:/:0BeK cčlověk' tvoří

Podst. jm. Kpaj krajina, (o)kraj, konec· má mn. č. KpaeBH nebo
KpaHI1ITa; také zde tvar sběrného mn. č. (KpaHI1ITa) ztrácí kolektivní význam a užívá se ho ve funkci mn. č. prostého.
0

22

2. Mužská jména vlastní tvoří mn. č. na -oBaH!-eBl.{H (-eBl.{H se užívá, je~tliže je jméno v jedn. č. zakončeno na měkkou souhlásku): Topop
'Teodor' - To~opoBI..\M, IleTap 'Petr' - IleTpOBl.{H, KnpHJI •cyril' - KnpnJIOBl.{H, M eTO.l{Hj ·ivretoděj' - MeTo,zrneBaH U se před e nepíše). - Příjmení
na -oBl-eB připojují jen -an: MnJia,l{HHOB - MHJia.l{HHOBl.{Jf, TomeB TomeBaH.
Poznámky. (1) Tento způsob tvoření vyjadřuje zároveň také mn. č. sběrné (v. § 3.2.3)
vlastních jmen osobních; ostatně je prosté mn. č. těchto jmen ('více Petrů' apod.) zřídka
potřebné, obyčejně jde skutečně o kolektívní (sběrný) významový odstín: IIeTpOBifH, Ca3.lfOBI{J1 znamená nejčastěji 'Petrova rodina, Petr a manželka, Sazdovovi', - (2) Z apelatív (podst.
jm. obecnýc~) patří k tomuto typu tvoření jen TeTHH •strýc, muž otcovy nebo matčiny sestry'
- mn. č. TeTHHOBLfH. - (3) Podobným zpt.isobem tvoří mn. č. i mužská osobní jména zakončená
na samohlásku (o apelatívech v. dále v odstavcích D-F). Samohláska -a se odsouvá: HJinja
'Eliáš' - ÝÍJineBLCH (j se před e nepíše); - -Ha -y zůstávají: topfH 'Jiří' - I'opfneBL{H, Xapn
- XapneBL{H, ,4pam - ,4parneBLCH, CHpKy (rumunské příjmení) - CHpKyOBL{H; - -o a -e
vlastně také zůstávají a připojuje se pouhé -BLCH: l(ymKo - JzywKOBLfH, I'aHe - I'aHeBI{J1. (4) V některých případech nelze z tvaru mn. č. jednoznačně zpětně usoudit, jak zní jedn. č.
těchto jmen, např. IIeTpOBLfJt může být od IIeTap i od IIeTpoB (srov. č. bratfí Peškm1é - od
Pešek i od Peška). - (5) Příjmení, která jsou od původu přídavná jména, se v mn. č. nemění:
KoHeCKH, BH,lfoecKH, To,lfopoBCKH.

D. Podst. jm. mužského rodu

zakončená

na -a (srov. § 3.1.lc)

tvoří

č. tak jako jména rodu ženského téhož zakončení. tj. odsouvají -a a
připojují -H (v. § 3.2.1.2A): BOjBO,l{a - BOjBO.l{H ·vojvodové', CTapeLIIHHa -

mn.

cTapemHHH 'stařešinové', cy.l{Hja - cy.l{HH ·soudcové', 3aHaeTT./Hja - 3aHaeTT./HH ·řemeslníci' [v. § 1.2/(8)]. Při tomto tvoření hláska r nepřechází v
3 (srov. § 3.2.1.1 Aa): cJiyra - cJiyn1 'sluhové-', KOJiera - KOJierH ·kolegové'; BJI8JJ.HKa má však mn. č. BJI8ftHl.{H •biskupové'. IIIypa má mn. č. mypeBH 'švagři (bratři manželky)'.

E. Podst. jm. na -o. -e tvoří mn. č. připojením -Ban: TaTKO ~ TaTKOBl.{H 'otcové', peJJ.o - peftOBl.{H 'dědové' ( = 'otcové rodičů', ale i ·staří
muži'). T./HT./(K)O - T./HT./(K)OBl.{H ·strýcové (bratři otcovi)', ByjKO - ByjKOBl.{H
·strýcové (bratři matčini)'; Byjqe (zdrobnělé) - ByjT.feBl.{H 'strýčkové (bratři
matčini)'. Jsou to skoro vesměs názvy příbuzenských vztahů, nehledíme-li
na přenesené významy JJ.e.l{o 'děda, starý člověk' a T./.HT.f(K)o ·,,strejček", každý starší člověk. jehož oslovujeme'. (Zdrobněliny na -qe, které jsou neutra,
např. CHHT.le - CHHT./H.fba 'synkové', tvoří mn. č. podle § 3.2.1.3/2a; Byjqe
je rodu mužského!) Cizí slova s přízvukem na koncovém -é tvoří mn. č.
prostým připojením -H: aTamé - aTaméi;,1, Cl'IlKé - CHlKéH 'náměty' (neosobní mohou být i rodu středního, v.§ 3.l.3a a pozn.).
F. Podst. jm. na -na -y kolísají v rodě. Pokud jsou rodu muž., připo
jují v mn. č. -H: lKl'IpÍI - )Ký[pÍIH ·jura, posuzovací komise', HHTepBjý HHTepBjýn 'interview', eMy - eMyH ·emuové (pštrosovití ptáci)', 3e6y 3e6yH ·zebuové (druh savců)'. Nový Pravopis je však považuje za podst.
jm. rodu stř. a tak mají v mn. č. koncovku -(j)a: lKHp:Úja, HHTepBjýa ...
(v. § 3.2.1.3/3 a 4). KyJJH má mn. č. jen KYJIHH 'kuliové (indičtí nosiči)',
protože jako pojmenování mužské osoby musí být rodu mužského. (Příjme
ní na -CKH, která jsou původně příd. jm., se v mn. č. nemění: KoHeCKH.)
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3.2.1.2. Podst. jm. ženského rodu. Všechna tvoří mn. č. koncovkou -Jí!.
A. U slov zakončených na -a se toto -a vypouští: :HCeHa - :HCeHH,
cecTpa - cecTpH, JIHrra - JIJí!IIH, :HCa6a - Ea6H, sBe3,l{a - sBe3.l{H ·hvězdy',
KO:HCa - KO:HCH .kůže', ,zzyma - AYillH ·duše', BepBepHL{a - BepBepHL{H
·veverky', :HCeJie3HHL{a - :HCeJie3HJí!l.fH, cBeKa - CBeKH ·svíce', Mefa - Mefn
•meze', 3eMja -: 3eMjH •země', ca6ja - ca6jn ·šavle', cHaa - cHaJí! ·snachy',
qapmnja - Y:apmHH ·tržiště', 3MHja - 3MHH ·hadi' (srov. č. zmije). TemKoTHja - TemKOTHH 'obtíže', 6oja - 6on •barvy', n,aeja - Hl{eH 'ideje' [srov.

§ 1.2 (8)]. (Stejným
3.2.1.lD.)
Poznámka.
erroxa - euoxn.

způsobem tvoří

Předchozí K, r,

x se nikdy

mn.

č.

podst. jm. muž. rodu, v. §

nemění: MOTHKa - MOTHKH, Bara - Baru

•váhy',

B. Zvláštní tvoření mn. č. mají slova paKa - pal{e 'ruce' a Hora H03e 'nohy'; oKa má mn. č. rovněž oKa 'jednotka váhy :;:: 1282 g'.
C. Podst. jm. zakončená na souhlásku prostě přibírají -H: 3arroBeA 38IIOBe,l{Jí! 'rozkazy', 'p:HC - 'p:HCH 'žita', COJI - COJIJí! 'soli', HOK - HOKJí!
'noci', peq - peqJí! 'projevy'.

D. Ta podst. jm., která mohou být i rodu muž. (v. § 3.l.2c)
mn.

tvoří

č.

podle maskulín: rrpaB 'prach' - rrpaBOBJí!, KaJI •bláto' - KaJIOBH,
Bap ·vápno' - BapoBJí!, :HCap •žhavé uhlí' - :HCapOBJí!, rJief - rJiefoBH 'glazúry'; rrecoK má mn. č: rrecOL{Jí! 'písky'.

3.2.1.3. Podst. jm. středního rodu.
1. Slova zakončená na -o (nepřízvučné) odpojují v mn. č. toto -o a
přibírají koncovku -a: ceJio - ceJia ·vesnice', Jiero - .1ieTa, rHe3.l{O - rHe3.l{a
'hnízda', BpereHo - BpeTeHa 'vřetena', KJí!JIO - KHJia 'kila (kilogramy)',
KHHO - KHHa. - Podst. jm. cizího původu zakončená na přízvučné -ó podržují tuto samohlásku a k ní připojují -a: rpHKÓ - TpnKóa 'trika', MeTpó
- Merpóa, ,l{erró - l{erróa.

,

Výjimky: He6o - He6eca, 11yl{o - -ci.yAeca (nebo 11y.l{a) 'divy'; paMo -

paMeHa 'ramena'; OKO -

OTfJí!,

YBO - ymH 'uši'; :H(Jí!BOTHO - :H(ýfBOTHJí!

'živočichové'. U některých podst. jmen se užívá tvarů sběrného mn. č. (v.
§ 3.2.3) jako tvarů mn. č. (obyčejného. prostého). někdy s významovým

rozlišením: KpHJio 'křídlo' - KpHJia (ve sportu a jako označení „křídel"
hnutí, myšlenkového směru, politické strany apod.), jinak zní mn. č. KpHJije (= vlastně mn. č. sběrné), APBO 'dřevo: strom' - ApBa 'dřeva, dříví',
ApBje 'stromy', rrepo - ·rrepa ·(psací) pera'. jinak nepje (vlastně 'peří').
2. Slova zakončená na -e:
a) Slova zakončená na nepřízvučné -e tvoří mn. č. obvykle příponou
-Jí!H,a (-e se odsouvá): Mope - MOpHffia 'moře', IIOJie - IIO.JIHffia 'pole', HMe
- Jí!Mýiffia ·jména', KacjJe - KacjJnffia •kávy', rrpace - rrpacnffia ·prasata',
.}K,l{pe6e - LKl{pe6Hffia •hříbata'. - Zvláštní případy: reJie - TeJiýtffia i TeJI1.fH 'telata', IIHJie - IIHJIYIH,a i IIHJII.fH ·kuřata'; l{eTe - ,l{el{a 'děti', J(e1111ffia
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·dětičky' (v dialektech zní jedn. č. též peqe, což je vlastně zdrobnělina). Cizí slova zakončená na přízvučné -é připojují v mn. č. -a, aniž -e odsouvají:
aTeJijé - aTeJijéa 'ateliéry', KOMHHHKé - KOMHHHKéa 'kominiké'. Může-li
slovo mít také obvyklý mak. přízvuk, pak se mn. č. tvoří (také) podle bodu
a: KJIÍtI.Ue i KJIHI.Ué - mn. č. je dnes normovéno jako KJIMI.UHlba. (Něco
podobného je i v č., kde rozhoduje u cizích slov délka koncového -e: lidový
výraz kale~ s krátkým -e, se skloňuje podle moře - kate, kaťe, kafi . .. ,
zatímco výrazy s dlouhým -é jsou nesklonné, srov. kupé, klišé.) Může„li být
podst. jm. také rodu muž. (v. § 3.1.3 pozn.), tvoří se mn. č. podle maskulín: CH.1Ké - CH.1KéH ·náměty' (dříve i KJIHI.Ué - KJIHI.UéH, srov. § 3.2.1.1.F).
b) Podst. jm. zakončena na -je, -He, -lbe, -1.{e a -HI.IITe tvoří mn. č. na
-a (-ja po -n-), přičemž se koncové -e odsouvá: JI03je - JI03ja 'vinné révy',
BJIHjaHHe - BJJHjaHHja 'vlivy', 3acepélHHe - 3acel{aHJtrja 'zasedání', MHeHHe
- MHeHHja 'mínění', rrpaI.Ualbe - rrpaI.Ualba 'otázky', c:npelbe - CHpelba
'sýry', JIHL{e - JIHL{a ·tváře, osoby', cpl{e - cpl{a 'srdce', jajl{e - jajl{a 'vejce',
6oHI.IITe - 60JtII.IITa 'bojiště', J7Y[l1.JIHI.UTe - Y"flHJIJ-II.UTa 'školy'.
Poznámka. Některé zdrobněliny typu

'kohoutek' zpravidla netvoří mn. ~3. Podst. jm. cizího původu zakončená na -Ít připojují v mn. č. -ja:
peJJÍt - peJJÍtja 'rely, sportovní setkání', MeHÍt - MeHÍtja 'meny (jídlo)'.
4. Nečetná (cizí) podst. jm. na -y připojují v mn. č. -a: KaKapý KaKa,zzya 'kakadú (papoušek)', HHTepBjý - HHTepBjýa 'intervjú', eMy eMya 'emu (pštrosovitý pták)', 3e6y - 3e6ya 'zebu (druh savce)' (srov. §
neTJieHJ..{e

3.2.1.1.F).

3.2.1.4. Podobně jako v češtině i v makedonštině jsou podst. jm.,
která se vyskytují jen v č. jedn. (singularia tantum) nebo jen v č. mn.
(pluralia tantum, podst. jm. pomnožná): mak. příklady: (jen č. jedn.:) CHpoMalllTHja 'chudoba', CTypeHTCTBO, YT-IHTeJICTBO, 6paTCTBO 'bratrství'
(ale ovšem: 6paTCTBO - 6paTCTBa 'bratrstva'L TBopelllTBO 'tvorba',
OxpHp, do jisté míry i slova typu 3JJaTo (pokud nejde o zvláštní významy);
(jen mn. č.:) rrJJeKH 'plece', jacJJH 'jesle', O-LfHJJa 'brýle', T-IHHéJIH 'činely
(bicí hudební nástroj)'.
čísle,

Poznámka. BpaTa 'dveře, vrata' a
č. zní: Bpan1, KOJIH.

KOJia 'vůz'

jsou podst. jm. žen. rodu v jednotném

mn.

3.2.1.5.

Přehled

hlavních koncovek mn.

v jedn. č. více
než jednoslabičná .
Muž. rod

v jedn.

č.

_jed-

noslabičná

Žen. rod
rod

-H (pH6apH, BOjBO!{H)

-OBH (MOCTOBH), -H (M8.1KH)
-H (cecTpH, papOCTH)

zakončená
Stř.

č.:

na:

-o

-a (Jiera)

-e

-Hlba (rroJ1Hlba), -a (cpl{a)
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Poznámka. V mn. č. se rodové rozdíly stírají; názorně to vysvítá ze skutečnosti, že
pro všechny tři rody:
přídavná jména. zájmena i slovesa mají v mn. č. stejný tvar
HaI11HTe ,zrparn

npnjaTe JIH}
cecTpH
{ MecTa

He ncqeKyBaJie.

Není tomu tak ve spisovné češtině:
Naši milí pfátelé nás ocekávali.
nás ocekávaly.)*
(Naše milé lesy
nás očekávaly.
sestry
Naše milé
nás ocekávala.
Naše milá místa

3.2.2. Množné

číslo počítané

(pluralis numerativus - :n36po jaHa MHO-

MnHa) .

Množné číslo počítané se tvoří jen od podst. jm. rodu mužského za) - jen
končených na souhlásku. Užívá se ho - ne však závazně (v. § 3.2.2.2
(nikoli
í
omezen
po číslovkách, počínaje od ,aBa, o6aTa ('oba') dále bez
tedy jako např. v ruštině a srbocharvátštině, kde jsou tvary typu ,aBa cToJia,
h
Tp:n 6paTa ... omezen y jen na spojení s číslovkami 2-4) a. po výrazec
se
KOJIKY 'kolik', HeKOJIKY 'několik', méně často po TOJIK.Y 'tolik'. Tvoří
6pera 'oba bře
příponou -a: CTOJI - ,aBa CTOJia 'dvě židle', 6per - o6aTa
hy', sn,a - "tfeT:np:n sn,aa 'čtyři stěny', rryHKT - IIeT rryHKT a 'pět bodů',
,
KJiac - ce,ayM KJiaca ·sedm. klasů', aHreJI - ,aeBeT aHreJia 'devět andělů'
grošů',
'sto
rpoma
CTO
MOCT - rreTHae cT MOCTa 'patnác t mostů', rpom a
jyHaK - TpncTa jyHaKa 'tři sta junáků', ,aeHap - (He)KOJIK.Y ,aeHap
TaTač
,
otcovť
'dva
TaTKa
'(ně)kolik denárů'. - Výjimečně se najde i ,aBa
KO se v jedn. čísle nekončí na souhlásku.
3.2.2.1. Pohybn é samohlásky se většinou vypouštějí jako při tvoření
mn. č. prostéh o (v. §§ 2.3.6. 2.3.6.1, 3.2.1.l Ab): ,aBa opJia, Tp:n cTapl.{a,
rreT JIOKTa 'pět loket', ,aeceT ja3Jia ·deset uzlů', ce,ayM MOMKa ·sedm
metrů', cechlapců', o6aTa TeaTpa 'obě divadla ', HeKOJIK.Y MeTpa 'několik
ja30JI, MO MOK,
J!YM OI'Ha ·sedm ohňů' (jedn. č.: ope.JI, CTapel. {, JiaKOT,
áska
TeaTap , MeTap, OI'J,IH nebo oraH). - U jednoslabičných však samohl
n), rrec
zůstává: ,aeH - KOJIKY ,l{eHa 'kolik dní' (mn. č. prosté: ,l{HH, ,aeHOB:
č.
(mn.
sny'
'dva
- Tp:n rreca ·tři psi' (mn. č. prosté: rrl.{:n), coH - ,aBa coHa
prosté:

COHHI1 IT8

a

CHHlllT a).

3.2.2.2. Významově je mn. č. počítané zcela totožné s mn. č. prostým.
Množné číslo prosté se proto může kdykoli užít místo počítaného: výjimkou
jsou jen ustálená rčení (idiomatická spojení) jako např. Mefy ,aBá orHa ·mezi
( = přemno
dvěma. ohni' nebo - obráceně - Tp:ncTa cTpaBOB:n ·tři sta strachů
počítaného
č.
ho strachu)'. V jazyce lze pozorovat tendenci k omezování mn.
ve prospěch prostého i u nízkých čísel: ,aBa opJia je rovnocenné s ,[{Ba opJin,
jen
IIeT ,aeHapa s rreT ,aeHap n; u jednoslobičných po číslovkách základních
také
Tpn MOCTa atd.: ale. nejde-li o číslovku základní. HeKOJIK..Y MOCTOBn. a
TpOjl.{a. qJieHQBý[ atp.
i a
* Pojem mluvnické „bytosti" v mak. neexistuje: není rozdílu mezi podst. jm. životným
neživotnými; v. § 3.1 pozn.

26

Užívání (nebo nepoužití) mn. č. počítaného je motivováno zvykově
(zvláště časté je po číslovce l{Ba a drží se v ustálených rčeních). stylisticky.
zřetelem na libozvuk, potřebami rytmu a rýmu v básnickém jazyce; při
menších číslech se ho užívá častěji než při velkých, při krátkých, zvláště
jednoslabičných (v jedn. č.) podst. jm. častěji než pfi dlouhých. Jindy hrají
jistou úlohu slovotvorné typy: velmi zřídka se ho užívá při víceslabičných
podst. jm. na -e~: rrpo3ope~ -l{Ba rrpo3op~11 = mn. č. prosté 'dvě okna',
podobně u slova Mece~ - ce.zu,M Mece~H 'sedm měsíců'). Mn. č. počítaného
se neužívá u substantív uvedených výše v § 3.2.1.1 Ac (včetně tam zmíně
ných výjimek); tedy jen: mn. č. prosté: ,!{Ba Cp6H, rpafaHH, MaKel{OH~H.
- Jindy mají na výběr tvarů vliv okolnosti syntaktické. Stojí-li u podst. jm.
přívlastek nebo přístavek, užívá se takřka výlučně mn. č. prostého, např.:
(s přívlastkem:) l{Ba MJI8l{H opJIH, TPH I'OJieMH KpCTOBH 'tři velké kříže',
případy jako TPH roJieMH KpcTa jsou vzácné; (s přístavkem vždy jen:) l{Ba
rr~H qyBapH 'dva hlídací psi' (doslovně: 'dva psi hlídači'). - Spojení jako
TpH ("f./eTHpH . . .) CHHa 'tři (čtyři ... ) synové' jsou sice možná. ale u osob
se užívá spíše sběrných číslovek l{Baj~a, Tpoj~a . .. (v. § 6.2.3), po nichž
se počítaného mn. č. neužívá nikdy: tedy (mn. č. prosté:) Tpojl.(a ("f./eTBOpH~a .. .) CHHOBH atd. - U slova l{eH jsou tvary l{Ba (TpH . . .) l{eHa a l{Ba
(TpH . . .) l{HH stejně běžné, druhá forma mn. č. prostého (AeHOBH) se v
těchto spojeních neužívá.
·
3.2.2.3. Poznámky. Přídavná jména nemají ve spojení s podst. jm. v č. mn. počítaném
žádné zvláštní tvary, mají jen obvyklé formy č. mn. prostého, tedy: ..QBa MJIBAH opJIH (podst.
jm. v mn. č. prostém), popřípadě ABa MJI8lfH opJia 'dva mladí orli' (nikoli tedy srbskocharvátský typ *ABa MJia,lfa op.rra).
Pro praxi: Nechybíme, nebudeme-li počítaného mn. č. užívat vůbec; rnn. č. prosté je
plně a správně zastupuje vždycky.

3.2.3. Množné číslo sběrné (pluralis collectivus - 36HpHa MHOlKHHa).
1. Mn. č. sběrné se tvoří u podst. jm. všech tří rodů nejčastěji přípo
nou -je; končí-li podst. jm. v jedn. č. na samohlásku. pak se tato samohláska odsouvá: (muž. rod:) KJiac 'klas' - KJiacje, (žen. rod:) TpeBa 'tráva' TpeBje, 'plK 'žito' - 'plKje, (stř. rod:) rrepo 'pero' - rrepje.
Tato přípona může znít také -ja; mezi oběma tvary, -je a -ja, není
významového rozdílu: (muž. rod:) CHOII ·snop' - cHorrje i cHorrja, (stř.
rod:) lKHTO 'obilí (!)' - lKHTje i lKHTja (ryMHO 'humno' má: ryMeiba). U
podst. jm. žen. rodu se -ja neužívá (-a příliš připomíná jedn. č.); zato, zdá
se, je -ja značně běžné u rodu stř. (kde -a je pro mn. č. příznačné).
Poznámka. Úzus je rozkolísán; nikdy nechybíme, užijeme-li koncovky -je.
Některá jednoslabičná podst. jm. muž. rodu tvoří mn. č. sběrné
příponou -HmTa: rpal{ 'město' - rpal{HillTa, Kpaj - KpaHmTa, pni{ 'kopec'

2.

- PHAHWTa i pnl{je (mn. č. prosté: p.rIAOBH). V těchto případech však
význam mn. č. sběrného a prostého často splývá. takže KpaHmTa, rraTHIllTa ·cesty' ... lze považovat i za mn. č. prosté (v. § 3.2.1.1 C/1, o neutrech srov. § 3. 2 .1. 3/1 - výjimky).
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3.2.3.1. Hláskov é změny v slovním základu:
a) T + j se mění v Ié: npaT "prut' - npaKe, pa6oTa "práce, záležitost'
pa60Iée. U stř. rodu na -o však zůstává -Tj-: lKHTO 'obilí' - lKHTje,
6JiaTo - 6JiaTje •blata'.
b) A+ j se mění vf, ale jen u podst. jmen zakončených v jedn. č. na
-,zia: Bo,zia - Bote, rpaMa,zia "hromad a' - rpaMafe , JIHBBAa ·1ouka' - JIHBafe, orpa,zia "ohrada ' - orpafe; jinak zůstává -,uj-: pn,zi "kopec' - pJ-!Aje,
6p,zio ·hora' - 6p,uje.
c) H + j se mění vn,: rpe6eH "hřeben' - rpe6en,e , KaMeH - KaMen,e
i KaMen,a, rOAHHa •rok' - ro,zinn,e.
Poznámka.

JI+ j

zůstává nezměněno (nepřechází

v .lb): KpnJio

'křídlo'

- KpnJije.

d) CT + j se mění v pouhé cj, 3.lf + j pak v 3j: JIHCT - Jincje "listí',
rpo3,zi 'hrozen' - rpo3je •hrozny, hroznov é víno'.
3.2.3.2. Mn. č. sběrné je sice jedním z typických jevů mak. mluvnice
a je to tvar nepochybně živý, ale zdaleka se netvoří od všech podst. jmen;
je omezen o u slov domácích a takřka neznámo u nových slov cizích (je to
tedy kategori e neprodu ktívní). Mn. č. sběrné se netvoří:
a) Od slov, která mají sama sebou kolektívní význam (srov. §
3.2.3.3) . např. yqnTeJICTBO, T.feJiaA děti (jedné rodiny)' , anebo naopak,
kde kolektívní plurál je těžko představitelný, např. Maca ·stůl' má jen mn.
č. prosté - Macn ·stoly'.
b) Od názvů příbuzenských vztahů. jako 6paT "bratr' (6paiéa je z
dnešníh o hlediska mn. č. prosté), 6paryqe A 'bratran ec', recr 'tchán (otec
manželčin)', ,zieBep švagr (bratr manželův)', cecrpa apod.
c) Od podst. jm. na -HH a -e~ (uvedených v § 3.2.1.1 Ac).
d) Od podst. jm. rodu muž. na samohlásku (výjimka: crapeIII nHa
•stařešina. náčelník' - crape~n :fbe).
e) Od podst. jm. rodu žen. na -nja (reIIIKO Tnja "obtíž, potíž', apod.)
f) Od podst. jm. stř. rodu na -e (noJie, Mope, 60H1.UTe, cnpeFbe 'sýr' atd.).
g) Od podst. jm., kde by připojením -j- vznikly hláskové skupiny v
jazyce neobvyklé; snad by to byly např. kombinace K, r, x, K, ~ (a jiné?) +
j: o6JiaK, MOMOK hoch', ja6oJIKO, ,zipar •žerď, nJiyr 'pluh', MOHax 'mnich',
ycnex "úspěch', Kyiéa dům', HOK ·noc', BeHe~ 'věnec' (srov. výše pod c) atp.
h) U podst. jm. přejatých, která se dosud cítí jako cizí slova, např.
pro přejatá
MeTap ·metr', MHHHCT ap "ministr', BHPTY0 3 apod. (Neplatí to
slova dávno zdomácnělá. např. Jil'IBaAa 'louka' - JIHBafe).
i) U celé řady jiných slov: podle současného stavu bádání nelze rozsah
možností tvoření mn. č. sběrného přesně vymezit. Tak např. podst. jm. ABOP
"dvůr' tvoří mn. č. sběrné ,ziBopje (mn. č. prosté zní ABOpoBn), ale podst. jm.
36op 'slovo' má jen mn. č. prosté 36op0Bn, ač např. němčina ukazuje, že
kolektívní chápání je tu dobře možné: die Worter = '(jednotlivá) slova', die
Worte = ·(souvisle pronesená) slova, ,,soubor (pronesených) slov'".
0

0

0

0
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Koneski ve své Gramatice poznamenává, že u muž. rodu se mn. č.
od jednoslabičných než od víceslabičných slov ( Gramatika, 254, § 62/2) a že u podst. jm. žen. rodu zakončených na souhlásku se
tvoří žfídka ('p:JKje) 'žita', Gramatika, 258, § 66); jinak poznamenává jen
velmi všeobecně, že se mn. č. sběrné tvoří „od dosti velkého počtu podstatných jmen" (tamtéž).
sběrné častěji tvoří

3.2.3.3. Výzman mn. č. sběrného.
Mn. č. sběrné má význam hromadný, kolektívní (,,sběrný"). Vyjadřuje
mnohost ne jako součet jednotlivých pojmů, ale jako jejich souborný celek;
je to jakoby „singulár plurálu", mn. č. významově pojaté jako .,jednotné".
Lze to přibližně osvětlit některými příklady ve srovnání s češtinou:
Jedn.

č.:

Mn.

č.

prosté:

Mn.

č. sběrné:

J====···--=c....ccc··..-== = = = f : = = = = = c c = = = = = F = = - - - · · · ·

=
=

=

JIHBal{a - 'louka'
JIHB8,l{H
JI:nnafe
'louky'
,-----··---·• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - · - ~ • • - • • s •
JIHCTOBH
'listy (např.
JIHCT
'lisť
JIHCJe
,__
..
______ y knize)_'_____,___

=
_____ ______________
_

'luka'
-----~-

=
l{a6je =

'listí'
__ ····--··--·l{a6 = 'dub'
l{a6on:n = 'Uednotlivé)
·doubí,
,_________________ --~-----_duby'_____, ______________ doubrava'
KaMeJ-be = 'kamení'
KaMeH = •kámen'
(netvoří se)
(-ffia)
Nejsou však řídké případy, že hranice mezi mn. č. prostým a sběrným
je plynulá. neurčitá, a že mn. č. sběrné přebírá funkci mn. č. prostého
(srov. příklad KaMeffie, -ffia a§§ 3.2.1.1 01 a 3.2.1.3/1).
Poznámka. Ve spisovném jazyce mak. jsou tvary mn. č. sběrného mluvnicky vždy pračíslem - jako čes. luka v uvedených příkladech; ukazuje to mluvnická shoda,
např.: JKOJITHTe (mn. č.) .11Hcje ce y6aBH (mn. č.) 'žluté listí je hezké' ( nikoli snad: *JKOJITOTO JIHcje e y6aao - jako je tomu v češtině).

vým množným

3.2.3.4. Podst jm. pomnožná (pluralia tantum) jsou v mak. řídká (o1:lHJia 'brýle', aHáJIH 'anály'); slova KOJia 'vůz; auto' a npaTa 'dveře' jsou
podst. jm. žen. rodu v č. jednotném: na11IaTa KOJia e po6pa 'váš vůz je
dobrý', rJiaBHaTa npaTa 6e11Ie 3aTnopeHa •hlavní dveře byly zavřeny'. Výjimkou jsou však hojná vlastní jm. místní typu KoJiapJ,I, KaBapapL{H, IIellITaH:n, Tpe6eHH11ITa, Me11IeH11ITa. Tato místní jm. pomnožná mají mluvnickou shodu jako kdyby to byla podst. jm. stř. rodu v jedn. č.: L{eJioTo
IIemTaH:n ce B03HeMHpHJIO 'celé Peštany se znepokojily', 11,eJioTo Tpe6eHH11ITa 6e11Ie 38HHTepecnpaHo 'celá Trebeništa měla zájem' - předpokládá
se tu vypuštěné slovo ceJio •vesnice', ale platí to dále i tehdy, když se místo
stane městem (ačkoli rpal{ 'město' je muž. rodu).
Poznámka. Podst. jm. vlastní v čísle jedn. mají však obvyklou shodu: :qeJIHOT
OxpHl{ . .. , :qeJiaTa BHTOJia .. . , :qeJIOTO Bepoao. - Pomnožná podst. jm. obecná (apelatíva)
mají ovšem obvyklou shodu, tj. v. mn. č.: cpel{HOBeKOBHHTe anaJIH JI,~}' ÓJ.tJie r.TJaBeH HCTO'IHHK 'středověké anály mu byly hlavním pramenem'.
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3.3. Pád (casus - rra,l{eJK).
Mak. tvoří od základu. který my nazýváme nominatívem (1. pád)
jedn. čísla, jen jeden pád v našem slova smyslu, totiž vokatív (= čes. 5.
pád, ,,voláme") jedn. čísla (v mn. č. je vok. vždy roven nominatívu). Ostatní pády se tvoří beze změny nominatívu pomocí předložek: v .,genitívu" (2.
pád) se obvykle používá předložky Ha, někdy 0/1,: BpaTa Ha KyKa, BpaTa
Ol{ Ky.Ka 'dveře domu'. v „datívu" rovněž Ha: Ke ir ro l{al{aM Toa ua MajKa
MH 'dám to matce'). Srov. franc. gen. de la femme, dat. a la femme, ital.
della donna, alla dona, event. angl. of the woman, to the woman. Podrobně
o tom v. v §§ 3.3.2 - 3.3.7.

3.3.1. Vokatív (vocativus - BOKaT.nB).
3.3.1.1. Muž. rod:
A. U podst. jm. zakončených na souhlásku se vok. tvoří koncovkou
-e nebo -y (srov. čes. pan-e, bratf-e, syn-u. hoch-u, morav. dial. oráč-u).
Tyto koncovky se střídají značně nepravidelně, takže lze podat jen velmi
všeobecný přehled. Přibližně lze říci, že -y je častější u jedno~labičných, -e
pak u víceslabičných.
1. Jen -e mají:
a) Vlastní jména, např. J1BaH - J1BaHe, M.nJioIII - Mý[JIOIIIe, Jia3ap
- Jia.1ape, (jméno řeky:) Bapl{ap - Bapl{ape atd.
b) Obyvatelská jména na -ý[H (v. § 3.2.1.1 Ac): Cp6ý[H - Cp6nHe
'Srbe', TypT.Jý[H - TypT.Jý[He 'Turku', rpafaHÝÍH - rpafaHý[He 'měšťane' (neplatí to však o jménech na -e.q, jako MaKel{OHe.q, CKorrjaHeI{, v. dále v
odst. 6).
c) Podst. jm. na -e.q s pohyblivým -e- (v. § 3.2.1.1 Ab): cTape.q CTapT.Je, 6ope.q - 6opqe 'bojovníku', oTe.q - oqe (oslovení kněze): ale - s
nepohyblivým -e-: Mece.q - Meceqe (i Mece.qy) 'měsíci', (podobně na -y, v.
dále odst. 2 a 3: rro,l{.rre.q - rrol{Jie.qy 'podlý člověče', Myl{pe.q - Myl{pe.qy
'mudrci').
d) Nová cizí slova. např.: l{ý[peKTOp - l{ý[peKTope, rrpocjJecop - rrpocjJecope, reHepaJI - reHepaJie, KarreTaH - KarreTaHe, aKa/1,eM.nK - aKal{eMHT.Je apod. ( Stará a zdomácnělá přejatá slova mohou kolísat: KaJiyfep KaJiyfepe i KaJiyfepy 'mnichu', MOHax - MOHaIIIe i MOHaxy 'mnichu'.)
e) Slova knižní povahy, knižního. úředního nebo vyššího stylu. i když
třeba jinak mě'lo -y převládat; srov. dále odst. 3 - podst. jm. na -K,
např. Ha'WJIHý[K - Ha'IaJIHHT.Je 'náčelníku', rrpaTeH1'IK - npaTeHý[T.Je 'poslanče', AYXOBHÝIK - l{YXOBHHT.Je 'duchovní', BOjHý[K - BOjH1'I':le (i BOjHý[Ky)

by

'vojíne. vojáku'.
i) Slova Bor - BoJKe 'Bože', rrorr - rrorre

'kněže,

pope', KYM - KyMe

'kmotře'.

2. Jen -y mají:
a) Podst. jm. na -JK, -III, -T.J, -H,, -j, např. MaJK - Ma:>Ky 'muži', eJK
- eJKy 'ježku', KeJiem - KeJiemy 'holobrádku' (v. však dále v odst. 6),
KOIIa'I - Korraqy 'kopáči', Kpaj - Kpajy 'kraji'.
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b) Podst. jm. jednoslabičná na -c, -3: nec - necy 'pse', Mpa3 - Mpa3y ·mraze', KHe3 - KHe3y 'kníže' (ale u Cepenkova arch. KHa3e).
c) SBep 'zvíře' má jen sBepy.

3. Ostatní podst. jm. mívají koncovky obě, např.: cnH - cnHe i cnHy
'synu', 6paT - 6paTe i 6paTy 'bratře' (v. též odst. 6, pozn. 2). 3eT - 3eTe
i 3eTy 'zeti', KpaJI - KpaJie i KpaJIJ', BOJI - BOJie i BOJiy (v. však na konci
odstavce), qoBeK - qoBeqe i qoBeey 'člověče', Mat.Jop - Mat.Jope i Maqopy
'kocoure': v rovnováze jsou paralelní vokatívy na -e a -y u dvojslabičných
domácích slov na -ap (o cizích v. výše, odst. ld): OB1lap - oBqape i oBqapy ·ovčáku', APBap -.l{pBape i APBapy 'dřevaři', orrnH1lap 'řemeslník zhotovující opánky' - OIIHH1lape i orrnHqapy. - U jednoslabičných podst. jm.
na -K, -r, -x; -B (když -B odpovídá čes. ch, v. § 2.3.4a) bývá spíše -y, např.
BHJ'K - BHYKY, BOJIK - BOJIKY (i BOJiqe) 'vlku', jyHaK - jyHaKy (i jyHaqe),
6er 'turecká hodnost' - 6ery (i 6e1Ke), MOHax - MOHaxy (i MOHa11Ie) ·mnichu', BJiaB 'Vlach = Arumun' - BJiaBy (i BJiawe). avšak Bpar - častěji
Bpa1Ke než Bpary 'čerte': slova knižní povahy a vyššího stylu mají však jen -e
(v. výše. odst. le). - U slov, jež mívají zdrobněliny na -e, je tendence k vok.
na -y, aby se obě formy rozlišily: BOJI 'vůť má jednoznačný vok. BOJIJ' •vole',
zatímco BOJie může být i nom.-vok. zdrobnělého BOJie •volek/volku'.
4. Slovo I'ocnoA 'Hospodin' má vok. I'ocrrol{n a I'ocrrol{e.
5. Slov CPIHKO ·synku, synáčku' a AYWKO 'dušičko' (obě muž. rodu)
se užívá jen ve vok.
6. Vokatív je v mak. živý a často užívaný tvar. ale přece jen lze místo
něho užít nominatívu, např. qoBeK!, CTojaH!, ATaHac!; často tomu tak
bývá zvláště u nových cizích slov, např. PI.l{J'lÓT! (ač i PIAHÓTe! je možné),
l{eMaror! Jazyk se vyhýbá vokatívním formám u slov na -yllI, jako IIaHTYllI (vlastní jméno). a u slov. kde tvar by splýval se zdrobnělinou (srov.
BOJI odst. 3). např. ceJiaHer.r ·sedlák', MaKel{oHer.r, BeJie11IaHer.r 'Velešan,
obyvatel města Velesu' (ceJiaHY:e je zdrobnělina stř. rodu. podobně MaKeAOHY:e, BeJie11IaHY:e; srov. výše, odst. lb, c). Nahrazování vokatívu nominatívem má spíše tendenci vzestupnou.
Poznámky. ( 1) Oslovení Apyrap ceKpernp! 'soudruhu sekretáři' bylo úřední. V starším
jazyce je doloženo též APY)Ke ceKpeTap (srov. čes. lidové pane učitel!). - (2} EpaT 'bratr' má
6paTe, 6pary. oslovujeme-li rodného bratra; v přeneseném významu (oslovujeme-li člověka,
jenž není naším rodným bratrem) se užívá 6paT!

7. Hláskové změny v slovním základu.
a) Před koncovkou -e se K a r.r mění v Y:, dále r a zřídka 3 v lK. a
konečně x a B (odpovídá-li čes. ch. v. § 2.3.4a) v 11I: I.fOBeK - I.fOBeI.fe,
6oper.r - 6opqe 'bojovníku', Bor - BolKe 'Bože', AYX - .l{y11Ie, BJiaB BJia11Ie 'Vlachu (Arumune )'.
b) U obou koncovek se pohyblivé vokály (srov. §§ 2.3.6. 2.3.6.1)
vypouštějí v těch případech, kde se vynechávají i při tvoření mn. č. (v. §§
3.2.1.1 Ab a 3.2.1.1 Bd. pozn. 1), avšak slova jednoslabičná samohlásku
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podržují (srov. § 3.2.2.1) ; příklady: (-e-:) opeJI - opJiy, (-o-:) l{06HTOK ,lf06HTKY, (-a:) IIeTap - IIeTpe 'Petře', (-n:) orHH - orHy 'ohni'; avšak
nec - necy 'pse', ,l{eH - ,lfeHy 'dni', (-o-:) coH - coHy 'sne'.
c) Jiné změny: Bpa6el.{ - Bpanqe (v. § 1.3.1). OTel.{ - oqe.

B. Podst. jm. na -a tvoří vok. jako podst. jm. rodu žen. (v. § 3.3.1.2
A): BOjBO,lfa - BOjBO,lfO, CTapellIHHa - CTapellIHHO, CJiyra - CJiyro 'sluho',
KocTa ( osobní jméno) - KocTo, I'pyHL{a ( osobní jméno) - I'pynl.{e . - U
cizích slov typu KOJiera se užívá i v oslovení skoro výhradně nominat ívu.
Turecké výpůjčky na -(I,I)Hja tvoří vok. zpravidla odsunut ím koncového -ja: qeJie6n ja - qeJie6n 'mladý pane', 6oja1,1nja - 6oja1,1n 'barvíři',
(x)aI,Inja 'hadži (moslemský poutník do Mekky) ' - (x)a1,1n apod. ( avšak i
oslovení 6ojaI,Inj a! je možné).
C. Vok. podst. jm. rodu muž. na -o, -e, -n se rovná nominatívu:
qnqKo! 'strýčku', muž. jména BeJIKo!, J(pa.JKe!, J(parn!, Xapn!
3.3.1.2. Žen. rod:
A. Zakončená na -a:
1. Obvykle se vok. tvoří koncovkou -o,

před níž se -a odsouvá: cecTpa - cecTpo, JKeHa - JKeHo, HeBecTa - HeBecTo ·nevěsto', ,lfJ'Illa - lfYilIO
'duše', AHreJIJíIHa - AH.reJinHo, BJiarylb a - BJiarylb o (ženská vlastní

jména).

2. Koncov ka -e bývá:

a) U podst. jm. na -1.{a,

např.: Majlfnl.{ a - Majqnl.{ e ·matičko', cecTpHL{a - cecTpHL{e ·sestřičko', Marapnl .{a - Marapnl .{e 'oslice' ( ale i JIHCH1.{a - JIHCHL{O 'liško', KyKaBnl.{a - KyKaBnl.{o 'kukačko', MlírJinr{a [žen.
jm.] - MlíIJIJíIL{O i MnJIHL{e atd.).

b)

Běžně

bývají obojí tvary u slov na -ja i -Ka, např.: Mapnja Mapnjo i Mapnje ; cecTpnq Ka - cecTpH"CfKO i cecTplíI"CfKe, lfOMaKJíIHKa lfOMaKHHKO i lfOMaKHHKe 'hospodyně, paní domu', ByrapK a - ByrapK o i
ByrapK e 'Bulhark o', Cp6HHK a - Cp61íIHKO i Cp6nHK e 'Srbko', JarJIJíIKa
(žen. jm.) - JarJIHKO i JarJIHKe.
U osobních jmen (ženských) na -Ka je však vokatívní koncovk a -e,
jestliže "0katív na -o by zněl stejně jako znějí podobná jména muž .. např.
PaTKa - PaTKe ( existuje muž. jm. PaTKO), BacHJIKa - BacnJIK e (existuje
muž. jm. BacHJIKo).
c) Podst. jm. CBaKa 'matka snachy, spolutchýně' má vok. vždy jen
cBaKe.

Poznámka. V podst. jm. rodu žen. na -a se vok. nahrazuje nominatívem (KpaJIHI..{a!
místo Kpa.rml.{e! 'královno ' apod.) méně často než je tomu u rodu muž. (srov. § 3.3.1.1 A/6);
u nových cizích žen. jmen vlastních je to však běžný jev: EMnJinja! , Mr,rMÓ3a!, Jln3a! apod.

B. Podst. jm. žen. rodu zakončená na souhlásku netvoří zvláštní vok.:
pa!fOCT (Moja)! '(má) radosti', Jby6oB (Maja)! '(má) lásko'.
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3.3.1 .3. Střední rod:
U všech podst. jm. stř. rodu je vokatív roven nom
inatívu: 3JiaTo
(Moe )!, coH.qe (Moe )! '(mé ) slunceť, KaKa,zzy!
3.3.2 . Genitív a datív (čes. 2. a 3. pád).
Oba splývají v mak. v jedin ém pádu; tvoří se - bez
rozdílu rodu a
čísla - předložkou Ha: (čes. gen.:) (.lfBa
/{eCe TTHT e I'O.l{H HH) Ha HaIJI HOT
BeK •(20. léta) našeho Století', (yJIJ, I.qHT
e) Ha CTap HTe rpa.l{ OBH '(ulice) starých měsť, (110Be3) Ha OBaa KHHra •(vazba) téhle knih
y', (6pe roBH ) Ha
Oxpn 4cK0 To E3ep o ·(břehy) Ochridského jezer
a', (HeKoH 11ecHH) Ha BJia JKe KoH ecKH '(některé básně) Blaže Kon eské
ho'; - (čes. dat.: ) (TaTKOTO
My 110.l(apH y6aB "CJ:aCOBHHK) Ha CBOjOT CHH ·(ote
c daroval krásné hodinky)
svému synu', (Toa iée MY ro KaJKaM) Ha HeK oj My4 ap
"CJ:OBeK '(řeknu to)
nějakému mou drém u člověku', (ce 11ocB
eTyBa roJie Mo BHHMaHHe) Ha HH4ycT pnja Ta ·cmnoho pozornosti se věnuje) průmy
slu'.
3.3.2.1. Čistě genitívní vztah lze vyjádřit také předložk
ou o,zr, např.:
Hora 04 Maca Ta ·noh a (od) stolu', 6paT 04
Hero BaTa .JKeHa 'brat r jeho
ženy' (srov. čes. lid. bratr od jeho teny ), MaJie"CJ:KO 04
Tnra p 'mládě tygra,

tygří mládě'

(srov. čes. lid. mládě od tygra). - Předložky 04 se
může s
výhodou použít zvláště v případech~ kde by se nepřehle
dně a nelibozvučně
kupily genitívy s předložkou Ha, anebo v případech,
kde je třeba odlišit
genitív a datív. např.: TBOp emTB OTO Ha IIHCa TeJIH Te o,n;
11pB aTa IIOJIO BHHa
Ha Ham noT BeK ·tvor ba spisovatelů (1. gen. )
první poloviny (2. gen. ) našeho věku (3. gen. )'; Ha c11Te c11e.qnjaJIHCTH HM rrpe11opa"C
J:aB e4eH HOB MeTO.lf
o,n; Ham 11or copa 6oTH HK 'doporučil jsem novou meto
du našeho spolupracovníka (gen .) všem odborníkům (dat.)'. - Podobně je
tomu i v těch přípa
dech , kde je třeba odlišit pouhý gramatický význam
předložky od jejího
plné ho lexikálního významu (v. násl. pozn.). např. rpJio
o,n; IIInm e 'hrdl o
láhv e' (rpJi o Ha m11me by se mohlo pochopit i jako 'hrdl
o na láhvi').
Poznámky. (1) Jestliže je podst. jm. rozvito přívla
stkem nebo i několika přívlastky,

předložka

stojí

na začátku tohot o rozvitého celku, např. (cy,aóHHaTa)
Há o6aTa HalIIH ,aparH
rrpHjaTeJIH '(osud ) obou našich milých přátel'.
- (2) Předložky Ha a o,a mají v těchto případech

čistě mluvnický význam, vyjadřují to, co
v češtině vyjadřuje genitívní nebo datívní koncovka;
spoje ní předložky a jména překládáme do češtiny prostý
m, bezpředložkovým geniuvem nebo
datívem. Zároveň se však mohou obě tyto předložky
používat i ve svém vlastním, plném
významu: Jie6oT JieJKH Ha MacaTa 'chléb leží na stole'
, ,aa ocTaHaT Ha py•Ie K 'ať zůstanou na
oběd', 38,l(Ol{HH Ha 3ace,a amteT o 'zpozd
il se na schůzi', ce o.zmaJieff_yBaMe o.zi OxpH,l( 'vzdalujeme se od Ochri du'. - (3) O vyjadřování čistě datívního
vztahu v. též §§ 3.3.6, 3.3.6.1.

3.3.3. Český instrumentál bez předložky se v mak. vyjad
řuje najčastěji
·s, se\ znamená-li nástroj (prostředek) slovesného děje,
anebo prostým nominatívem, vyjadřuje-Ji doplněk: ro Y.lfPH
co KaMeH 'udeřil
ho kam enem ' (nástroj); 4pB04eJieI.{ ceqe co ceKn pa
'tesař seká seky rou'
(nástroj); - HeroBMOT raTKO 6ew e yqnTe.JI 'jeho otec
byl učitelem' (doplněk), raa e cecr pa Ha Mojo r 11pn jareJ
I 'je sestrou méh o přítele'
(doplněk).
předložkou co

3,3

ekviPoznámka. Lokálu se v češtině užívá výlučně jen s předložkami; proto jeho mak.

valenty nepůsobí Čechu obtíže.

3.3.4. Akuzat ív je především pádem přímého předmětu (na otázku
koho, co?). V mak. má tvar shodný s nomina tívem, akuzatí vní výzman je
předmět =
zřejmý ze slovosl edu (podmět = nomina tív + sloveso + přímý
akuzat iv) a obvykl e i ze souvislosti a ze situace: KOlbOT rrne B0/1.a 'kůň pije
vodu (akuz.) ·, Toj HH c03,lfa,lfe rpIDKa ·on nám udělal starost (akuz.) ·, JIOBe~oT 3a6eJie.JKHJI opeJI 'lovec zpozor oval orla (akuz.) ', HH.JKeHepoT
rrpoeK Tnpa HOB MOCT 'inžený r projekt uje nový most (akuz.) ', cTy,lfnpa MaTeMaTHKa 'studuj e matem atiku (akuz.) ', 6apa JierJio •hledá lůžko (akuz.) '.
(Srov. též oba násl. odstavc e.)
3.3.5. Tzv. závislý tvar (3aBHCHa cjJopMa)
U osobníc h jmen mužských končících na souhlás ku, na -o, -e a -n
(nikoli na -a) je možno ve všech pádový ch význam ech kromě nomina tívního
užít tvarů na -a, které připomínají čes. genitív nebo akuzatí v, event. čes.
katego rii podst. jmen životných. Totéž platí o podst. jm. vyjadřujících pří
buzens ké vztahy; o některých omezen ích v. dále v§§ 3.3.5.1 , 3.3.5.2.
Tvoření:

(Obvyklý) nomina tív:

Závislý tvar:

CTojaH (muž. jm.)

CTojaHa

Na souhl.:

6paT ·bratr',

3eT ·zet"

,ayIIIKO (muž. jm.)

-o:

T8TKO

·otec',

,lfe,lfO

BJia.JKe (muž. jm.)

-e:

q:nqe

·strýček'

,aparH (muž. jm.)

-Ji!:

6paTa, 3eTa
,ayIIIK a

•děď

T8TK8,

,lfe,lfa

BJia.JKeTa
qJi!qeTa
,aparH ja ( dial. ochr.)

ro BJíf,l{OB CTojaHa •viděl jsem Stojana ', rrpnjaTeJI11Te Ha
CTojaH a ·stojan ovi přátelé, přátelé Stojana ', cecTpaTa O,lf CTojaHa 'Stojanova sestra, sestra Stojana ', 36opyB aB co CTojaHa 'mluvil jsem se Stojanem', ro cpeTHaB IIeTpeT a 'potkal jsem Petra (Petříka, nom. IIeTpe) . Závislý tvar podst. jm. na -e se končí na -eTa (qn':leTa, BJiaJKeTa), nikoli
Příklady:

na ·pouhé -a.
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3.3.5 .1. U podst. jm. označujících rodinné vztahy platí toto
omezení:
u slov na souhlásku lze užít závislého tvaru jen tehdy, stojí-li
slovo se zájmeny MH, TH, CH, My, H, HH, BH, HM( = ·můj, tvůj, jeho, její, náš,
váš. jejich',
v. § 5.1.6.8): ,406p o ro 3Hae m 6paT a MH 'dobře znáš mého
bratr a', IlITO
MY peKo a Ha Ma.»ca TH ·co řekli tvém u muži', 36op
yBaB co CHHa MY 'mluvil jsem s jeho synem', ro Ham oJI 3eTa CH 'našel svého zetě',
Toa ro 406H BMe 04 6paTyt.Je4a ID! 'dost ali jsme to od našeho bratr
ance ' atd.
3.3.5.2. Užívání závislého tvaru není závazné; lze říci ke ro 3aMo
JiaM
CToja Ha i ke ro 3aMo JiaM Croja H ·popr osím Stoja na',
ro IIOKaHHBMe 4e,4a
HH i ro IIOKaHHBMe ,zie,zio HH 'pozvali jsme našeh o
dědečka'. - Nikdy nelze
použít závislého tvaru, stojí-li při jmén u přístavek (titul apod
.), od něhož se
tato forma nedá tvořit: lze říci II06a paj ro Ca34
0Ba ·vyhledej
Sazdova', ale jen II06a paj ro IIpocjJecopoT Ca3,l{oB \ryhledej
profesora Sazdova •, no6a paj ro Ca340B, 4Hpe KTop oT Ha ceMHHapoT ·vyhl
edej Sazdova, ředitele semináře', 36op yBaj co Ca340B, HamH oT npHj
areJI 'prom luv
se Sazdovem. naším přítelem'.
3.3.6. Akuz atív a datív podst. jmen určitých (determinovaný
ch).
Mak. má pro tyto případy zvláštní vyjádření: je to tzv. zdvo
jování
předmětu (y4B ojyBa lbe Ha o6jeKTOT). Pods
t. jména určitá jsou: 1. vlastní
jm. osob ní a místní, 2. apelatíva (podst. jm. obecná) se člene
m (v. §§ 3.4;
7), 3. podst. jm. s přívlastkem oBoj ·tento ', Toj 'ten' onoj ·onem
', Koj ·který', T/Hj 'čí' (srov. §§ 5.4.1.1 pozn . a 5.4.2L ceKo j 'každ ý'
apod. (nikoli
však - samozřejmě - s přívlastkem e4en •jeden', HeKo j, neKa
KoB 'nějaký'
apod ., proto že tyto přívlastky jasně ukazují na neurčitost; odpo
vídají něm.,
franc., ital., angl. neurčitému členu - ein, un, a: také zájm
ena HHKoj, HHK8KOB, HHe4eH •žádný, nijaký' nejsou určující).
V těchto případech je mluvnický předmět vyjádřen zcela jedno
značně,
ne však koncovkou, ale přidaným zájmenem osobním 3. osoby
. Toto zájmeno (nepřízvučné) stojí vždy těsně před všemi tvary slovesným
i, kromě rozkazovacího způsobu a přechodníku, kdy ·stojí těsně za nimi
(v. § 10). Do
češtiny se toto zájm eno nepřekládá, lze říci,
že má stejnou hodn otu jako
příslušná čes. pádo vá koncovka (akuzatívní
nebo datívní).
K vyjádření přímého předmětu (akuzatívu) slouží tyto zájmenné
tvary:
pro muž. rod ro (odpovídá čes. 'ho'), pro žen. rod. ja ("ji'),
pro stř. rod. ro
("je'), pro mn. č. všech rodů pak rH ("je'); jsou to akuzatívy
zájmen Toj,
Taa, Toa, mn. č. THe ('on, ona, ono; oni-o ny-o na\
v. v kapitole o zájmenech, §§ 5.4.1 a násl.). AkuzaJívní význam je tím přesně a jedno
značně vyjádřen. - Příklady: ro BH,lfOB oBqa por 'viděl jsem
(toho , znám ého, určitého)
ovčáka', ale BH,lfOB OBt.Jap 'viděl jsem (nějakého)
ovčáka', Bt.Jepa ja 6apa BMe Ham aTa crap a yT/HTEJIKa ( člen je v Hama Ta)
•včera jsme hledali naši
starou učitelku', He ro 6apa B oBa nepo , TYKY en40 4pyr o
·nehledal jsem
tohle pero. ale jiné', 406p o rH 3HaM ,IU3ere e3epa, OxpH,l{CKO
To H IIpec naHCKOTo (člen je u 4Be) 'dobře znám obě jezera. Ochr
idské i Prespanské'.
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Ochri d,
- Vlast ní jména místn í i osobn í jsou určitá sama sebou: je jen jeden
; proto :
jedna Praha , každý Petr a každá Biljana jsou neopa kovat elné pojmy
a 'pama tujem e
ro caKaM OxpH A 'mám rád Ochriď, ja naMeTHMe IIpar
npeM HPrahu ', Iée ro rroceTHMe CKorrje 'navštívíme Skopje', HeMa l{a ro
BHKall.le JoBaH(a),
HeMe Jiell.lT aHH 'nepřejdeme Pešta ny', TaTKOTo He ro
Radm ilu'.
TYKY ja BHKall.le Pal{MHJia 'otec nevol al Jana, ale volal
je to
K vyjádření nepřímého předmětu (datívu - v tomto případě
slouží
„vlastní" datív na otázk u komu , čemu.?, který nesplývá s genitívem)
pro žen.
tyto zájme nné tvary: pro muž. a stř. rod MY (odpo vídá čes. 'mu'L
at.
gen.-d
pro
rod n ('jí'), pro mn. č. všech rodů HM ('jim') ; jsou to tvary
í funkci.
zájmen Toj, Taa, Toa, THe, ale v tomto případě mají výrazně datívn
, určitému) ovčákovi', na
Příklady: MY peKOB Ha oBqa poT 'řekl jsem (tomu
ému) ovčá
razdíl od (staršího) peKo B Ha oBqa p 'řekl jsem (jedn omu, nějak
tomu hle
kovi', viz však § 3.3.6.1; l!e l{OBe pyBaj MY Ha eyqeHL{eBo 'nevěř
pejskovi'.
3.3.6. 1. V dnešn ím jazyce se však nepřímý (datívní)' předmět běžně
výrazy,
zdvojuje i u podst . jm. neurčitých. jestliže je neurčitost vyjádřena
My
mky):
které mají funkci neurčitého členu (epeH, HeKo j, viz § 5. 7 - pozná
kému) ovčákovi',
peKo B Ha epeH (Ha HeKo j) oBqa p 'řekl jsem jedno u (něja
il lístky a dal je
KynH JI 6nJieTH H HM rH 1{8JI Ha HeKOH CTyl{eHTH 'koup
se k podst. jménu vztažná
některým studentům'; podobně je tomu , váže-li
.
He MY 3aBHAyBaM Ha l{06a p nea q ll.lTO HMa roJieM ycrrex
věta:

ých
3.3.6.2. Datív se může vyskytovat jako nepřímý předmět i u zvratn
,
celek
sloves. Zvrat né zájme no ce tvoří se slovesným tvarem nedělitelný
aBHIII
proto stojí datívní zájme na před ním: He MOlK eIII l{a iI ce crrpoTHBCT
Ha Toa l{a MY ce
Ha BHCTHHaTa 'nemůžeš odpor ovat pravdě', He MOlKeMe
zovacím způso
Haqyp HMe 'nemůžeme se tomu vynadivit'; podobně v rozka
se té staré
bu a v přechodníku: He n ce qyAH Ha Taa cTapa MajKa 'nediv
'když
matce ', JiyTe jKH HM ce Ha HaHBHHTe .JIYŤe, HeMa 1{8 HM IIOMOrHeMe
akuzatívní
se zlobíme (zlobíce se) na naivní lidi, nepomůžeme jim'. - (Pro
a nemo hou mít
ro, ja, rH to nepřipadá v úvahu , poněvadž zvratn á sloves
přímý, akuza tívní předmět.)
prv3.3.6.3. Setkají-li se datívní a akuzatívní zájmeno, stojí datívní na
al vyním místě: HM ro noKa lKa Ha pOl{HTeJIHTe CBHl{eTeJICTBOTO 'ukáz
svědčení rodičům'

zájmen osobních (ro ...
Poznámka. Tohoto zdvojování předmětu se používá také u
a
, 5.4.1.1 10).
Hero), ukazovacích a vztažných (v. §§ 5.1.5/2 5.2.3, 5.3.1.1

3.3. 7. České pády předložkové nepůsobí obtíží. Třeba jen pamatovat,
pojí se záže mak. neskloňuje koncovkami. a že tedy všechny předložky se
Ochridě',
'v
A
kladním tvarem - s „nominatívem": Ha Maca 'na stole', BO OxpH
rodičů', co npHja Hal{ e3epo <nad jezere m' i 'nad jezero', Kaj pol{HTeJIHTe 'u
atd. (u zájmen se
TeJIHTe 's přáteli', 381{ ceKoj a Kyxa 'za každým dome m'
pojí s tvarem akuzatívním, v. §§ 5.1.4. pozn. 4: 5.1.5/ lb; 5.2.3).

36

..

3.4. Katego rie určitosti (detenn inatio - orrpe.l{eJieHocT).
Podst. jm. (a mluvnická jména vůbec) jsou v mak. buď v podobě
neurčité [ I./OBeK, LKeHa, rroJie, rpa.lfOBH = (nějaký, jeden) člověk,
(nějaká,
jedna) žena, (nějaké, jedno) pole, (nějaká) města', něm. ein Mensch, eine
Frau, ein Feld, Stiidte, angl. a man, a woman, a field, towns, franc. un
homme , une femme, un champ , des villes, ital. un uomo, una donna, un
campo, citta] nebo ve tvaru určitém [ tJOBeKoT, )KeHaTa, rroJieTo, rpa.lfOBHTe = '(ten) člověk, (ta) žena, (to) pole, (ta) města', něm. der Mensch, die
Frau, das Feld, die Stiidte, angl. the man, the woman, the t1eld, the towns,
franc. l'homm e, la femme, Je champ, les villes. ital. l'uomo , la donna, il
campo, Je citta]. Připojovaná slabika -oT, -Ta, -To, -Te je určitý člen. Mak.
však užívá ještě dvou dalších určitých členů: -OB, -Ba, -Bo, -Be a -oH, -Ha,
-Ho, -He; tJOBeKoB, )KeHaBa ... znamen á ·rento člověk, tato žena .. .' [něm.
dieser Mensch, diese Frau ... , angl. this man, this woman ... , franc. cet homme(-ci) , cette femme (-ci) ... , ital. quesťuomo, questa donna ... ]; I./OBeKOH,
)KeHaHa ... ·onen člověk, ona žena .. .' (něm. jener Mensch, jene Frau ... ,
angl. that man, that woman ... , franc. cet homme-la. cette femme-la. ... ,. ital.
quell'u omo, quella donna ... ). - Podbrobněji v o tom v § 7.
0

3.5. Stupňování (gradatio - cTeneHyBaffie).
Uvádívá se, že mal<. podst. jm. se může také stupňovat: ,l!pam e jyHaK, J!ymKo e nojyHaK
,
XapH e HajjyHaK 'Dragi je junák, Duško je (ještě) větší junák, Chari je největší
junák'; srov. §§
4.4 a násl., zejména 4.4.3.

4. PŘÍDAVNÁ JMÉN A (ADIE CTIVA - IIPM,!!ABKJ1).
4.1. Rod a číslo.
Rod je trojí: mužský, ženský, střední - jako u podst. jm.; zatímco
však každé podst. jm. náleží jediném u rodu. může každé příd. jm. tvořit
všechny tři rody ve shodě s rodem podstat ného jm., k němuž náleží. Mluvnické číslo je dvojí jako u podst. jm., jednotn é a množn é; mn. č. je jen
jedno, prosté (počítané a sběrné u příd. jm. neexistuje).
4.1.1. V češ. rozeznáváme příd. jm. jmenná a složená: jmenné tvary
jsou bos. bosa, boso, bosi . .. , hotov, hotova . hotovo , hotovi . .. , veden,
vedena. vedeno, vedeni . .. , bit, bita. bito, biti . .. (posled ní dva příklady'
jsou slovesného původu) atp., složené tvary jsou bosý, bosá, bosé, bosí . .. ,

hotový , hotová , hotové , hotoví . .. , vedený. vedená, vedené, vedení . .. ,
(z)bitý, (z)bitá. (z)bité, (z)bití .. .

Dnes jsou v češ. obvyklé skoro jen tvary složené. Velká většina příd. jm. jmenné tvary
už vůbec nemá (nemáme již *dobr, * dobra, *dobro, *dobti . .. , ani *nov, *nova,
*novo,
*no11i . .. apod., tvary stár a mlád jsou zachovány jen v jedn. č. muž. rodu, neobvykl
é je už
bohat a silen). Jmenných tvarú se užívá jen v doplňku; nejčastěji to bývá u příčestí na
-n a -t
při tvoření trpného rodu (je veden, bila bita). Zvláštní postavení
mají jen příd. jm. přivlastňo
vací: mají jmenný tvar a užívá se jich i v přívlastku: otcův (matčin) dum - otcorn
(matčinfl)
domu ... , otcm·a (matčina) sestra - otcovy (matči11y) sestry ...

V mak. má velká většina příd. jm. jen tvary, jež v češ. nazýváme
jmenné : .lf06ap 'dobrý' , 6oraT ·bohatý ', BHCOK ·vysoký', .lfpar ·drahý, milý',
BeceJI ·veselý', :qpH černý', 6oc bos(ý)', roroB ·hotov( ý)', KaHer ·volán,
volaný', 6paTOB bratrův', cecrpH H ·sestřin'.
0

0

0
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Některá mak. příd. jm. však mají jen tvary na -n, jež historicky odpo•
vídají čes. tvarům složeným; jsou to příd. jm.:
-ský,
na
jm.
příd.
čes.
jí
(odpovída
a) zakončená na -cK:n, -IIIKH, -T.fKH

-žský, -cký): např.: yqnTeJICK H, CTyl{eHTCKH, oxpnl{CKH , CJIOBeHCKH 'slovanský'; MaIIIKH •mužský', T.feIIIKH 'český', npaIIIKn 'pražský'; jyHaT./KH 'junácký', JIYEHT./KH 'lužický', cJioBaT./Kn 'slovenský ', CJIOBeHeT./KH 'slovinský '.
b) Přídavná jm. přivlastňovací BoEjn °Boží' (od Bor) a BpaEj:n
'čertův' (od Bpar) a dále dosti velká skupina příd. jm. přivlastňovacích druhově (přivlastňují celému druhu) od jmen zvířat, např.: lKa6jn 'žabí', K03jn
'kozí', KpaBj:n 'kraví', rrecj:n 'psí', pn6jn 'rybí'; 'ptačí' je IIT:nqjn, ale jinak
se po q nepíše j: BOJiq:n 'vlčí', oBq:n.
c) u číslovek řadových: IIPB i IIpBH, BTOp i BTOpn 'druhý', TpeT i
TpeTn 'třetí', qeTBPT i T.feTBpTH 'četvrtý', ale jen rreTTH 'pátý', IIIeCTH,
cel{MH, OCMH, l{eBeTTH, ,[{eCeTTH atd. až l{eBel{eCeTTn; pak zase CTOTeH i
cToTn ·stý', l{BeCTOTeH i l{BeCTOTn 'dvoustý' ... , ale jen nJija/1.eH 'tisící' a
MHJIHOHHTH ·milióntý' ; v. § 6.3.
d) V těchto jednotlivý ch případech: (1) cBeT 'svatý' má tvar CBeTn,
stojí-li ve spojení se jménem světce: sice Toa e CBeT /1.0Jir 'to je svatá povinnost', ale CBeTn KJinMeHT , cBeTn HayM, cBeTn HHKOJia 'sv. Mikuláš',
cBeT:n KnpnJI 'sv. Cyril', pak i cBeTH Crrac 'svatý Spasitel' atd. - (2) B:nm
nebo BHII1H 'vyšší' (výraz knižní a odborný, v. § 4.4.1): BHIII(n) nHCTHTYT,
nHcrreKT op; také příd. jm. KyTap i KyTpn 'ubohý' má obojí tvar bez jakéhokoli významov ého rQzdílu. - (3) Některá příd. jm. v ustálených spojeních
v místních jménech, např. I'opHn lloJior 'Horní Polog' (krajina v Makedonii). ,l(oJIHý[ Capaj ( dolní část starého Ochridu), llpHÝÍ ,l(pý[M 'Černý Drim'
(řeka). BeJIH ,l(pnM 'Bílý Drim' apod., ač jinak tato příd. jm. znějí ropeH,
l{OJieH, !{pH, 6eJI; CTapý[rpa/1. vlastně 'Staré ·Město' se píše jako jedno slovo. - (4) V některých ustálených spojeních s vlast,,ními jmény osobními máme tvary jako rrpeM_y,4pn CaJIOMOH 'moudrý Salamoun ', KycH IIeTKO
'Krátký Petko',· llpHH Crrnpo 'Černý Spiro' apod. - (5) Výraz /1.pyrnl{eH
'pozítří' je vlastně spojení /1.PYTPI + /1.eH, ale dnes je to už jen příslovce a
píše se jako jedno slovo.
e) V. též§ 4.2.1.1.
4.1.1.1. Přídavná jména přivlastňovací (adiectiva possessiva - rrocBojHH IIPÝÍ/J.aBKJ,f).

Neliší se nijak od ,,obyčejných" příd. jmen. Tvoří se od vlastních jmen
osobních a od jmen živých bytostí, hlavně od jmen. jež označují příbuzenské
vztahy:
a) U podst. jmen muž. rodu končících na souhlásku a na -a se přidává
přípona -oB (zřídka -eB), přičemž koncovka -a se odsouvá: u jmen na -o a
-e se připojuje pouhé -B, u jmen na -ý[ se připojuje -eB nebo -oB; např.:
(na souhlásku :) CTojaH ~ CTojaHOB 'Stojanův', 6paT - 6paTOB 'bratrův',

qoBeK - qoBeKOB 'člověkův', opeJI - opJIOB 'orlův', CJIOH - CJIOHOBa KOCKa
'slonová kost': kde je v nom. -j, bývá -eB: MeTOl{ÝÍj - MeTO,ll,HeB; - (na -a:)
HHKOJia - HnKOJIOB 'Ivlikulášův', BOjBOl{a - BOjBOl{OB ·vojvodův', BJial{HKa
- BJiél,ll.HKOB 'biskupův'; kde je v nom. -ja, bývá -eB: JifJIHja - JifmreB 'Eliášův'
(v ustáleném spojení máme JifJIHH/1.eH 'Eliášův den' = 2. srpna, výročí mak.
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povstání proti Turkům), také mypa •švagr (bratr manželky)' má mypeB;
(na -o:) Bo.JKo - Bo.JKOB, T/H'i(K)o - T/PILJ(K)OB ·strýcův. strýčkův', ,zie,zio ,zie,zioB •děd(ečk)ův'; - (na -e:) BJia.JKe - BJ1alKeB, Byjqe - ByjqeB 'strýčkův
(matčina bratra)'; - (na -n:) ,aparn - ,aparne B i ,aparno B.
b) U podst. jmen žen. rodu na -a se toto -a odsouvá a přidává se

přípona -nH, např.: Bepa - BepnH 'Věřin', MnJIKa - MnJIKHH ·Milčin',
cecTpa - cecrpnH ·sestřin', TeTKa - TeTKnH 'tetin', :kepKa - KepKHH ·dceřin', MaqKa - M8T/KHH ·kočičí', rycKa - I'._YCKHH ·husí', MajKa - MajKHH ,

ale také MajT/HH 'matčin'. (žen. podst. jm. na souhlásku netvoří příd. jm.

přivlastňovací.)

4.1.2. Koncovky rodu a čísla.
Rodové koncovky jsou v jedn. č. tyto: rod muž. 0 nebo -n, rod žen.
-a, rod stř. -o (velmi zřídka -e); v mn. č. mají všechny tři rody -H. Příklady:

Jednot né

číslo:

Množn é

číslo:

Muž. rod:

Žen. rod:

Stř.

roJieM 'velký'
cTap ·starý'
MaJI 'malý'
BHCOK •vysoký'

roJieMa
cTapa
MaJia

I'OJieMO

I'OJieMH

crapo

crapn

M8JIO

M8JIH

BHCOKa

BHCOKO

BHCOKH

Kyca
1..fpHa
6paTOBa
cecTpnH a
CTy,lfeHTCKa

Kyco
QPHO

KYCH
LfPHH

6paTOBO

6paTOBH

cecTpHHO

cecTpHHH

CT,.YAEHTCKO

CTy,zieHT CK1'I

M8IIIK8

M8IIIKO

M8IIIKH

pn6ja
ce,ziMa
cBeTa AHa

pH6jo
ce,4Mo

pn6jn

KYC

'krátký'

1..fPH ·černý'
6paTOB 'bratrův'
cecTpHH ·sestřin'
CTy,zieHTCKH ·student ský'
MaIIIKH 'mužský'
pn6jn •rybí'
ce,ziMn 'sedmý'
cBeTn IIeTap ·sv. Petr'

rod:

Všechny rody:

CEAMH

CBETH KHpHJI
n MeTo,zin j

Poznámky . (1) V mn. č. má příd. jm. stejnou koncovku pro všechny tři rody: CTapn
y'lnTeJin 'staří učitelé', CTapn J{BOpOBH 'staré dvory', CTapn JKeHn 'staré ženy', CTapn
6on1IITa 'stará bojiště'. - (2) U příd. jm., která mají v muž. rodě v jedn. č. -n, je tento
tvar
totožný s mn. č.: MaKel{OHCKH ja3HK - MaKel{oHCKJl rpal{OBH 'makedon ská města', )KeHn,
ceJia 'vesnice'. - (3) Příd. jm. Eo)KjH 'boží' a BHW(H) 'vyšší' mohou mít v stř. rodě
nejen
6o)Kjo a Bnmo, ale i 6oJKje a Bnme (např.: nMe Eo:>Kje 'jméno Boží', BHme y'ln.11nmT
e 'vyšší
škola'); OB'IH 'ovčí' má stř. rod OB'IO (OB'IO MJiexo 'ovčí mléko'), ale v ustáleném místním
názvu je 0B'le !IoJie (krajina v Makedonii).

4.1.2.1. Změny v slovním základu.
a) Pohybné samohlásky (v. §§ 2.3.6 a 2.3.6.1) v tvaru muž. rodu jedn.
č. se v ostatních tvarech vypouštějí, např. CHJieH - CHJIHa, CHJIHO, CHJIHH
= čes. ·silen, silna, silno, silni ... '. Platí pravidlo: kde v obvyklých čes.
tvarech není -e-, mak. -e-, -o- nebo -a- se vypouští: CHJiei-I, čes. silný (nikoli
*sílený, k jmenným tvarům muž. rodu typu sílen nepřihlížejme), tedy
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tedy HHC Ka, HHC KO, HH/J.06po, /J,o6pH. Kde však v češ. -eCKM; ,l{o6ap, čes. dob rý, tedy l{06 pa,
. -e-, -o-, -a- se nevysouvá,
(neb o -ě-) neb o jinou samohlásku mám e. mak
Ha, 3eJieHo, 3eJieHH; BHCOK, čes. vysoký,
např.: 3eJieH, čes. zelený, tedy 3eJie
ý, tedy CTapa, CTapo, .cTapH.
tedy BPICOKa, BHCOKO, BHCOKH; CTap, čes. star
Přehled:
rJia,l{eH ·hla dov ý' (srov.
Poh ybli vé -e- připadá v úva hu u přípony -en:
yMe H ·umnť - yMH a . .. ;
slov ensk é hlad ný) - rJial {Ha, rJia,l{HO~ rJia/1.HH;
'smu tný' (srov. čes. touha, básn .
KHIDKeH ·kni žní' - KHHJKHa . .. ; Ta.}KeH
H •železný' - JKeJie3Ha . .. ; ·
toužný, niko.li tažený!) - TaJKHa . .. ; JKeJie3e
eHra THB eH ·rep reze ntat ívní ' - pepea JieH 'reá lný' - peaJ IHa . .. ; pen pe3
eH 'červený' - l{pB ena .. .; cJia npe3eHTaTHBHa ... - Nap roti tom u: l{pB
H 'drahocennť - ,l{pa ro.q ena . .. ;
MeH ·slaměný' - cJiaMeHa . .. ; ,l{pa rol{e
také cpe 6pe n ·střtbrný (bez -e-!) nJieTeH •ple tený ' - nJieTeIJa . .. ; ale
3JiaTIIa . .. - S rozd ílem význ amu
cpe 6pe na . .. ; avšak 3JiaTeH ·zlat ý' 'dřevěný stůl', ale ;ll.pBHa nn(ve shodě s češtinou): l{pB eH: /1.pBena Mac a
: a) 'nen asyt ný' - nen acn rna ... ,
l{yc rpn ja 'dřevný průmysl'; nen acH TeH
štní případy: KaMeH neb o
b) ·nen asyc ený ' - nen acn rena . .. atp. - Zvlá
, KaM eHn ; ,l{oc roen •hod en (něče
KaMeHeH 'kam enn ý' - KaM ena , KaMeHo
se -j-).
ho)' - ,l{OCTOjHa, l{OCTOjHo, l{OCTOjHn (vsunuje
oně -oK : cJia l{oK ·slad Poh ybli vé -o- připadá v úva hu skor o jen v příp
. .. ; 6JIJ,[30K 'blíz ký' - 6Jin cký' - CJI8TKa ... ; HÝÍ30K ·níz ký' - HHCKa
- BeTBa, BeTBo, BeTBn. - Nap roti
Ka . .. ; - s jino u příponou: BeToB ·vet chý'
'širo ký' - lllHp oKa ... ; ,l{Jiatom u: BHCOK 'vys oký ' - BHCOKa ... ; mnp oK
6oK •hluboký' - ,l{Jia60Ka ...
: ,l{06 ap ·dob rý' - ,l{0Poh ybli vé -a- připadá v úva hu v příponě -ap
BP 'mo udrý ' - Myl{ pa ... ; ocT ap
6pa . .. ; 6ol{ ap •bod rý' - 60,l{pa ... ; M.YA
- MO,l{pa . .. ; xpa 6ap 'chr abrý '
·ost rý' - ocT pa . .. ; MOl{ap ·(tmavě) mod rý'
a ... - Nap roti tom u: (npa )cTa p
- xpa 6pa . .. ; HTap 'chy trý' - nTp
•(pr a)st arý' - (npa )cTa pa ...
přizpůsobování vpr avo b) Z ji~ých změn třeba připomenout znělostní
, v § 1.3) a pak změnu -CTHpise (cJia/1.0K - cJiaTKa, Hn3 0K - Hnc Ka atp.
jiné ho je Mecen, Mec na ... =
v -cn -: MecTeH ·mís tní' - Mec na ... (něco
ohlá sce, plat í pravidlo o po'mas ný') . - Kde násl eduj e pohyblivé e po sam
' zní ceMeeH, ·důstojný' je
užív ání písm ena j (v. § 1.2/8), např.: 'rod inný
TOjHa, stř. rod ceM ejno , l{OCTojno,
l{OCToen, ale žen. rod je ceM ejIIa , l{OC
mn. č. ceMejHH, ,l{OCTOjHH.

ě HH3 0K, čes. nízk ý,
CHJI Ha, CHJI HO, CHJI HH, podobn

na -stný, -zdný, nemají v mqk. -t-,
Poznámka. Valná většina příd. jm., jež v češ. končí
čes.
stný' - pa.4ocHa . ... ; npa3 eH 'práz dný' (srov.
-d- ani v jedn. č. muž. rodu: pa!{o ceH 'rado
lid. prázný) - npa3 Ha.

tných
se v mn. č. nemění: prot i čes. mn. č. živo
rn, BHCOKÝ!, MaKel{OHCKn (od
drazf. vysocf. makedonští mám e v mak . /1.pa
spoj ení •velký půst' mám e
Apar, BHCOK, MaKe/1.0HCKH). - Jen v ustá lené m
Tn ( mn. č.).
ved le BeJIHK.Ú noc Tn také ještě BeJiý[l{H noc

c) Sou hlás ky r,
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4.2. Pád.

k němuž náleží. Pokud se
- 3.3.3), klade se tato před
ložka před celé slovní spojení: Ha e,l{Ha MHory cTapa lKeHa 'jedné velmi
staré ženy (nebo: ... ženě)', o,zi HamnoT ,l{o6ap TaTKO 'našeho dobrého
otce', co ,ziBe ocTpn ceKnpn 'dvěma ostrými sekyrami' atd.
4.2.1. Forma vokatívu se všeobecně rovná nominatívu: ,l{o6ap qoBeKy! 'dobrý člověče', ,zipara MajKo! 'drahá matko', MJia,zi rrpnjaTeJie! 'mladý
příteli', jyHa qKn BOjID!Ky! 'junácký vojíne'.
4.2.1.1. Jen u příd. jm. muž. rodu zakončených na souhlásku existuje
volací forma, která se podobá čes. složenému (,,obyčejnému") tvaru příd.
jmen; tvoří se koncovkou -n. Tento vok. se užívá v oslovení (ústně i v
dopisech): ,ziparn BolKo! (od ,zipar) 'milý Božo', MHJIJí! 6paTef (od M:nJI)
'milý bratře'; dnes už je zastaralé rroqnTyBaH n rrpo<jJecope! (od rroq:nTyBaH) 'vážený profesore', běžné je rroqMTyBaH rrpo<jJecop(e)! - Vždycky se
užívá této vokatívní formy, oslovujeme-li nebo voláme-li někoho přezdív
kou: Kyc:n! 'Krátký (Kraťase)ť, UpH11! 'Černý (ty černý)!', BeJI11! ·~ílý!',
CTapn! 'Starý (starej)!': mohou to být i jména zvířat (kůň. vůl atp.), např.
Přídavné jm. sdílí pád jm. podstatného ,
pádový vztah vyjadřuje předložkou (v. §§ 3.3.2

BeJI:n! 'Běláčku'.

4.3. O vyjadřování mluvnické určitosti u příd. jmen v. v kapitole o
členu ( § 7).
4.4. Stupňování (gradatio - cTerreHyBaH>e).
U příd. jmen a příslovcí (adverbia - npMJI03:n) rozeznávám e tři stupně: první stupeň (positivus - rrpB cTeneH). druhý stupeň (comparativ us BTOp cTerreú) a třetí stupeň (superlativu s - TpeT cTerreH). - Druhý stupeň
se tvoří od prvního předponou rro-, třetí stupeň předponou Haj- (přitom se
- na rozdíl od češtiny - nemění zakončení prvního stupně). Obě předpony,
rro i Haj se píší se slovem dohromady.
Příklady. a) Příd. jm.: y6aB 'hezký' - rroy6aB 'hezčí' - Hajy6aB 'nejhezčí', MJia,l{ 'mladý' --:- noMJia,zi - HajM„78,l{, My,ziap 'moudrý' - rroMy,ziap -

·velký' - IIOI'OJieM - HajroJieM, M8JI ·malý' - IIOM8JI HajMaJI, BJí!COK •vysoký' - IIOBJ1COK - HajBJ,JCOK; - b) příslovce: ,zio6po
'dobře' - rro,zio6po 'lépe' - Haj,zio6po ·nejlépe\ MaJIK.Y 'málo' - rroMaJIK.Y
- HajMaJIKY, 6p3o 'rychle' - rro6p3o - Haj6p3o, ,ziJia6oKo 'hluboko' - rro,l{Jia6oKo - Haj,ziJia6oKo, ,ziaJieKy 'daleko' - no,l{aJieKy - Haj,ziaJieKy.
HajMy,l{ap, I'OJieM

Poznámky. (1) Toto tvoření platí pro všechny tři rody příd. jm. i pro mn. č. - (2) U
slov začínajících hláskou j se tato souhláska ve třetím stupni nezjednodušuje: jaceH 'jasný' HajjaceH 'nejjasnější'.

4.4.1. V mak. není nepravideln é stupňování: čes. tvarům velký- větší
- největší. zlý - horší - nejhorší a málo - méně - nejméně apod. odpovídají

pravidelně tvořené stupně roJieM - rroroJieM - HajroJieM, JIOil1 - noJiom HajJiom a MBJIK.Y - rroMaJIKY - HajMaJIKY atd. Jsou jen dvě výjimky: pro
přenesený význam ·vyšší' se místo rroB11coK užívá BJ,IIl1(M), např. Bnmo (ne-

bo Bnme) yqýJJI:nmTe 'vyšší škola', B11m(n) nHcrreKTop •vyšší inspektor',
ale rroB:ncoKa KyKa ·vyšší dům (= dům. který má větší výšku)'; - příslovce
MHory ·mnoho' má druhý stupeň vždy jen rwBeKe 'více': třetí stupeň má
jen pravidelné tvary HajBHCOK a HajMHory.
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4.4.2. K stupňování se volně přidružují ještě dvě předponová spojení,
kterých však nelze mechanicky užít u každého příd. jm. Jsou to předpony
rrpe- (odpovídá čes. ·pře-·, event. •ph1iš'J a npH- (čes. •poněkud, trochu'),
např. roJieM •velký" - rrperoJieM ·převeliký', •ph1iš veliký"; cTap ·starý• rrpHcTap •postarší'. - Čes. předponě pra- odpovídá stejná předpona mak.:
rrpacTap ·prastarý•, rrpacJioBeHCKH •praslovanský' (podobně u podst. jm.:
rrpal{el{o •praděď, rrpaBHYK 'pravnuk', rrpaTaTKOBHHa 'pravlasť).
4.4.3. Od příd. jm. a příslovcí se může stupňování přenést i k podst. jm., ale jen tam, kde
podst. jm. výrazně označuje vlastnost, která by se mohla vyjádřit příd. jménem; jen zřídka se
užívá: roj e uoMajCTOp Olf MeHe •on je větší mistr (větší znalec) než já = je obratnější, šikovnější
než já', roj e Hajjj'HaK Olf cwre •on je největší junák ze všech = je nejstatečnější' apod.

4.4.4. Při srovnávání se u 2. stupně užívá předložky OJ.f nebo OTKOJIKY, u 3. stupně rovněž O,lf nebo Mefy, IIOMefy: T/HT/KO MH e IIOCTap OT
TaKo MH 'můj strýček je starší než můj otec', rracTpMKaTa e HajBKYCHa
Mety (nebo rroMefy nebo OJ.f) CHTe oxpH.O.CKH pH6H 'pastrnka je nejchut-

nější ze všech ochridských ryb ( mezi všemi ochridskými rybami)'. - Stejně
jako v češ. lze i v mak. užít 2. stupně bez přímého srovnání, např. ÝIMaMe
pa3JIHt/HH IIOCHTHH TeJIIKOTHH 'máme různé drobnější obtíže', OTCTaIIeTe
HM MecTo Ha rrocTapHTe JIHI..{a 'uvolněte místo starším osobám'.

Poznámka. České co nejrychlejší, co nejrychleji se zpravidla vyjadřuje 2. stupněm: mro
uo6p3, mTo uo11rHo (mTo Haj6p3, mro HajnTHO ... je emfatické, značně zdůrazněné).

4.5. Mak. příd. jm. stojí vždy před svým podst. jménem (cHJieH qoBeK), jen při důrazu nebo v básnické řeči může stát za ním (Toj e T-IoBeK
CHJieH 'on je člověk silný').
4.6. O členu u příd. jm. v. v § 7, zejména 7.2/7 a 7.3.
5. ZÁJMENA (PRONOMINA - 3AMEHKliI).
5.1. Zájmena osobní (pronomina personalia - JIHT-IHH 3aMeHKH).
U osobních zájmen rozeznáváme rod. číslo a pád.
5.1.1. Rod se rozlišuje jen u zájm. 3. osoby jedn. č. Toj 'on', Taa
'ona•, Toa 'ono' (jako v češ.)~ mn. č. má však společný tvar pro všechny
rody: THe 'oni, ony, ona'. - Skutečný rod zájm. 1. a 2. osoby jedn. č. se
však projevuje při mluvnické shodě: jac cyM 3a.o.0BoJieH •já jsem spokojen',
jac cyM 38,lfOBOJIHa •já jsem spokojena', TH CÝI HoceJI ·tys nosil', TH CH
HoceJia •tys uosila', v mn. č. jsou všude tvary stejné: BÝle cTe HoceJie •vy
jste nosili' i •vy jste nosily'.
Poznámka. Stejná mluvnická rodová shoda je i u zájm. osobního zvratného: 36opj'Ba
caM co ce6e •hovoří sám se sebou', caMa co ce6e 'sama se sebou', caMo O.lf ce6e 'samo od

sebe'.

5.1.2. Číslo. Zájm. 1. a 2. osoby mají mn. č. od jiného slovního základu než č. jedn. (jako v češ.): jac •já' - HÝie 'my', TH ·ty' - BHe ·vy'. Zájm.
os. zvratné má jen jeden tvar (ce, ce6e . . .) pro obě čísla (rovněž jako v
češ.). - Srov. též § 5.1.4, pozn. 5).
5.1.3. Pád. Zájmena osobní jsou jediným slovním druhem (kromě
zájm. Koj 'kdo', v. § 5.2.3), který v mak. zachoval skloňované tvary. Přitom
gen. a dat. splývají v jednom tvaru (v. § 3.3.2); u zájmen odpovídá v praxi
tento tvar nejčastěji čes. datívu (srov. však i §§ 5.1.5/lb. 5.1.6.3). - Event.
srov. též § 5.3.1 pozn. (2).
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5.1.4.

Přehled skloňování

Jedn.

zájmen osobních.
č.:

Mn.

č.:

1. osoba:

'já'

jac

nom.
dat.

-·--·

...

-····

H8M,HH

····---.

akuz.

MeHe, Me

·mne,

TH

'ty'

.. --

------

mi'

'mně,

MeHe, MH

'my'

HHe

-··

mě'

'nám'
___ .. _

......

..

H8C, He

'nás'

BHe

'vy•

B8M, BJ1

'vám'

2. osoba:

nom.

·-.

Te6e,

dat.

'tobě,

TH

-

-- ...

'tebe,

Te6e, Te

···-·-···

··-··

ti'

--···

akuz.

- ....

- . ···------···· ---------- -·

·------

Bac, Be

tť

~-

'vás'

Osobní zájm. zvratné (jen jedn. č ... v. § 5.1.2; nemá nom.):
'sobě, si'
ce6e, CH
dat.
---· -

..

3. osoba, jedn. č.
muž. rod.:
nom.

HeMy,

MY

--

akuz.

'ona'

Taa
--··"'

----·-· ···--·-·-

dat.

stř.

žen. rod.:
'on'

TOj

··-. --· - ..

·sebe, se·

ce6e, ce

akuz.

.

'jemu, mu'

..

-

...

Hej3e, i1

---·-·

······

e • ,,

Hero, ro

·----

'jeho,
. ., ho,
JeJ

Hea, ja

mn.
nom.

č.

e • •'

Jl

všech

T08

'ono'

---------------· ··--·------ ----------- -

HeMy, MY 'jemu, mu·

Jl

-

rod.:

---····· ------- -----

Hero, ro

'je'

rodů:

'ti. ty. ta'

THe

- - - 1 1 - - - - . ··------·--··· ·····

dat.

HHM,HM
----tt·-·-·-··.

akuz.

HHB,

I'J1

.Je. '
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Mak. má v dat. a akuz. zájm. 3. os. na začátku vždy H-, i bez
(nezná čes. rozdílu jeho - do něho, jí - k ní_. jimi - s nimi atd.).

předložky

Poznámky. (1) V tvarech He •nás' a it. •jí' se píše ' (gravis, obrácená čárka) nad samohláskou pro odlišení těchto slov od He= ·ne' (záporka) a H = 'a, i' (spojka); srov. § 1.2/(11).
- (2) Místo tvaru ce6e lze použít v dat. i akuz. delšího (složeného) tvaru ceóecH 'sobě, sebe':
ce o6BHHyBa ce6ecn ·obviňuje (sám) sebe'. - (3) Místo nom. zájm. 3. os. TOj, raa, roa, mn.
č. rne se vyskytuje též OH, oHa, oHo, mn. č. OHH, ale v spisovném jazyce jsou to tvary řídké a
považují se spíše za dialektální. - (4) Všechny předložky se pojí se zájmenným akuzatívem
(srov. § 5.1.5/lb); tedy: rrpelf Hero •před ním' (čes. instr.) i ·pted něho, před něj' (čes. akuz.),
rrpn Hero ·při něm' (čes. lok.), 6e3 Hea 'bez ní' (čes. gen.), rrpornB Hea ·proti ní' (čes. dat.),
Olf MeHe •ode mne' (čes. gen.), co re6e ·s tebou' (čes. instr.), Kaj Hac 'u nás' (čes. gen.),
3ap8l{H Bac 'kvuli vám' (čes. dat.). - (5) Zdvořilostní oslovení (vykání) je v mak. zavedeno
uměle. Stejně jako v češ. se užívá 2. os. mn. č. (místo č. jedn.): Bne cre MHory l{o6ap ·vy
jste velmi laskav (dobrý)'; slovo l{06ap ·1askav' zůstává v jedn. č. jako v češ. (na rozdíl od
mnohých jiných slovanských jazyků), avšak u slovesného příčestí J-ového musí být č. mn., i
když se mluví k jedné osobě: Bne cre 6HJie (nikoli: 6HJI!) MHOry l{o6ap 'Vy jste byl velmi
laskav' (srov. ale slovenské: Vy ste boli . .. ). V II. perfektu je však příčestí n-ové nebo t-ové
v č. jedn.: rrpepaHo cre l{Ojl{eH 'přišel jste příliš brzy'. - V dopisech se při zdvořilostním
oslovení píše BHe, BaM, BH, Bac, Be s velkým začátečním písmenem (výraz úcty jak v češ.);
jestliže se však toto zájmeno vztahuje k více osobám (i když jim jednotlivě vykáme), píše se v
mak. vždy malé písmeno.

5.1.S. Tvary přízvučné (plné) a nepřízvučné (krátké) jsou známy i z
češtiny: tebe zvu, ale ne jeho, avšak zvu tě na zítřek, zvu ho k večeři, po
předložkách máme vždy jen tvary přízvučné - k tobě, na něho. Mak. rozlišuje přízvučné a nepřízvučné tvary dat. a akuz. důsledně (na rozdíl od češti
ny, kde v akuz. stř. rodu, v dat. a akuz. rodu žen. a v mn. č. je pro každý
z těchto pádů jen jeden tvar). V § 5.1.4 se tvary přízvučné uvádějí na
prvním místě (MeHe .. .), tvary nepřízvučné na druhém místě (Mn ...).
1. Plných (přízvučných) forem se užívá:
a) Stojí-li zájmeno izolovaně: na otázku Ha Koro MY ro pege roa?
·komu to řekl?' se dopovídá: MeHe •mně', Hej3e •jí', HnM 'jim', Koro rJie~am? ·koho vidíš?', - Hero ·jeho', HnB 'je'.
b) Vždy po předložkách: 6e3 MeHe ·beze mne', co re6e 's tebou',
KOH Hero 'k němu', Ha Hero 'na ně' (stř. rod). o~ ce6e (nebo: o;z ce6ecn)
·od sebe', Kaj Hac 'u nás', npornB Bac 'proti vám', npe~ HÝIB 'před nimi'
nebo 'před ně'. Jestliže však je na zájmenu zvláštní důraz. zdvojuje se
(v. dále pod 2) .
•
2. V mak. se užívá i tvarů zdvojených - MeHe MH, MÝI... MeHe atp., a
to v případech, když je na zájmenu významový důraz (větný přízvuk),
např.: My peKOB HeMy 'jemu jsem řekl', na rozdíl od nezdůrazněného MY
peKOB ·řekl jsem mu': ~eHecKa Hero BÝIAOB Hero ·jeho jsem dnes neviděl',
na rozdíl od ~eHecKa Hero B~OB 'dnes jsem ho neviděl'; ro 6apaB Hero,
a Hea ja HajAOB 'hledal jsem jeho, a(le) našel jsem ji'; Hac He MoJiar, a
BaM Bn nJiakaar 'nás prosí, a(le) vám platí'.
Poznámka. Zdvojování těchto zájmen je v podstatě totéž, jako zdvojování dat. a akuz.

podst. jm.
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určitého

(v. § 3.3.6): zájm. os. jsou totiž vždy determinována, jsou vždy

určitá.

3. Krátkých (nepřízvučných) forem se užívá ve všech ostatních přípa
dech: UOMOI'HH MH 'pomo z mi', TH KalKyB aM ·nkám ti', He MY BepyB aM
rčení), H.n BeJiaT
'nevěřím mu', ir ce 1:Jy.lfaM Ha yMoT •divím se jí' (ustále né
l jsem jim',
•říkají nám', B.n 6.Jiaro )fapaM ·děkuji vám', HM Han.n1IIaB ·napsa
e 'hledá me
c.n .n3JieroB •vyšel jsem si'; Me 38MOJI.n •poprosil mě', Te 6apaM
avuj ji', He catě', Hero cpeTHaB ·nepot kal jsem ho', no3)fp aB.n ja •pozdr
', He r.n
KaaT ·mají nás rádi', Ke Be npalll aM HelIITO 'na něco se vás zeptám
ccjJaKaM 'nechá pu je'.
u (v. § 3.3.6).
Poznámka. Krátkých tvarů se užívá vždy také při zdvojování předmět

5.1.6. Zvláštní užívání krátkých datívních tvarů zájmen.
5.1.6.1. I v češ. mívá mi a nám stylistický význam citového, až i intimního vztahu mluvčího k výpovědi, např.: pozdr avuj mi pěkně mamin ku;
živý a
nestonej mi: buď nám dlouho zdráv. V mak. je tento způsob velmi
KaMeH ·nesed ej si na
častý: KaKo cTe Mn? 'jak se máte', He ce)fH Mn Ha
kámen (ať si mi nesedáš na kámen )', 1:JyBaj Mn ce 'dávej si na sebe pozor
ti řekl';° c.n ce
(ať si mi dáváš na sebe pozor) ', )fa Mn Tn Ka1KaM 'abych
2. a 3. os.
npo1II eTaB 'proše l jsem se (udělal jsem si prochá zku)'. U zájmen
ti byl
jsem
'jak
6.nJI
bývá takový význam zřídka: KOJIKY cpeKe H cyM 'l'H
lKHBeaM 'ptal se,
šťasten', npa1.I1a1IIe Kora .lfOÍ.lfOB, KaKo MY cyM, Ka,l{e
kdy jsem přišel, jak se mám, kde bydlím'. - Vynecháme-li tato zájme na,
í vztah.
nemění se na významu vět nic, jen není vyjádřen osobn
šťasten!', 6Jia3e CH My! 'jak je
Te6e .. .).
6Jia3e
šťasten!', lJia3e cn HH! 'jak jsme šťastni!' (bez zájm. CH:

Poznámka. Ustálen á spojení: 6Jia3e CH TH! 'jak jsi

5.1.6.2. Ve spojeních c.n se slovesy O.lfH 'jíť a 6era 'běžeť dochází
c.n 6eraM = 'bě
přímo k změně význa mu slovesa: c.n O,l{aM = 'odchá zím',
žím pryč'. - Spojení zvratných sloves s dat. osobn ího zájm. odpov ídá čes.
ce
'(ne)ch ce se mi (něco dělat)': Mn ce cn.ne 'chce se mi spáť, He Tn
jísť, Hn ce
pa6oT .n 'nechc e se ti pracov at', He MY ce ja)fe 'nechc e se mu
plakat ',
llleTa 'chce se nám jít na prochá zku', Hn ce nJia11e 'chce se nám
přípa
MY ce noBpa Kallle ·chtělo se mu zvracet'. - Jestliže však je v těchto
O
Bpe,l{H
jac
dech na zájm. důraz, užije se zdvojeného tvaru (v. § 5.1.5/2):
spáť, Bne
pa6oT aM, a Te6e Tn ce cn.ne 'já pilně pracuji, a tobě se chce
te o váž36opy BaTe 3a B81KHH npo6JieM.n, a HHM HM ce cMee 'vy hovoří
u)'.
ných problé mech a jim se chce smát (a jim je do smích
'mám chuť, chce se mi', např.: MH
za vlasy, nejraději bych
Hl{e Aa ro <jJaTaM 3a Koca 'chce se mi ho vykrákat ( doslovně: chytit)
ho chytil za pačesy'.
Poznámka. Pouhé MH Hl{e (bez ce) znamená

vůbec

5.1.6.3. Krátk é dat. tvary (především jedn. č.) v mak. velmi často
a
zastupují zájm. přivlastňovací, hlavně u podst. jm. vyjadřujících rodinn é
yknejobv
ech je to
přlbuzenské vztahy; lze dokon ce říci, že v těchto případ
T8TKO, TBojaTa
MOjoT
lejší vyjádření přivlastňovacího vztahu (běžnější než
otec', ceclKeHa, Hallla Ta MajKa . .. ): 6paT MH ·můj bratr', TaTKO r.n 'tvůj
dědeček',
Tpa MY ·jeho sestra' , 6paTy1:Je,l{ ir 'její bratra nec', )fe)fo H.n 'náš
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"lH"lO BH 'váš strýc', BHYK HM 'jejich vnuk'; ro BH,Zfe CHHa CH (nebo
lidověji:
. . . CHHa n) 'viděla svého syna'. Podobně se někdy užije tohoto
obratu i u
jiných slov. vyjadřujících blízký vztah mezi lidmi: co l{pyra p(a) CH 'se svým
kamar ádem' , Kaj MajcT op MY 'u jeho mistra ' apod.
Poznámky. Osobní zájm. nikdy nemají člen (srov. § 5.1.5/2 pozn.). - Krátké
tvary os.

zájm.

při

slovese mají ve větě pevné a
v. v § 5.5.1.

přivlastňovacích

přesně

stanovené místo; v. o tom v § 10. - O zájm. os.

5.2. Zájme na Koj, IIITO; qnj; HeKoj , HHKOj, ceKoj, HeIIITO, HHIIITO,

ceIIITO.

5.2.1. Zájme no Koj odpovídá čes. 'kdo', IIITO čes. 'co', qnj čes. 'čí'.
Zájme na Koj a IIITO nerozlišují rod; Koj 'kdo' se vztahuje na osoby, IIITO
'co' na věci nebo na zvířata; slouží jako zájm. tázací a vztažná:
(tázací:) Koj
e ,l{Oj,l{eH? 'kdo přišel?', IIITO ce c.Jiy"In? 'co se přihodilo?', IIITO
Te rpn3H a?
'co tě kouslo ?'; (vztažné:) Koj ,l{oafa ,l{OI..{Ha caM ce6e cn HaHec
yBa IIITeTa
'kdo pozdě chodí, sám sobě škodí', IIITO ce y"IH Toa ce 3Hae 'co se učí, to
se zná'. - Zájm. qnj, T.J:nja, qne mn. č. T.J:Hn zname ná 'čí'; rozeznává rody
a
má tvar pro mn. č., proto patří mezi zájm. rodová.
Poznámka. V mak. existuje ještě rodové zájm. xoj, Koja, Koe, mn. č. Kon
'který,
která .. .'; jeho muž. rod jedn. č. {Koj) zní stejně jako Koj= 'kdo', ale nemá
pádové tvary (v.
§§ 5.2.3, 5.4.l a 5.4.1.1).

5.2.2. Zájm. Koj 'kdo', nerozlišující rody, má mluvnickou shodu (s
v rodě muž.; ptáme se např.: Koj He e ,l{Oj,l{eH? 'kdo nepřišel?'
(nikoli snad 'nepřišla'), i když jde třeba o shromáždění, kde jsou jen ženy;
Koj 6n MOlKeJI ,[{a O,l{roBopn? 'kdo by mohl odpovědět?' (i třeba
v dívčí
třídě). - Zájm. IIITO má shodu rodu stř.: IIITO nMa HOBO
'co je novéh o?'. Pokud je ve větě doplněk, má IIITO obvyklou mluvnickou shodu (podle
doplňku). např. IIITO 6n.JI Toj "lOBeK? 'co byl ten člověk'
.
podmětem)

Poznámka. Jestliže je osobní doplněk v žen. rodě nebo v mn. č., užívá se
jen zájm.
č. KOH (v. § 5.2.1, pozn.): Koja 6nJia oHaa :JKeHa?
'kdo byla ona žena?' (vlastně:
'která byla ona žena' - srov. čes. lidové paní, která vy jste? = .. .kdo
1-y jste?), KOH 6nJre
OHne Jiyfe 'kdo byli oni li~é?' (vlastně: 'kteří byli oni lidé?').
Koja, mn.

5.2.3. Kromě zájm. osobních je zájm. Koj 'kdo' v mak. jediné , které
zachovává pádové tvary (srov. angl. who?, akuz. whom? ). Dat. zní KOMY,
akuz. Koro. V této prosté podobě se dat. a akuz. tvarů užívá jen tehdy,
stojí-li osamoceně, akuz. Koro také po předložce; jinak se dat. i akuz. vždy
zdvojují připojením příslušného pádov ého krátké ho tvaru osobn ího zájme na
TOj (dat. MY, akuz. ro, v. § 5.1.4; příklady: (nezdvojené tvary:)
na větu My
peKOB ... 'řekl jsem mu ... • se tážem e KoMy ? 'Komu ?', podob
ně Bn,l{OB
e,l{eH "IOBeK. Koro? 'viděl jsem nějakého člověka. Koho? ';
O,[{ Koro ro
3HaeI II roa? (zdvojeno je ro ... Toa, nikoli Koro ro) 'od koho
to víš?'; (zdvojené tvary:) KOMY caKam ,[{a MY ro Ka1Kem roa? 'komu to chceš
říkat', Koro ro 6apam ? 'koho hledáš '. - Vedle KOMY
se užívá i Ha Koro: na
větu My ja ,l{a,l{OB KHnra Ta Ha e,l{eH yqeHn K se tážem e
Ha Koro? (nebo:
KoMy? ) 'Dal jsem knihu jednom u žákovi. Komu ?', Ha Koro MY
ro BeJIHIII
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Toa? (nebo: KoMy MY ro Be.TIHIII Toa?) 'komu to říkáš?'. (Za chybné se
však považuje spojení Ha KoMy: Ha KOMY MY Be.TIHIII Toa ?, správně: KoMy
MY ro BeJIHIII Toa? nebo Ha Koro MY ro BeJIHw Toa? 'komu to říkáš?'). Srov. event. též§ 5.3.1 pozn. (2).
Poznámka. Tvary KOMY, Koro se vztahují na muž. osoby v jedn. č. V jiných případech
se dává přednost rodovému zájm. (Koj), Koja, Koe, mn. č. Kon '(který), která, které, kteří .. .': My ro peKOB roa na elfeH qoseK. KoMy? 'Řekl jsem to jednomu člověku. Komu?',
BH/fOB e,[feH •wseK. Koro? 'viděl jsem nějakého člověka. Koho?', ale: U ro peKOB Toa Ha
e,11Ha JKeHa. Ha Koja? 'Řekl jsem to jedné ženě. Které?', Bn,lfOB e,11Ha JKeHa. Koja? 'Viděl
jsem jednu ženu. Kterou?', My ro peKOB roa Ha elfHO ,lfeTe. Ha Koe? 'Řekl jsem to jednomu
dítěti. Kterému?', BHlfOB e)lHo ,11eTe. Koe? 'Viděl jsem jedno dítě. Které?', 11M ro peKOB roa
Ha MOnTe rrpnjaTeJin. Ha Kon? 'Řekl jsem to svým pfátelům. Kterým?', I'n cpeTHaB MOHTe
II03HaTn. Kcm? 'Potkal jsem své známé. Které?'; srov. § 5.2.2 pozn.

5.2.3.1. Zájm. IIITO 'co' se nemění: 3a II.ITO TH e II0Tpe6HO TOa? 'k
čemu to potřebuješ', Co IIITO pa6oTH APBOl{eJiel.{? 's čím pracuje tesař',
IIITo 6apam? 'co hledáš'. - Zdvojuje se však v dat. a akuz., jestliže se ho
používá jako zájm. vztažného (v tomto případě se mak. shoduje s lidovou
češ.); krátké zájmeno se shoduje v rodě a čísle s podst. jm., k němůž se

vztahuje: rrpnjaTeJIOT IIITO MY peKOB ce 3a TBOjaTa CHTyal.{Hja 'pří
tel, jemuž (kterému) jsem řekl vše o tvé situaci (srov. čes. lid.: přítel, co
jsem mu řekl ... )', el{Ha y•-rnTe.TIKa. IIITO ja 3Haewe TBojoT 6paT 'jedna
učitelka, kterou (lid.: co ji) znal tvůj bratr'; předložková spojení: el{eH qnHOBHHK IIITO 6eB Kaj Hero 'jeden úředník, u něhož jsem byl (lid.: co jsem
IIITO

byl

U něho)', pa3JIHlfHH CIIel.{Hja.TIHCTH IIITO ·pa3r0BapaBMe co HHB 'různí

odborníci, s kterými jsme

hovořili

(lid.: co jsme s nimi

hovořili)'.

5.2.4. Užívá-li se zájm. Koj 'kdo' ve významu zájm. vztažného, může
být rozšířeno částicí -IIITO (píše se se zájm. dohromady): KOjIIITO caKaJI,
l{OIIIOJI 'kdo chtěl, přišel', peqn ro Toa KOMYII.ITO caKam 'řekni to, komu
chceš', rrpaIIIaj KoromTo caKaIII 'zeptej se, koho chceš'.
Poznámka. V
nHaKy

'někdo

tak,

některých případech

někdo

má zájm. Koj i význam

'někdo':

Koj saKa, Koj

jinak'.

5.2.5. Od zájmen Koj 'kdo' a IIITO 'co' se předponami odvozují zájm.
HeKoj 'někdo', HeIIITO 'něco', HHKoj 'nikdo', HHIIITO 'nic', ceKoj 'každý', ceIIITO 'vše. všelicos'. Podobně jako zájmeno Koj má dvojí tvary (l. Koj =
'kdo', 2. Koj, Koja, Koe, mn. č. KOH = 'který', v. § 5.2.1 pozn.), máme také
dvojí zájmena HeKoj, HHKoj, ceKoj bez rozdílu rodu a čísla ve významu 'ně
kdo. nikdo, každý' a s rozdílem rodu a čísla HeKoj muž. rod. HeKoja žen. rod,
HeKoe stř. rod. HeKOH mn. č., HHKoj, H1'IKoja .. ., ceKoj, ceKoja ... 'některý,
některá . . . , žádný, žádná . . . , každý, každá . . . (u slova každý nemůžeme v
češ. tento rozdíl vyjádřit; je však zcela paralelní jako někdo - někte1ý nebo
jako nikdo - žádný). - O těchto rodových zájm. v. § 5.4.5.
5.2.5.1. O HeKoj, HHKoj, ceKoj bez rozdílu rodu a čísla ('někdo, nikdo. každý') platí všechna pravidla, která jsme uvedli o prostém Koj 'kdo'
v §§ 5.2.2 a 5.2.3, jen se v dat. a akuz. nezdvojují. tj. nepřibírají krátké
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r
zájmenné tvary MY, ro: HHKOMY He ce qy)laM nebo He ce qy)laM Ha HHKOro •nikomu se nedivím', He cpeTHaB HHKoro ·nikoho jsem nepotkal', peqe
JIH 3a Toa HeKoMy? nebo peqe JIH 3a Toa Ha HeKoro? •řekl jsi o tom
někomu?', cpeTHa JIH HeKoro? •potkal jsi někoho?'.
5.2.5.2. Zájmena HemTo ·něco', HHIIITO 'nic', cemTo •vše(cko)' jsou
neměnná, stejně jako základní mTo; např. O.lf HeIIITO 'od něčeho', 3a HHIIITO 'za nic' nebo 'o ničem' (He 3HaaM 3a HHIIITO 'nevím o ničem') apod.
- CemTo neznamená „obyčejné" 'vše(cko)', to zní mak. ce, ceTo (např. ce
e BO pe)l 'všechno je v pořádku\ v. § 5.6); cemTo se užívá poměrně zřídka,
a to ve významu, který se blíží čes. 'všecko možné, všelicos', např. ve
větách Kaj HHB HMa cemTo ·u nich mají všechno možné (všelicos)', M01Kem
cemTo )la MY Ka1Kem 'můžeš mu říci všechno možné ( = cokoli chceš)';
srov. ce 3Hae ·všechno zná' - cemTo 3Hae 'zná všechno možné, všelicos
zná'. - Kromě toho existuje i zájm. ceHemTo, které odpovídá nejspíše čes.
·všelicos' nebo 'leccos': M01Ke )la ce Haj)le ceHeI.llTO 'může se najít všelicos
(leccos)'.

5.2.6. Žádné ze zájmen, o nichž jsme pojednávali v § 5.2, nemůže
stát se členem.
Poznámka. O

vyjadřování

pojmu 'kdokoli' apod. v. v § 5.4.6.

5.3. Zájmena ukazovací (pronomina demonstrativa - )leMOHCTpaTHBHH HJIH IIOKa3HH 3aMeHKH).

Tato zájmena, jakož i ostatní uvedená v §§ 5.4 - 5.6, rozeznávají rod
(muž., žen. a stř.) a číslo (jedn. a mn.); pády tvoří jako podst. a příd. jm.
pomocí předložek (v. §§ 3.3.2, 3.3.2.1, 3.3.3, event. 3.3.4).
5.3.1. Sem patří zájm. odpovídající čes. ten, tento (tenhle), onen:

Jed.

č.:

··-·-··----~--· .. ··--·-··· --

muž. rod: žen. rod:

stř.

rod:

..

Mn. č.
všech
rodů:

'ten'

TOj

Taa

TOa

THe

'tento'

OBOJ

oBaa

OBa

OBHe

·onen'

OHOj

oHaa

OHa

OHHe

Poznámky. (1) Ve srovnání s češ. třeba zvláště upozornit, že tvar OHa je stř. rodu =
(žen. rod.) = oHaa; podobně u obou druhých zájmen. - (2) V přímém před·
mětu (,,akuz. ") a po předložkách existují kromě obvyklých tvarú zájmen OBOj a OHoj pro
mužské osoby (ne pro zvířata a věci) staré skloňované tvary OBera a OHera; dnes jsou však
silně zastaralé: BHWf ro oBera (oHera) 'podívej se na něj ( = na tohohle, event. na onoho podle situace)', pegn MY Ha OBera (Ha OHera) 'řekni tomuhle (onomu)'.
'ono';
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čes. oHa

5.3.1.1. Jestliže je zájm. Toj, oBoj nebo oHoj přívlastkem podst. jména, je příslušné podst. jm. mluvnicky určité (Toj, oBoj, oHoj qoBeK = l/OBeKOT, l/OBeKOB, l/OBeKoH) a vyvolává závazné zdvojení předmětu; v. § 3.3.6.
Stojí-li některé z těchto zájm. samostatně, znamená to, že zastupuje i nějaké
myšlené (ale nevyjádřené) podst. jm., např.: oBoj, Toj = 'tento (člověk),
ten (člověk)', a je tedy mluvnicky určité; proto i zde je třeba předmět
zdvojit krátkými tvary zájm. osobních, např.: Ha oBoj (Ha Toj, Ha oHoj) MY
peKOB 'tomuhle (tomu, onomu) jsem řekl', Ke HM KalKaM Ha oHne (Ha
OBHe, Ha THe) 'oněm (těmhle, těm) řeknu'. V praxi se to často vyskytuje u
stř. rodu, chceme-li vyjádřit čes. to, tohle (toto), ono: He MY ce qyl{aM Ha
Toa 'nedivím se tomu', HHKoram He cyM ro peKOJI Toa 'to jsem nikdy
neřekl', oBa Hero Ol/eKyBaB 'tohle jsem nečekal' atp.
5.3.1.2. Zájm. Toj, oBoj, oHoj nikdy nemají člen; vždyť sama určují
podst. jm. stejně jako člen a právě z nich se člen historicky vyvinul.
5.3.2. Od ukazovacích zájm. se odvozují příd. jm. jako TaKoB, TaKBa,
TaKBO, mn. č. TaKBH 'takový, taková .. .', BaKOB, BaKBa . .. 'takovýto,
takováto ... (takovýhle)', oHaKoB, oHaKBa . .. 'onaký, onaká .. .' (a nepřímo i jiná, např. TOJIKaB 'tak veliký', OHOJIKaB, -KaBa ... ',,onak" veliký'
atd.; HHaKOB, HHaKBa . . . 'jinaký' tvoří dokonce i druhý stupeň - jako
v češtině: rronHaKOB 'jinačí'). To jsou ve skutečnosti příd. jm. a jako taková
mohou přijímat i člen: T8KBHOT l/OBeK 'takový člověk', BaKBaT8 IIOCT8IIK8
'takovýto postup', ale e,lfeH T8KOB l/OBeK 'jeden takový člověk', el{H8 BaKB8 rrocTarrKa 'nějaký takový postup'; nezpůsobují zdvojování předmětu,
jsou-li u podst. jm. bez členu: K8KBO BpeMe oqeKyB8III yTpe jaké počasí
očekáváš zítra'. Podobně mají povahu příd. jmen např. slova TOJIK8B 'tak
veliký', ncT 'týž-' a tázací (vztažné) K8KOB, KaKB8 . .. 'jaký'. Výrazy jako
0

TaK8

'tak',

KOJIKY

'kolik',

B8Ka

·takto. takhle',

OH8K8

·onak',

K8KO

'jak',

HCTo 'stejně' jsou příslovce.

5.4. Zájmená tázací a vztažná [pronomina interrogativa et relativa rrpaIII8JIHH H peJI8THBHH (0.lfHOCHPI) 38MeHKPI]

Sem

patří

zájm. Koj, KOj8 ... 'který, která ... ', vztažné též 'jenž,

jež .. .', t.J.Hj, t.J.Hja . .. 'čí', KaKOB, KaKB8
(nebo KOJIKáB), KOJIK8B8 . . . 'jak veliký'.

...

'jaký, jaká .. .' a

KOJIK8B

5.4.1. Zájm. Koj, KOj8, Koe, mn. č. Kon; příklady (první příklad je
vždy tázací. druhý. vztažný): Koj l/OBeK He 6n C8KaJI lf8 e 38,l{OBOJieH?
'který člověk by nechtěl být spokojen?', t.J.OBeKoT 38 Koj 36opyBaBMe J:{Oj,l{e
'člověk, o němž jsme hovořili, přišel', Koe yt.J.nJIHIIITe e IIO.l{o6po? 'která
škola je lepší', II8.l{nHKnTe Kon ce 38BpTeHn Ha jyr ce l{o6pn 38 JI03je
'svahy. které jsou obráceny na jih, jsou dobré pro vinice'.
Poznámka. O zájm. wro ve významu vztažném v § 5.2.3.l.

5.4.1.1. Tato zájm. nemají pádové tvary. skloňují se jen pomocí před
ložek. jako podst. a příd. jm. (o zájm. Koj= 'kdo'. jež zní stejně jako muž.
rod jedn. č. zájm. Koj 'který', v. § 5.2.1 pozn.). Stojí-li zájm. samostatně
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(bez podst. jm.) předmětný datív a akuzatív se zdvojují (dodává se krátký
tvar osobního zájm. MY, ro) bez zřetele k tomu, zda podst. jm., k němuž se
zájm. vztahuje, je mluvnicky určité (se členem) nebo neurčité (bez členu):
(tázací zájm.:) E.I{Ha yq:nTeJIKa e My.I{pa, .I{pyra e Jby6e3Ha. Ha Koja iI
yKa.1KyBaMe noroJieMa ,l{OBep6a, a Koja noBelée ja caKaMe? 'Jedna učitel
ka je moudrá, druhá je laskavá, které více důvěřujeme a kterou máme
radši?'; (vztažné zájm.:) e,l{eH OBT.fap, Ha Koj MY peKOBMe ... 'jeden ovčák,
jemuž jsme řekli .. .', e,l{eH OBT.fap Koro cJiyq:ajHo ro cpeTHaB . .. 'nějaký
ovčák, jehož jsem náhodou potkal .. .', ,l{eTeTo Ha Koe MY ,l{03BOJIHBMe
,l{a nee 'dítě, jemuž jsme dovolili zpívat', KHHraTa Koja ja 6apaB .I{OJiro
•kniha, kterou jsem dlouho hledal' atd.
Poznámka. Stojí-li tato zájm. u podst. jm., způsobují jeho mluvnickou určitost, to znamená, že vyvolávají zdvojování předmětu (v. § 3.3.6): Ha Koj coBeTO){aBe.l.f rpe6a ){a MY
Bepj'BaMe? 'kterému rádci máme věřit?', KOH cne.l.fn}aJIHCTH rn 6apaTe? 'které odborníky
hledáte?' a podobně ve vztažném spojení: Toa e coBeTO){aBe.l.f Ha Koj MY BepyBaBMe 'rádce,
jemuž jsme věřili', cne.l.fnjaJIHCTH Kon rn 6apaMe 'odborníci, které hledáme'.

zní q:nj, T.fnja, q:ne, mn.
č. T.fnn 'čí': (Be,l{HaI.II ce ceTnB) q:nj cnH e Toj '(hned jsem si vzpomněl,) čí
je to syn', qne e OBa ,l{eTe? 'čí je tohle dítě?'. T.J:OBeKOT T.J:nja 6eme eyléara
He 6eme npncyTeH •člověk, jehož dům to byl, nebyl přítomen'. V mak. se
užívá zájm. T.J:nj i tehdy, nevztahuje-li se na osobu: caKaBMe pa ro 3ano3HaeMe Hapo.I{OT q:nja 6op6a ro BocxnTn I..{e.Írnor cBeT 'chtěli jsme poznat
lid, jehož boj nadchl celý svěť. - Zájm. q:nj nemá pádové tvary (skloňuje
se pomocí předložek jako podst. a příd. jm. ). Stojí-li při podst. jm., může
se předmět zdvojovat: He 3HaeMe 7:IJtija I.IIa'nKa (ja) HajpoBMe ·nevíme, čí
klobouk jsme našli'.

5.4.2. Tázací a vztažné zájm.

přivlastňovací

Poznámka. V živém jazyce se užívání tohoto zájmena dosti omezuje. Jeho funkci často
spojení Ha Koro nebo O){ Koro: Ha Koro cn? nebo 0.1{ Koro cu? = T:fnja
cn? 'čí jsi?'.

přejímá předložkové

5.4.3. Tato zájmena nemají nik!iy člen.
5.4.4. Zájmena Koj, Koja ..., q:nj, q:nja ... i KaKOB, KaKBa ... se pojí
s předponami He-, Hn- a ce- (srov. § 5.2.5): HeKoj 'některý', HHKoj 'žádný',
ceKoj 'každý', HeT.fnj •něčí', HHT.J:Jtij ·ničí', ceT.[Jtij 'všech' ťnáležící všem'), např.
Toa e ceqne n HHT.fJtie ·to je všech a nikoho (ničí)', HeKaKOB 'nějaký', HJtIKaKOB ·nijaký, žádný', ceKaKoB 'všemožný, všeliký'; kromě toho: noHeKoj, noHeKoja ... ·sem tam někdo\ HeKojcJtI, HeKojacJtI .. . 'jakýsi'.
5.4.5. České -koli se vyjadřuje připojením částic 6nJio, pa e, -ro.I{e;
to se týká i zájmen Koj 'kdo' a I.IITO ·co' (v. § 5.2); 'kdokoli': Koj 6JtIJio, Koj
,l{a e, Koj-rape; - ·cokoli': I.IITO 6JtIJio, I.IITO ,l{a e, I.IITo-ro.I{e; - 'kterýkoli':
Koj (žen. r. Koja atd.) 6JtIJIO, Koj (žen. r. Koja atd.) pa e, Koj-rape (žen.
r. Koja-rope atd.); - 'číkoli': T.J:Jtij 6JtIJIO, T.fJtija pa e, T.J:Jtij-rope; - 'jakýkoli':
K8KOB 6JtIJIO, K8KOB ,[{8 e, KaKOB-ro,ae.
Poznámka. Slovotvorným postupem uvedeným v těchto dvou odstavcích ( §§ 5.-l.4 a
5.4.5) se tato zájmena posunují do významových kategorií mimo oblast tázací a vztažnou.
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5.4.6. Vztažná (nikoli tázací) zájmena mohou být rozšířena částicí
spojení KOjIIITO (KojaIIITO .. .) a T.J:HjIIITO (q11ja1I1TO .. .) se píší dohromady. ostatní jako dvě slova: KaKoB IIITO apod.; příklady: peqH11rr11Te
KOHIIITO ce ynoTpe6yBaaT BO yT.J:11JIHII1TaTa ·slovníky. jež se užívají ve
školách', KOJieIIIKaTa co KOjaIIITO pa6oTeB BO HHCTHTYTOT ... ·kolegyně,
s níž jsem pracoval v ústavě', Hapol{OT T.J:11ja1I1To 6op6a ... ·ud, jehož zápas .. .'; - CH ocTaHa KaKOB IIITO c11 6eme ·zůstal (takový), jaký byl'; podobně u příslovcí: KaKo IIITO e n03HaTo •jak (je) známo', rpal{OT Kal{e
IIITO LKHBeeMe •město, kde žijeme'. - Toto rozšíření vztažného slova je
velmi obvyklé, zcela nutné však není.
IIITO;

5.5. Zájmena

přivlastňovací

[pronomina possessiva - nocecý[BHH (no-

CB0jH11) 3aMeHKJíI].

5.5.1. Přesněji bychom měli
vlastňovací'"; významově to totiž

tato slova nazývat „osobní zájmena při
jsou přivlastňovací protějšky k „základním" osobním zájmenům jac, TH. . . •já. ty ... , .
Přehled: Moj, Moja, Moe, mn. č. MOý[ ·můj. má, mé. mn. č. moji, mé,
má'; - TBoj, TBDja, TBoe; TBOH •tvůj .. .'; - neroB, HeroBa, HeroBo; neroBJíI 'jeho'; - Hej3HH, Hej3HHa, Hej3HHO; Hej3UHH 'její'; - neroB, HeroBa,
HeroBo; neroBH (stř. rod = muž.) 'jeho'; - HaIII, na1I1a, Hame; H81IIJíI
·náš .. .'; - B81II, B81Ila, Ba1I1e; BalI1JíI 'váš .. .'; - HÝÍBHJíI, HJíIBHa, H1'IBHO;
HJíIBHJíI 'jejich'; - zvratné: CBOj, CBOja, CBoe; CBOJíI ·svůj .. .'.
·

Poznámky. (1) Mak. má i pro 3. osobu jedn. a mn. č. tvary rozlišující rody a číslo (v
to platí jen pro její; tvary jeho a jejich jsou neproměnné genitívy osobního zájmena). - (2)
Stejně jako základní ce a jako čes. svůj vztahuje se CBoj i k podmětu v mn. č.: Hne nMaMe
(Bne nMaTe ... ) cBoja pa6ora ·my máme (vy máte ... ) svou práci'. - (3) HnBHn •jejich': v
nářečích existují také tvary HnBeH a HnBHnH, ty se však nepovažují za spisovné. - (4) O
přivlastňovacím zájmenu •mj •čí' v. v § 5.4.2.
češ.

Tato zájm. plní funkci příd. jmen: užívá se jich v přívlastku a v doplň
ku. Také formálně se jim podobají; rozdíl je jen v muž. rodě Moj, TBOj,
cBoj (příd. jm. nikdy nekončí na -j) a ve stř. rodě Moe, TBOe, cBoe, Ha1I1e,
Ba1I1e (stř. rod příd. jmen jen zcela výjimečně končí na -e, srov. § 4.1.2,
pozn. 3).
5.5.2.1. Přivlastňovací zájm. způsobují mluvnickou určitost: můj,
tvůj . . . učitel není ·.,nějaký" učitel' nebo •,,jeden" učitel' a obvykle ani
',,nějaký můj'· učitel' nebo •,,jeden z mých" učitelů', nýbrž '(určitý) můj
učitel'. Proto se tato zájm., stojí-li v přívlastku, v mak. užívají zpravidla se
členem: MojoT yT.J:nTeJI, TBojaTa cecTpa; J{Ojl{oa co cBoeTo J{eTe 'přišli se
svým dítětem', HeroBJWT npHjaTeJI 'jeho přítel', neroBaTa HeBecTa 'jeho
nevěsta', HaI1InTe ceJia •naše vsi', BallinTe nHTepecn ·vaše zájmy', H1'IBH1'ITe KYKH 'jejich domy';
5.5.2.2. Bez členu se přivlastňovací zájm. vyskytují v těchto přípa
dech:
a) U vokatívu. tj. ve spojení. kde se také podst. jm. neužívá se čle
nem: MajKo Moja 'má matko', npnjaTeJie Moj 'můj příteli', J{parn HallI
6paTe 'náš milý bratře'.
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b) Jestliže podst. jm. i ve spojení s přivlastňovacím zájm. je přece
neurčité: co BaIIIe rrepo e narrnIIIa no 'je to napsáno vaším perem· ( =
nevíme, nebo nezáleží na tom, máte-li více per; ale co BaIIIaTa paKa e
narrnIIIa Ho 'je to napsáno vaší rukou· - ruka je určitá. tj. je jediná, která
to mohla napsat). Zřetelné je to v případech. kde neurčitost je vyjádřena
výrazy jako eJ(eH 'jeden·, neKaKo B 'nějaký' apod.: eJ(eH Moj rrpnjaTe JI Ka-

LKyBalI.le 'jeden můj přítel říkal', y3naBM e 3a Toa op neKoja nej3nna J(pyrapKa 'dověděli jsme se o tom od nějaké její kamarád ky', - Zvláště často
to bývá u zájm. CBoj, jehož význam se nezřídka posunuje, zájmeno se stává
(skoro) stejnoznačné s příd. jm. corrcTBeH 'vlastní' (podobně jako v češ.) a
pak nemusí mít určovací funkci: Tne rJie,l{aaT CBOH HHTepecn 'oni si hledí

(srov. též § 5.5.3).
c) Stojí-li zájm. přivlastňovací samostatně (izolovaně) v doplňku, je
vždy bez členu: OBaa MHCJia e Moja 'tahle myšlenka je moje', KHnraTa xe
6n,l{e TBoja 'kniha bude tvá', KyKaBa e na111a 'tento dům je náš'.
d) Jestliže je přivlastňovací zájm. přívlastkem podst. jména, jež samo
stojí v doplňku. vyjadřuje se členem tzv. významová identifikace: IleTap e
na111 copa6oT HHK (= e.l{eH O.z{ naIIInTe copa6oTHHL{H) 'Petr je náš spolupracovník ( = jeden z našich spolupracovníků)' - jde prostě o doplněk. ale
IleTap e na111noT .l{npeKT op 'Petr je náš ředitel' (máme jen jednoho ředite
le, je tedy určitý ředitel) ...:. jde o identifikaci.
e) Jestliže přivlastňovací zájm. stojí u vlastního jména osobního nebo
místního. členu se zpravidla užívá (třebaže vlastní jm. sama stojí bez členu,
v§§ 3.3.6, 7.1): namaTa MaKe,l{o Hnja e rrpey6aB a 3eMja, na111noT OxpJíIJ(
e 6ncep Ha MaKe,l{ onnja 'naše Makedo nie je překrásná země. náš Ochrid
je perla Makedo nie', BaIIIaTa BnJijan a e ,ao6po ,l{eBojqe 'vaše Biljana je
hodné děvče'. Výjimečně je vš&k možné člen vynechat (HaIII Oxpn.l{, Ba111a

svých

(různých) zájmů,

...

(různých)

vlastních

zájmů'

BnJijana ).

je bez členu. jestliže je člen na začátku celé
skupiny slov: L{eJiaTa naIIIa 3eMja 'celá naša zemť, v. § 7.3.
-S.5.3. Přivlastňovací zájmeno stojí takřka vždy před podst. jm., k ně
muž náleží; má-li podst. jm. přívlastky, stojí zájm. před nimi: MojoT LKHBOT
'můj živoť, TBojaTa HoBa KHnra 'tvá nová kniha', HHBHHTe ,ao6pn JíI JIOlllH
coce,l{H 'jejich dobří i špatní sousedé '. Jen u vokatívu a v stylisticky zabarvených případech stává za podst. jm.: MajKo Moja •matko má', TaTKO na111
'náš otče', I'ocrro,l{ Moj n Bor Moj 'Pán můj a Bůh můj' (nom.), napo.l{OT
naIII 'národ náš' (nom. ).
t) Zájm.

přivlastňovací

Poznámka. O zájm.

MH, TH, CH •..

ve funkci zájm.

přivlastňovacích

v. § 5.1.6.3.

5.6. Zájmeno CHOT, ce.
5.6.1. CnoT (muž. rod), ceTa (žen. rod), ceTo nebo ce (stř. rod),
cnTe (mn. č. všech rodů) souvisí původem s čes. všechen, vše .... V jednotném čísle je jeho základní význam 'celý': cnoT cBeT 'celý svěť, ceTa naIIIa
3eMJa 'celá naše země', ceTo ceJio 'celá vesnice', O.z{ ce cpL{e 'z celého
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srdce'. Pro význam 'celý' existuje též příd. jm. L{eJI, L{eJia, L{eJio; mn. č.
L{eJIH, se členem L{eJIHOT, L{eJiaTa ... J rozdíl je jen stylistický, CHOT náleží
vyššímu stylu, zní poněkud slavnostněji: L{eJIHOT cBeT = CHOT cBeT. - V
mn. č. má CHTe význam 'všichni, všechny, všechna'; význam 'celý' je třeba
vyjádřit přídavným jménem :qeJI: CHTe rpa,l{OBH 'všechna města', CHTe peKH
'všechny řeky', CHTe e3epa 'všechna jezera', ale L{eJIHTe rpa.l{OBH, peKH,
e3epa 'celá města, celé řeky, celá jezera'. - Ve stř. rodě jedn. č. se i čes.
'vše(chno)' překládá ceTo, ce: HH 6Jiaro.l{apeme 3a ceTo Toa 'děkoval nám
za to vše(chno)', Toj ce 3Hae 'ten (on) ví vše(chno)', ce e BO pe,l{ 'všechno
je v pořádku'.
členem. Jen v jedn. č. stř.
rodu může být ce bez členu. Tohoto ce (bez členu) se užívá vždycky, kdykoli 'vše' stojí ve větě samostatně, nikoli jako přívlastek jiného slova: rrpH-

5.6.2. Zájmena CHOT se užívá

výhradně

se

KalKyBame 3a ce IIITO BH,lfeJI 'vyprávěl o všem, co- viděl', avšak rrpHKalKyBame 3a ceTo Tpa IIITO ro BH,l{eJI 'vyprávěl o všem tom, co viděl' - ceTo
je přívlastkem slova Toa; .. .3a ceTo y6aBo IIITO ro BH,l{eJI •... o vš.em
hezkém, co viděl' - ceTo je přívlastkem slova y6aBo; .. .3a ceTo cBoe
MHHaTo •... o celé své minulosti' - ceTo je přívlastkem k podst. jm. MHHaTO 'minulost'. Jinak se vyskytuje ce (bez členu) v ustálených rčeních (např.
O,l{ ce cpL{e 'z celého srdce'). - Rozumí se, že člen -T-:- může být nahrazen
členem -B- a -H- (v. §§ 3.4; 7.1): CHOB cBeT 'celý tento svěť ...
5.6.3. Poznámky. (1) Zpodstatnělému samostatnému ce 'vše' se významově blíží výraz'všechno možné, všelicos', v. § 5.2.5.2. - (2) CHOT neznamená nikdy 'každý', pro
tento pojem máme výraz ceKoj (v. § 5.2.5); 'každý čověk' je mak. ceKoj 'IOBeK, 'každá země'
je ceKoja 3eMja, 'každé jezero' je ceKoe e3epo. - (3) Zájm. ce (nikoli cew) se píše s obrácenou čárkou nad e kvůli odlišení od zvratného zájm. ce 'se' a od 3. os. mn. č. přít. času slovesa
býti: ce = 'jsou'; srov. § 1.2/( 11).
nější cel.IITO

5. 7. Z ostatních zájmen třeba uvést caM 'sám' (ve významu něm.
'selbsť. lat. 'ipse', pyc. 'caM' i 'sám' = 'samotný', něm. 'allein', lat. 'solus',
rus. ·o~J-:rn'), HCT (starší podoba: HCTH) '(ten)týž', .l{pyr 'jiný' a e,l{eH 'něja
ký, jeden'. Všechna jsou mluvnicky příd. jm. a není tedy nutné se zmiňovat
o jejich tvarech. Jen k jejich použití se členem nebo bez členu je potřeba
vysvětlení:

tomto směru chová jako příd. jm.: BOlKO e .l{pyr Il:OBeK
'Božo je jiný člověk', ale jac cyM 3a,l{oBoJieH, HO .l{pyrHOT Ha MOeTo MecTo
He 6H MOJITl:eJI 'já jsem spokojen, ale jiný na mém místě by nemlčel'.
2. Také caM a HCT mají člen nebo nemají, podle toho. zda jsou určitá
nebo neurčitá - jako je tomu u příd. jm.: IIOTl:Ha o,l{ caMHOT ce6ecH ·začal
sám od sebe', caMHOT ,l{npeKTOp ,l{Oj.l{e 'přišel sám ředitel';. Taa ocTaHa
caMa 'zůstala sama'; podobně: H HCTJWT Toj yqeHHK Me pa3oqapa •a ten:týž žák mě zklamal\ ale BJia,l{o e ceKoram ncT 'Vlado je stále týž'. Avšak v některých situacích je možno užít členu nebo ne, aniž se význam
změní: He 3HaaM HH caM = He 3HaaM HH caMnoT •ani sám nevím', Ha HCT
Hafl:HH = Ha Hcrnor H8I[HH 'týmž způsobem'. - CaM je vždy bez členu,
1. ,apyr se i

V
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r
pere'
znamená-li 'bez cizí pomo ci': caM rOTB.n 'sám vaří', caMa rrepe 'sama
sebou ',
apod. , a v obrat ech jako caM co ce6e 36opy Ba 'hovoří sám se
ce6e
3a
caM
sebe',
od
caMo rro ce6e = caMo OA ce6e 'samo sebou , samo
JK.nBee 'žije sám pro sebe'.
ale
3. El(eH , el(Ha, el(HO je vlastně základní číslovka 'jeden ' (v. § 6),
(stejně
jako zájm. má význam 'nějaký, ,,jeden .. '; i v tomto významu má el(Ha
,
jako číslovka) jen jedn. č.: el(eH oBqa p 'jeden ovčák, nějaký ovčák' Poně
dítě'.
é
nějak
JKeHa 'jedna žena, nějaká žena', el(HO l(eTe 'jedno dítě,
člen.
mít
nikdy
e
nemůž
vadž výslovně vyjadřuje neurčitost,
e zájm. Hexa'

v mn.

č.,

užijem

Poznám ky. (1) Chceme-li vyjádřit pojem •nějací, někteří
OB<1apH •někteří ovčáci' (v. § 5.4.4).
KOB nebo HeKoj: HeKaKBH 0B<i8p H ·nějací ovčáci', HeKOH
zvolna vyvíjí neurčitý člen,
- (2) V lidovém a hovorovém jazyce se z tohoto zájmenného e,l{eH
<J,aKT, čes. též ·to je fakt', ale něm. •das
např. roa e <J,aKT ·to je fakt', často též Toa e e,l{eH

ital. 'e un fatto'. Podle
ist ein Faktum ', franc. 'c'est un faiť, angl. ·this is a (positive) facť, cká kategorie dnes už
mluvni
á
ustálen
jako
(el{eH)
člen
ý
mínění některých odborníků je neurčit
žných (viz§ 3.2.3.4) tvoří
zakotven i ve spisovném (standardním) jazyce. U podst. jmen pomno
u e,zceH - /1.pyr •jeden pak i mn. č.: e,l{HH naHTaJIOHH •(nějaké) kalhoty'. - (3) Ve význam
6el{HJ1, a APYTHTe ne
ce
ceJia
druhý' , může e,l{eH tvořit i mn. č. a může mít i člen: e,l{HHTe
ku'; (jedn. č. s
nadbyt
v
nežijí
druhé
a
1KHBeaT so H3o6nJIHOCT •jedny vesnice jsou chudé
druhý prodal '.
·a
zbořil
dům
'jeden
l{e
rrpo,l{a,
ja
a
členem:) e,l{HaTa KyKa ja ypna, a l{pyraT
jeden z protagonistů'. - O
Vyskytují se též spojení typu e,l{HHOT OA rrpoTaroHHCTHTe ·(ten)
zájm ... neurčitých", záporných aj. v. v§§ 5.2.5, 5.2.5.2, 5.4.4, 5.4.5.

6. ČÍSLOVKY (NUM ERAL IA - BPOE BJ1)
6.1. Číslovky základní a řadové (numeralia cardinalia et ordinalia

OCHOBHH Ji pel(H H 6poeB .n) - přehled:

Číslovky řadové:

Číslovky základní:

1
2
3

e,z:ceH, e,z:cHa, e,z:cHo
l(Ba,l (Be
TpH

wecT
ce,z:cyM
ocyM
,z:ceBeT
,z:ceceT
el(.nH aeceT
,z:cBaHaeceT
Tp.nH aeceT
qeT.n pnHa eceT
neTH aeceT
mecH aeceT
ce,z:cyMHaeceT
ocyMH aeceT
,z:ceBeTHaeceT
l(Baec eT

* Rody a mn.

BTOp (.n),B TOpa ,BTOp o;BTO p.n*
TpeT( n)
TleTB pT(H)

4 TleT.np.n
5 rreT

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

rrpB~rj,rrpBa,rrpBo;rrpB.n

č.,

IIeTT .n,rre TTa,r reTTO ;neTT H*
wecT .n
ce,z:cM.n
OCMH

l(eBeT TH
l(eCeTTH
el(.nHaeceTTH
,z:cBaHaeceTT.n
TpnHa eceTT .n
qeTnp .nHa eceTT.n
neTHa eceTT .n
mecH aeceT T.n
Cel(yM Haece TTH
ocyMH a eceTT.n
l(eBeT Haece TTH
!(Ba eceTT.n

tak i všude dále.
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<

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
40
50
60
70
80
90
100
101
102
103
110
111
120
125
138
200
273
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
1981

l(Ba eceT H el(eH ( el(Ha . . .)

/.(BaeceT H BTOp(H)

l(BaeceT H TPH

/.(BaeceT H TpeT(H)

/.(Ba eceT H qeTHpH

/.(BaeceT H qeTBpT(H)

l(BaeceT H neT

l(BaeceT H neTTH

l(BaeceT H mecT

l(BaeceT H mecTH

l(Ba eceT H cel(yM

/.(BaeceT H Ce/.(MH

l(BaeceT H ocyM

/.(BaeceT H OCMH

l(BaeceT H l(eBeT

l(BaeceT H l(eBeTTH

TpHeCeT

TpHeCeTTH

qeTHpHeCeT

qeTHpHeCeTTH

nel(eceT

nel(eceTTH

meeceT

meeceTTH

Ce,l{YM/.(eCeT

Ce,l{YM/.(eCeTTH

ocyMl(eceT

ocyMl(eceTTH

l(eBel(eceT

l(eBel(eceTTH

CTO

CTOTH, CTOTa ...

CTO H e/.(eH (el(Ha ... )

CTOH npB(H)

CTO H /.(Ba (l(Be)

CTO H BTOp(H) .

CTOHTPH

CTO H TpeT(H) .

CTO H /.(eCeT

CTO H /.(eCeTTH

a

CTOTeH, CTOTHa ...

CTO H el{HHaeceT

CTO H e/.(HHaeceTTH

CTO H /.(BaeceT

CTO H /.(BaeceTTH

CTO /.(BaeceT H neT

CTO /.(BaeceT H neTTH

CTO TpHeCeT H ocyM

CTO TpHeCeT H OCMH

/.(BeCTe

/.(BeCTOTeH (l(BeCTOTHa .. .)

/.(BecTe Ce,l{YM/.(eCeT H TPH

/.(BeCTe cel(yMl(eCeT H Tper(H)

TpHCTa

TpHCTOTeH

qeTHpHCTOTHHH

qeTHpHCTOTeH

neTCTOTHHH

neTCTOTeH

IIIeCTOTHHH

IIIeCTO.TeH

Cel(yMCTOTHHH

Ce,l{YMCTOTeH

ocyMCTOTHHH

ocyMCTOTeH

/.(eBeTCTOTHHH

/.(eBeTCTOTeH

HJijal(a

HJijal(eH (HJijal{Ha ... )

HJijal(a H neTCTOTHHH

HJijal(a H neTCTOTeH

HJijal(a l{eBeTCTOTHHH

roku 1981:

ocyMl(eceT H el(eH

2000
10000
11379

l(BaeceT H npB(H) (npBa .. •)

l(BaeceT H l(Ba (lfBe)

HJijal(a /.(eBeTCTOTHHH

ocyMl(eceT H npBa rol{HHa

/.(Be HJIJ8/.(H

l(Be HJijal(eH

l(eceT HJIJ al(H

l(eceT HJijal(eH

e/.(HHaeceT HJijal{H TpHCTa

e/.(HHaeceT HJijal{H TpHCTa

Cel(yMl(eCeT H /.(eBeT

Cel(yMl(eCeT H /.(eBeTTH
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1,000.000 MHJIHÓH
1,532.784 MHJIHÓH neTCTOTHHH

2,000.000
1.000,000.000
2.000,000.000
l,000.000,000.000
0

MHJIHOHHTH (MHJIHOHHTa ... )

TpneceT n ,l{Be nJijél,l{n
Ce,l{yMCTOTHHH ocyM4eceT n T./eTnpn
,[{Ba MHJIHÓHa nebo
,[{Ba MHJIHÓHH
MHJIHjáp4a
,l{Be MHJIHjáp,l{H.
6HJIHÓH
HyJia

MHJIHÓH lleTCTOTHHH TpHeCeT
,l{Be HJijél,l{H ce,ll,yMCTOTHHH
ocyM,ll,eCeT ý[ qeTBpT(H)

ý[

,[{Ba MHJIHOHHTH

6HJIHOHHTH

HYJITH (např.: MepH4HjaH

'poledník')

= HyJia,
3annpKa neT

0,5 neT 4eceTnHn

3,1415926 TPH :qeJIH e4eH T./eTHpH e4eH neT ,D,eBeT ,[{Ba mecT

1 % e4eH

O,l{

10% 4eceT

CTO (OTCTO), e,l{eH Ha CTO, e4eH npo:qeHT

O,l{

CTO (OTCTO), 4eceT Ha CTO, 4eceT npo:qeHTH

1 %o e4eH Ha HJija4a, e4eH npoMHJI
3%o TPH Ha HJija4a, Tpn npOMHJia

6.1.1. Matematické
6+5

= 11

vyjadřování.

mecT n neT e e,l{HHaeceT,
mecT n.Jiyc neT H3HecyBa e4nHaeceT

10 - 1 =· 9 4eceT 6e3 e4eH e 4eBeT, .4eceT MHHyc e4eH H3HecyBa 4eBeT
2 X 3

=6

,[{Ba no TPH e mecT, ,[{Ba IIOMHOlKeHO co TPH H3HecyBa meCT

100 : 25 = 4 cTo no4eJieHo co ,l{BaeceT H neT e (H3HecyBa) T./eTHpH
7 2 = 49 ce4yM Ha KBal(paT H3HecyBa (e) T./eTHpHeCeT ý[ l(eBeT
5 3 = 125 neT Ha Ky6 e (n3HecyBa) CTO 4BaeceT n neT,
ne'r Ha TpeT cTeneH...

2

4

= 16

y'36 = 6

,[{Ba Ha qeTBpT(n) cTeneH e (n3HecyBa) mecHaeceT
KBal(paTeH KOpeH

y343 = 7

O,l{

TpHeCeT

ý[

mecT e (H3HecyBa) mecT

Ky6eH KopeH 0/:( TpHCTa T./eTHpHeceT

ý[

TpH e (H3HecyBa)

Cel(yM
4

V10.ooo

1

2
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= 10

T./eTBpT(H) KOpeH

el(Ha llOJIOBHHa

O,l{

l(eCeT HJija,l{H e (H3HecyBa) l(eCeT

2

3

,l{Be TpeTHHJ!

7

8

ce4yM OCMHHH

125
cTo 4Baece T n rreT Bp3 4BecTe n rre4ece T
250

=

Sečítání
co6npa ffie, odčítání
Ba4effi e, násobe ní
MHOlKeffie,
dělení . 4eJieffi e, umocňování
CTerreHyBaffie, odmocňování :==

=

=

=

=

KopeH yBaffie, výsledek = pe3yJITaT, zlomek = 4porrK a (mn. č. 4porrKH), čitatel
=
6ponTeJI, jmenov atel = HMeHHTeJI, společný jmenov atel = 3ae4HnTIKH

HMeHn TeJI.

Poznámka.

2000

Příklad letopočtu

= .lfO )lBe HJija4HaTa

viz výše(§ 6.1 pod 1981 u

číslovek řadových}.

ro1Q1Ha. Datum: (Ha) 24 MapT 194 7 rDAHHa
9:eTBpT(H) MapT HJ1ja4a 4eBeTCTOTHHH 9:eTHpHeCeT H ce4Ma I'O)lHHa.

= (Ha)

- Do roku
)lBaeceT H

6.2. Číslovky základní.
6.2.1. Samostatné slovní vyjádření mají číslovky 1-10, 100, 1000, milión a miliarda. Ostatní se tvoří kombinací..
·
1. U číslovek 11-19 se pojem „,n;eceT" zkracuje na -eceT (ztrácí -4-,
je to tzv. alegrová výslovnost) a připojuje se k výrazu pro jednotk y předlož
kou Ha; celek se píše dohromady: 4BaHae ceT (12), TpnHaeceT (13) ... , ve
výrazu pro '16' se skupina -CTH- zjednodušuje na -cil-: mecHa eceT.
2. Číslovky pro 20. 30 ... 90 se tvoří přímým spojením příslušného
násobitele desíti a slova 4eceT. Obě složky vystupují v plném znění v číslov
kách ce4yM,.lfeceT a ocyM4eceT, v ostatních případech dochází k zjednodušení: odpadá -4- v -(4)ece T - 4Baece T (20), Tpnece T (30), TieTnpneceT
(40); odpadá koncové -T- první složky - rre4eceT (50), 4eBe4e ceT (90);
odpadá -CTI{- - meece T (60). Celek se píše dohromady.
3. Násobky sta se píší rovněž dohromady: 'dvě stě' zní 4BecTe, 'tři
sta' = TpncTa ; u dalších se pojem 'sto' vyjadřuje výrazem CTOTHHn: TieTnpncToT nHn (400), IIeTCTOTHHH (500) ... ,n.eBeTCTOTHHH (900}; složky
zachovávají plné znění, jen '600' zjednodušuje souhláskovou skupinu - mecTo TnHn (srov. § 6.2.2).
4. Násobky tisíce, miliónu a dále jsou spojením příslušné číslovky a
podst. jm. v nm. č.; jednotlivé složky se píší zvlášť: 4Be nJija4n (2000),
CTO MHJIHÓHH (100,00 0.000), rre4eceT MHJinjáp,n.n (50.000 ,000.00 0), Tpn
6nJinóH a nebo: -Hn (3,000. 000,00 0.000).

5. Všechny ostatní kombinace se vyjadřují spojkou na píší se zvlášť:
l{Baece T n e4eH (21), 4eBe4e ceT n 4eBeT (99), CTO n Tpn (103); v složitěj

ších číselných výrazech stojí spojka n až před poslední složkou: CTO Tpnece T
n ocyM (138), mecT nJija4n TpncTa ce;zyM4eceT n ocyM (6378) atd.
6. Při sp9jení desítek a jednote k nebo stovek a desítek spojkou n
splývají tyto útvary obyčejně v jeden přízvukový celek: (hlavní) přízvuk je
na spojce n, následuje-li slovo jednoslabičné nebo dvojslabičné; je-li poslední složka trojslabičná, má přízvuk ona (aby se neposunul na čtvrtou slabiku
od konce): Tpnece T J-Í rreT (35), meeceT d ce4yM (67), ale 4Baece T n qéTJ-Ipn (24), ,n.BecTe n ce4ýM 4ecer atp.
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Poznámky . (1) Výrazy -CTOTHHH, HJijBl{a a vyšší číslovky mají vlastní přízvuk: nJijal{a
Vyjadřo
H TfMCTa (zde není přízvuk na spojce H), •leTHpHCTÓTHHH .ztBaeceT neT (425). - (2)

n

vání typu

čes. pětatficet

není v mak. možné.

6.2.2. Číslovky pro 1 a 2 mají povahu příd. jm. (zájmena), proto rozlišují mluvnický rod: e,l{eH muž., e,l{Ha žen., e,l{Ho stř.; ,l{Ba muž., /J.Be žen. a
stř., podobně o6aTa ('oba;) muž., o6eTe ('obě') žen. a stř. (srov. § 6.2.4
pozn. l); o možném mn. č. e,l{HH . .. v. § 5.7/3 pozn. 3; srov. též § 6.2.6. Císlovka 100 byla původně podst. jm. stř. rodu, proto má mn. č. (Tpn)cT a;
,l{BecTe je stopa zaniklého čísla dvojného. Tvar -CTOTHHH je vlastně mn. č.
od CTOTHHa 'stovka, asi sto' (srov. § 6.2.5). Slova HJija,l{a, MHJIHÓH, MHJIHjáp,l{a, 6HJI1'IÓH jsou plně podst. jm., mají rod a pravidelně tvoří mn. č.
mužské osoby (nikoli zvířata nebo věci), anebo skupiny mužů a žen, mohou mít zvláštní tvar: ,l{Baj~a (2) a o6aj~aT a ("oba' v.
§ 6.2.4 pozn. 1), Tpoj~a (3), qeTBOpH ~a (4), neT(M)H HB (5), meCTHHB
nebo mecTMH HB (6), ce,l((y)MMHHa (7), oc(y)MM HHa (8), ,l{eBeTMHHB (9),
6.2.3.

Označují-li

0

,l{eCeTMHHa (10), e,l{HHaeceTMHHB (11) ... , ,l{BaeceTMHHB (20), ,l{BaeceT MHHB H e,l{eH (21) ... , CTOMHHa (100), ,l{BeCTeMHHa (200), TpHCTBMHHa (300),
TpHCTa ,l{BaeceT H neT(M)H HB (325) ... , qeTHpHCTOT11HH H ,l{eCeTMHH8
(410) ... , HJija,l{aMHHa (1000), ,l{Be HJija,,l{a-MnHa (2000) ... - V tomto pří
padě je podst. jm. vždy v prostém (,,obyčejném") mn. č., nikoli v mn. č.
počítaném (srov. § 3.22, o složeninách s e,l{eH v. § 6.2;-6): qeTBopn ~a HJIH

,l{eceTMHHa yqeHn~ n (n yqeHHYi KH) 'čtyři nebo deset žáků (a žákyň)'; podobně i noBe.KeMHHa, např. noBe.Ke MnHa Hamn cTy,aeHTH 'většina (větší
pn
část) našich studentů' a HeKOJIK)TMHHa, např. HeKOJIKYMHHa HOBHHa
'několik novinářů'.

Tyto tvary si s „obyčejnými" číslovkami konkurují, u složených čísel
bývají řidší (srov. též § 6.2.5); neexistujf u číslovek 1, 400-900, nenásledujíli desítky a/nebo jednotky , a netvoří se ani u číslovek MHJIHÓH a výše.
6.2.4. Jako slova vyjadřující přívlastek mohou číslovky mít též člen
(srov. §§ 3.4 a 7). Číslovky 1-4 mají člen jako příd. jm.: e,l{eH - e,l{HHOT,
e,l{HaTa . .. ; ,l{Ba - ,l{BaTa (muž. rod.), ,l{BeTe (žen. a stř. rod) a o6aTa,
o6eTe; TPH - TpnTe; qeTnpn - qeTnpnT e. Jako podst. jm. mají člen HJija-

,aa - HJija,aaTa, MHJIHÓH - MHJIHÓHOT, MHJIHjáp,aa - MHJIHjap,aaTa a 6nJIHÓH -

6nJIHÓH OT.

základní mají - bez ohledu na zakončení - člen -Te:
neTTe, mecre (s jedním -T-), ,aecerre ; cTore, rpncrar e. - Jde-li o číslovky
složené. stojí člen u poslední složky: ne,l{eceT n neTTe, cro ,l{eBe,aeceT n
,l{eBeTTe (stejně. píší-li se jako jedno slovo:) IfeTnpnc TOTHHn Te.
Ostatní

číslovky

Poznámky . (1) Číslovky o6a(jI.fa)Ta, o6eTe 'oba, obě' stojí vždy se členem. - (2) Mak.

se mohou do češ. - podle okolností - překládat také 'těch' nebo 'všech':
tatáž
.zwcerre rocTn = 'těch deset hostí' nebo 'všech deset hostí'. - (3) O členu -B- a -H- platí
oněch sto
'(všech)
l{eHapn
CToHe
stran',
deset
těchto
'(všech)
cTpaHHI.fH
pravidla: l{eceTBe
číslovky

denárů'.
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se

členem

U
(tj.

číslovek zakončenýdh

na -MnHa (v. § 6.2.3) stojí

před příponou): rreTTeMHHa (= rreT

člen uvnitř

slova

+ Te + MnHa), 4eceTTeMnHa, ...

CTOTeMnHa, l{BeCTeTeMHHa, . .. HJijal{aTaMHHa.

6.2.5. Přibližný počet se může vyjádřit obraty jako v češ.: el{eH-l{Ba
BOjHHQH 'jeden dva vojáci', l{BajQa-Tpo jQa Jiyfe 'dva tři lidé', meeceT-ce;_
l{YMl{eceT l{eHapn '60-70 denárů', Tpn-qeTnpn cTOTHHn KyKn '300-400
d9mů'; mezi oběma hodnotami se v mak. píše vždy spojovací čárka. Pro
pojmy 'asi deseť a 'asi sto' máme v mak. i podst. jm. 4eceTnHa 'desítka,
asi deseť a croTnHa 'stovka, asi sto' (není totožné s l{ecerMnHa a CTOMHHa
v. §§ 6.2.3, popř. 6.2.2); jsou to sice podst. jm. v jedn. č., ale sloveso stojí
v č. mn.: 4ojl{oa ,rceceTnHa pa6oTHHQn ; 4eceTnHaTa ycrrea 4a ro 3aBpmaT rpa,rcelbeTo Ha MOCTOT 'přišlo asi deset dělníků; těch asi deset stači
lo dokončit stavbu mostu'; CTOTHHa JIHIIH 'stovka lip, asi sto lip'. Podobně
je tomu u číslovek složených s ,rceceT a cTo: ,l{BaHaeceTHHa jajQa ·asi dvanáct vajec', rre,rceceTÝIHa MOM'inlba 'asi padesát chlapců', 3a /1,Be-TpncToTHHH ro,rcnHn 'za nějakých dvěstě třista leť. Od samotných výrazů -p;BeCTe
a TpncTa nelze tyto tvarty odvodit; od výrazu qeTnpnCTOTHHH dále nemají
význam přibližnosti, protože zní stejně jako „obyčejné" základní číslovky
(srov. §§ 6.1. 6.2.3., event. 6.5).
6.2.6. Počítaný předmět stojí-u číslovky el{eH; e,rcHa, e,rcHo v. č. jedn,:
e,rceH qoBeK, e4Ha JKeHa, e,rcHo ,l{eTe; podobně u číslovek složených, jejichž
posledním členem je e,l{eH: MeceQOT aBrycT nMa TpneceT 11 el{eH ,rceH 'mě
síc srpen má třicet jeden den (jedenatřicet dní)', cTo n e,rcHa ro,rcnHa '101
let, 101 rok' nJija,rca 11 e,rcHa HOK 'tisíc a jedna noc' (srov. však též na konci
odstavce). Ve všech ostatních případech se užívá mn. č. (u muž. podst. jm.
prostého nebo počítaného, v. § 3.2.2): ,rcBe paQe 'dvě ruce', qeTnp11 H03e
'čtyři nony', rreT cernJia 'pět smyslů', l{BaHaeceT arrocToJin (nebo: arrocroJia) 'dvanáct apoštolů', CTO ro,rcnHH 'sto leť, HJija,l{a SBe3,rcn 'tisíc hvězd'.
Sloveso a ostatní závislé členy větné stojí u číslovek vyšších než jeden vždy
v mn. č.: cnTe rreT CHHOBH ce ,rcoj4eHn 'přišlo všech pět synů', HJija,rca
I'Ol{HHH MHHaJie 'prošlo tisíc leť, IIeTMHHa I'OCTH OCTaHaa, ,lfBajQa CH OTH,rcoa 'pět hostí zůstalo, dva odešli', CTOTHHa APBja rra,rcHaJie 'asi sto stromů
padlo'; - u číslovek složených s el{eH: ,rcBaecer 11 e,rceH HOBHHap yqecTBYBaJie 'zúčastnilo se 21 novinářů', ale l{Baecer 11 e,rceH MaJKH (mn. č.!) n
JKeHn pa6oTeJie '21 mužů a žen pracovalo', THe TpneceT 11 e,rceH ,rceH 6ea
3a Hac ,rcoJirH 'těch 31 dní bylo pro nás dlouhých'.
6.3. Číslovky řadové.
6.3.I. Řadové číslovky od 'první' do 'četvrtý' znějí: rrpB nebo rrpBn
(rrpBa, rrpBo, mn. č. rrpBn), Brop nebo BTOpn (mak. ,rcpyr, -a, -o, mn. č.
-n neznamená 'druhý', nýbrž 'jiný'!), Tper nebo TpeTn, qeTBPT nebo qeTBpTn. - Od 'pátý' do 'dvacátý' a dále u celých desítek až do 'devadesátý' se
k základní číslovce připojuje -n; končí-li základní číslovka na -T, pak se
toto -T- zdvojuje (-TTn), kromě skupiny -CTH v mecTn; máme tedy: rreTTH,
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neTTa, neTTo,

mn.

č. neTTH,

členem neTTJilOT, neTTaTa ...
l{eBeTTJil (9.), peceTTn (10.),

s

(6.), cel{MJil (7 .), ocMn (8.),
(11.) ... l{eBe,aeceTTH (90.). - ·stý' zní

CTOTH, CTOTa, CTOTO,

·pátý',

meCTJil

e,anHaeceTTH

mn.

č. CTOTH

(se členem CTOTJilOT, CTOT8T8 ... ) nebo CTOTeH, CTOTHa ... , stejně l{BeCTOTH
nebo l{BeCTOTeH (200.), TpHCTOTJil nebo TpHCTOTeH (300.), qeTnpnCTOTH
nebo qeTHpHCTOTeH (400.), ... l{eBeTCTOTH nebo l{eBeTCTOTeH (900.); dále
je nJJjal{eH, -l{Ha, ... (1000.) a MHJJnjáp,aeH. - Od ·milión' a ·bilión' zní
řadová číslovka MÝIJIHOHHTH, -Ta ... a 6HJIJil0HHTH; -Ta ... ; HYJJTH = ·nultý'.
U číslovek složených má tvar řadové číslovky jen poslední složka, ostatní
podržují tvar číslovky základní: l{BaeceT Ji! npB(n) (21.), CTO n ce,ayMHaeceTTH
(117.), H.Tijal{a l{eBeTCTOTHHH ocy.Ml{eCeT n Tf)eTaTa I'Ol{ÝIHa 'rok 1983'.

6.3.2. Mluvnicky jsou řadové číslovky příd. jména a jako taková se
podle rodu a čísla a přijímají člen (v. § 4); npB(n) může tvořit i třetí

mění
stupeň: HajnpB(HoT) ·nejprvnější'.

jmény jsou i tzv. číslovky druhové: l{BOeH, l{BOjHa, ,aBojHo,
mn. č. l{BOjHn, s členem ,aBojHý[OT... 'dvojí', TpoeH ·trojí', I.JeTBopeH ·čtve
rý'; další číslovky druhové se odvozují od základních příponou -opeH, -opHa, -opHo, mn. č. -opHn, se členem -opHHOT... , např.: neTopeH 'paterý',
l{eceTopeH 'desaterý' atd.
u dalqeTBPTliIHa
6.5. Zlomky: noJIOBJiIHa (-}), TpeTHHa

6.4.

Příd.

(+);

(+),

připojuje -TnHa: neTTJiIHa, l{eBeTTJiIHa, ... ,aBaeCeTTHHa atd .. ale mecTuHa (-T ve skupině -cT se vypouští): zvláštní případy:
od cel{yM, ocyM je ce,o,M:nHa, OCMHHa, od CTO je CTOTnHa: 'tisícina' se řekne

ších se k

číslovce

základní

(doslovně: ·tisící díl'),

a tak i u
čísel ještě vyšších. - V složitějších případech má formu zlomku poslední
složka výrazu: ( ; 5 ) = qeTnpH l{BaeceT n neTTHHÝI; čes. 'pět lomeno dvanácti' odpovídá mak. neT Bp3 ,aBaHaeceT; v. též§§ 6.1 ku konci a 6.1.1.

nJijal{eH l{eJI

l{Ba nJija,aHa ,aeJia (

~ )
10 0

6.6. Čes. 'za prvé. za druhé, za třetí, za čtvrté .. .' odpovídá mak. npBO, BTopo, TpeTo, I.JeTBpTo ... (tj. stř. rod jedn. č. číslovek řadových).
6.7. Čes. výraz 'jednou' zní el{Ham, 'krát' = naT, mn. č. naTn: ,aBanaTn ·dvakrát', TpnnaTJiI 'třikrát', ... cTonaTliI 'stokrát' ... - tyto výrazy lze
psát i jako dvě slova ,aBa naTJil... Čes. 'poprvé' odpovídá rrpBrrar (vždy
dohromady), 'po druhé' ... = BTopnar i Brop rrar atd.
7. ČLEN (ARTICULUS - ffJIEH)
Makedonština má určitý člen (srov. však i § 5.7/3, pozn. 2), a to trojí:
a) základem ie souhláska T; b) základem je souhlásk_a B, c) základem je
souhláska H. Clen je vždy postpozitívní. tj. připojuje se za jméno ( a píše se
s ním dohromady). např. EeHa, se členem: EeHaTa, EeHaBa, :>KeHaHa. O členu neurčitém viz v§ 5.7/3 - pozn. (2).
7.1. Člen se souhlásku T je mluvnický prostředek, který vyjadřuje, že
jméno (nejčastěji podstatné) je určité. již známé ze souvislosti hovorui že
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to není ,,nějaké z mnoha" (v. § 3.4); někdy odpovíd á čes. ·ten, ta, to .. .'.
Proto ho nelze užít nikde tam, kde v češ. můžeme říci jeden, nějaký. jakýsi'
apod. Příklady: MY peKOB Ha npo<jJec opoT řekl jsem profesorovi' (o němž
hovoříme, vírne, kterému ). ale MY ro peKOB Toa Ha el{eH npocpec op
řekl
jsem to jednomu profesor ovi ( ... nějakému, jakémus i profesorovi)'. Vlastní'
jména osobní i místní jsou vždy ur~itá, proto už nepotřebují člen a stojí
vždy bez něho: Bo:Jiatl{ ap BH){oecKH, OxpH,1{, Bapl{ap , MaKel{O Hnja (není
„nějaký Vidoesk i, nějaký Ochrid, jakýsi Vardar" ). To platí i o výrazech
pro
nejbližší phbuzen ství, jako TaTKO ·otec', MajKa ·matka', 'IH'IKo 'strýček',
TeTa 'teta', ,l{e,l{o "dědeček', 6a6a (6a6H'IK a) •babička', jde-li o našeho nebo
o „něčího známéh o" otce, matku apod. Neplatí to však pro případy, má-li
toto podst. jm. přívlastek (člen stojí vždy u přívlastku, v. § 7 .3) nebo užíváli se ho ve všeobecném významu: B'lepa MH e J{Oj,l{eHa noMJia){aTa cecTpa
•včera mi přišla mladší sestra', HaIIIHOT ,l{o6ap TaTKO 'náš dobrý otec';
MajKaTa e HajBa.JKHa JIH'IHOCT Bo .JKHBOTOT ·matka je nejdůležitější osobnos t
v životě'. Podobně je bez členu slovo Bor Bůh', znamená-li křesťanského
Boha (ale s přívlastkem: HaIIIHOT Bor). - Nikdy nemůže být člen u vokatívu.
Člen s hláskou B odpovídá přesně českému ·tento': yqnTeJio B 'tento
učitel', l{HpeKTOpKaBa 'tato ředitelka', MCCTOBO ·toto místo'. - Člen s hláskou
H odpovídá přesně čes. ·onen': 'IOBeKoH 'onen člověk', MacaHa 'onen stůl',
IIIHIIIeH o ·ona láhev'; členu s hláskou H se však ve spisovném jazyce užívá
velmi zřídka - nahrazuje se opisem oHoj 'IOBeK, oHaa Maca, oHa IIIHIIIe.
Také v případě yqnTeJio B můžeme říci oBoj yqnTeJI a - s jistým stylistickovýznamovým odstínem - i Toj yqnTeJI (srov. § 5.3. 1). Rozumí se. že ukazovací
zájmeno samo vyjadřuje určitost.~ takže ve spojení s ním člen už vystupovat
nemůže. - Jinak platí o obou těchto členech totéž. co bylo uvedeno výše
o
členu s hláskou T.
7.2. Tvoření členu. Mak. člen se řídí rodem a číslem jen přibližně. Platí
tato pravidla:
1. Podst. jm. se končí v jedn. čísle na souhlásku:
a) Je-li rodu muž., má t-člen tvar -oT: qoBeKOT 'člověk', MOCTOT, nJiaHOT. Přitom se v dnešním spisovném jazyce zpravidla nevypouštějí pohyblivé
samohlásky (srov. §§ 2.3.6, 2.3.6.L 3.2.1.1 Ab. 3.2.2.1): noTOMOKOT ·potomek', opeJIOT "orel', TeaTapoT 'divadlo', JiorapnT aMoT 'logaritmus': výjimky
jsou - podle nynějších pravidel pravopisu - jen u těchto podst. jm. s pohyblivým -a-: BeTap - BeTpoT (ale vedle toho máme i BeTep - BeTepoT) 'vítr',
oraH- orHOT (ale také orHH - ornHOT) 'oheň' a u všech podst. jm. na -1'Í3aM,
např. Typn3aM - Typn3MOT 'turismu s'.
b) Je-li podst. jm. rodu žen., zní člen -Ta: Jby6oBTa 'láska', HOKTa 'noc',
Hél){e.JKTa 'naděje' {srov. § l.3.2e), coJITa 'sůl', 3anoBe,l{Ta ·příkaz, přikázání'
(srov. § 1.3.2 pozn. 5). npoJieTTa jaro'. Při tom se skupina -CTT- zjednodušuje v -CT-: pél){OCT (bez členu) - pél){ocTa ( s členem) •radost'.
2. Končí-li podst. jm. kteréhok oli rodu a čísla na samohlásku -a, zní
člen -Ta: .JKeHaTa (žen. rod, jedn. č.) žen11', cy,l{njaT a (muž. rod. jedn. č.)
·soudce' , ceJiaTa (stř. rod, mn. č.) ·vsi. vesnice'.
0

0

0

0

0

0
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T

•ves,
3. Podst . jm. na -o mají člen -To: ceJioT o (stř. rod. jedn. č.)
vesnice', TaTKO To (muž. rod, jedn. č.) ·otec' .
rod,
4. U podst . jm. zakončených na -e je člen -To: cpT{eT o (stř.
(muž. rod,
jedn. č.) ·srdce ', aTaIII éTo (My:>K. po,n;, je,n;H. q_) ·atašé ', JiyfeT o
rod, mn.
(muž.
To
mn. č.) 'lidé', JIHBa feTo (žen. rod, mn. č.) 'louky ', JIHCje
, H03eT e ·nohy ' a číslovky
č.) ·1isty, listí'. - Výjimky jsou čtyři: paT{e Te ·ruce'
ého čísla).
,lfBeT e •dvě' a o6eTe ·obě' (stopa zanik lého dvojn
mají
5. Podst. jm. zakončená na -H jsou v naprosté většině tvary mn. č.;
vť, MOCT OBnTe (muž. rod,
rovněž člen -Te: M8.}KJi[Te (muž. rod, mn. č.) ·mužo
·oči'.
mn. č.) ·mosty', .JKeIIH Te (žen. rod, mn. č.) •ženy', oq1'1Te (mn. č.)
učné
6. Zřídka se vyskytující cizí slova zakončená v jedn. č. na přízv
jm. stř.
-d a (přízvučné nebo nepřízučné) -y se dnes považují za podst.
, 3e6yrodu a mají člen -To: .JKnp nTo •jura, komise', 1'IHTe pBjýT o •interview'
podst.
jako
mají však člen
TO ·zebu '; - jména měsíců na -H (nepřízvučné)
3/3-4.
jm. muž. rodu: jaHya pnoT ·1eden' atp. - Srov. §§ 3.l.3b , 3.1.ld , 3.2.1.
ému
7. Příd. jm. a zájmena v muž. rodě jedn. č. připojují člen k složen
se členem
tvaru příd. jm. (srov. § 4.1.1.): cTap - crapn + OT = jedn. č.

=

,lf06pH OT; MaKel {OHCK H - MaKel {OHCK HOT;
OT
CTapn oT; ,lf06a p, ,lf06p1 íI
cí zájm. na -j: Moj, TBoj,
TaKoB , TaKBJ íI - TaKBJ,IOT ·takový'. - Přivlastňova
T.
CBOj připojují člen -OT přímo MOjOT , TBOjO T, CBOjO

+

a stř.
8. Ve všech ostatních tvarech příd. jm. a zájmen (jedn. č. žen.
výše v
rodu, mn. č. všech rodů) se člen dúsledně řídí pravidly uvedenými
·
odst. 2-5.
9. O členu u číslovek základních v § 6.2.4.

(muž. rod!) '(ten)
Poznámka. Rod a číslo se tvarem členu nemění: CYAHjara e MJI8A
3e.1Iemr (mn. č.!)
ce
ero
JHIBaf
pr;šel',
'atašé
rod!)
(muž.
soudce je mladý', arawé ro e AOjAeH
'(ty) louky jsou zelené'.

se základem -B- a -H- platí táž pravidla (jen -T- nahradíme
coJIB a!coJIHa, qeJI._Y CTna/q epříslušnou druho u souhláskou): MOCTOB/1\IIOCTOH,
ve skupině -CTH- souhlásJIYCTH a •čelisť, MaCTB a/ii,rac THa ·sádlo. masť (zde
hává) .
ka -T- se nevypouští): ve skupině -.CTB- se v běžném jazyce -T- vynec

O

členech

{eHO, .1'.IOCTOBJ,IBelMOCTOBJ,I.JKeH aBa!.J KeHaH a, ce.rwn o/ceJI OHO, CpT{e BolcpT
•
He, JIJ,IBa feno/J IJ,IBa feHo atd.

spojeních stojí člen vždy u prvního slova sklapro toto
dební ho (syntaktického) celku, tvar členu se řídí pravidly platnými
,lf06a p
H
p
Myl{a
OT
první slovo: BHCOK OTO ,lfpno °(ten) vysoký strom ', BaIIIH
a MOJ,I nepH n Jíl o,[faM Ha
cy,lfH ja '(ten) váš moud rý a dobrý soudc e', ,l(BaT
znám í přátelé', CJfTe TPÝI
II03H 8TH npHja TeJIJ, I 'oba moji dobří a dávno
ochridské platan y (činary)',
y6an n oxpn l{cKn qnHa pn 'všech ny tři krásn é
zelené louky'. - Avšak: no
MHory 6pojH JíIBe 3eJieH H Jinna fe •tyto četné
a jižních dialek tech' ( = ·v
3ana, lfHnTe n jy.JKH HTe ,lfnjaJ ieKTH ·v západ ních
západ ních dialektech a v jižních dialek tech') .

7.3. V
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přívlastkových

8. PŘÍSLOVCE (ADVER BIA - IIPJ1JI03 H)
8.1. Většina příslovcí se tvoří od příd. jmen. event. od zájmen:
a) V příd. jm. na -CKH, -IIIKH, --c.iKH je tento základní tvar zároveň
příslovcem: M8Kel{OHCKH (příd. jm.) 'C.fOBeK 36opyBa MaKel{OHCKH (příslov
ce) ·makedonský člověk mluví makedonsky', rrel{aroI.II KH '(pedagogický 1)
pedagogicky', BOjHH"iKH '(vojenský 1) vojensky'.
·
b) V ostatních příd. jm. je tvar stř. rodu jedn. č. zároveň příslovcem:
l{o6po 'dobře', JIOIIIO 'špatně', TO"iHO 'přesně', BHCOKO •vysoko, vysoce',
6p3o 'rychle'.
c) V ojedinělých případech máme jako příslovce tvary lexikalizované
(tj. zděděné ze starých období jazyka); je třeba se jim naučit jako jednotlivým slovíčkům: MOI.IIHe 'velmi' (od MOKeH nebo MOllfTeH 'silný, mocný',
pravidelně odvozené MOKHO znamená 'silně, mocné'), l{OI.fHa 'pozdě' (od
l{OI.feH 'pozdní'), 6pry 'brzy' (ale 6p3o = •rychle'!), noBeKe 'více' (2. stupeň k MHory, v. dále odst. e a § 8.2) apod.
d) Příslovce od ukazovacích zájm. se končívají na -a: TaKa 'tať, BaKa
·takto', OHaKa ·onať (od T8KOB, BaKOB, OHaKOB, v. § 5.3.2).
e) Příslovce místa se končí na -y: 6JIHCKY 'blízko' (od 6JIH30K 'blízký'), l{aJieKy 'daleko' (ale zdrobnělé zní na -o: l{aJie-c.iKo 'trochu. dosti daleko'; místo příd. jm. l{aJieK se nyní obvykle užívá l{aJie-c.ieH 'daleký') atd. K
některým chybějí příd. jm.: TaMy 'tam', BaMy 'tamto, tamhle', oHaMy ·onam' ... ; -y bývá i u příslovcí míry: MaJI(K)y (ale i MaJII.fe) 'málo. trochu,
poněkud', MHory 'mnoho, velmi, příliš' - 3. stupeň HajMHory 'nejvíce' (2.
stupeň v. odst. c), TOJIKY 'toliť, HeKOJIKY 'několik' apod.
8.2. Příslovce vyjadřující (měřitelnou) vlastnost se stupňují jako příd.
jm. předponami rro- (2. stupeň) a Haj- (3. stupeň): y6aBo 'krásně, hezky'
- noy6aBo 'krásněji' - Hajy6aBo 'nejkrásněji'; l{06po 'dobře' - rrol(o6po
'lépe' - Hajl(o6po ·nejlépe', 6aBHO 'pomalu' - rro6aBHO 'pomaleji ' - Haj6aBHO ·nejpomaleji'. - Nepravidelně se tvoří jen 2. stupeň od MHory 'mnoho, velmi'. který zní rroBeKe 'více', ale 3. stupeň je pravidelný: HajMHory
'nejvíce'. - Srov. též § 4.4.
8.3. Na příslovce poklesly některé staré pádové tvary, předložková
spojení aj., např.: 36oryM 'sbohem' (pův. předložka c + instrumentál od
Bor 'Bůh'), qac(K)YM , 1-IacoM 'hned' (pův. instr. od 1-Iac, -c.iacoKve významu
'okamžik' ). Ol{ MaJieHa 'od malička', 3l(OJia 'zdola', l(OBeKa 'navěky, navždy', Hal{Bop 'venku. ven' (i jako předložka Hal(Bop Ol(... 'mimo něco'),
HajrrpBHH 'nejprve' aj.

9. SLOVES O (VERBU M - I'JIAI'OJI)
Iviak. sloveso rozeznává osobu. číslo. čas, způsob, slovesný rod a vid.
Význam a užívání mluvnické osoby a čísla je stejné jako v češtině: o zdvoři
lostním oslovení (vykání) v. § 5.1.4 pozn. 5. Přehled tvarů v. v§ 9.6.
9.1. Čas (tempus - BpeMe).
Slovesných časů je v mak. devět: lze je znázornit takto:
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budoucí

předbudoucí

přítomný

'

minul é
futuru m

I

aorist a imper fektum

perfek tum I . a II.

I

I
předminulý

9.1.1. Čas·přítomný (praesens - ceraW Ho BpeMe) se významově shoe
duje s českým: pa6oT aM 'pracuji', BeJinI.II 'říkáš', 36opy Ba 'mluví', 6apaM
'hledá me', .JKnBeeTe 'bydlíte, žijete', BnKaa T •volají' (všechna slovesa jsou
nedok onavá ). Rozdíl od češ. je však v tom. že přít. čas makedonských
dokonavých sloves nevyjadřuje sám o sobě budou cí děj: v tomto významu
se ho užívá jen ve zvláštních případech - v. § .9.1.2.2.
9.1.2. Čas budou cí (futurum - JífAHO BpeMe).
9.1.2.1. Budou cí čas se tvoří částicí Ke + tvary přítomného času, a to
spát
i u sloves dokonavých: yTpe Ke crrneM e 6e3 6y,l{HJIH1'IK 'zítra budem e
c 'v
Oxpn,z:
bez budíku '. (nedok onavé sloveso): B rreToK Ke ce BpaTn BO
pátek se vrátí do Ochri du' (dokonavé sloveso).
tvary přít. času:
Při záporu se užívá spojen í HeMa ,z:ca, anebo He Ke +
zet' (nedok oHeMa ,l{a I.1IeTaMe nebo He Ke I.1IeTaMe 'neb_udeme se prochá
navé sloveso). HeMa ,l{a ro H3HeB epaM nebo He Ke ro n3HeB epaM 'nezklamu ho' (dokonavé sloveso). He Ke je méně kategorické než HeMa ,z:ca.
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9.1.2.2. Pouhého přítomného času dokonavých sloves (bez Ke a HeMa
,zia) v budoucím významu se užívá jen ve vedlejších větách po spojkách aKo
('jestliže. -li') a ;zypn He ('dokud ne'), event. UITOM ťjakmile') a v přacích
a účelových větách s ,[fa a 3a ,zia: aKo ,zioj,zie, Ke MY ja Ka]KaM BHCTHHaTa
•přijde-li (jestliže přijde), řeknu mu pravdu'; HeMa ,zia H3Jie3aM (=,,plné"
futurum) o,zi KyKaTa, ;zypn Heja 3aBpII.IaM pa6oTasa ·nevyjdu z domu,
dokud neskončím tuto práci'; ,zia ce CJIYlfH Toa ! ·ať se tak stane'; TH coseTyBaM ,zia ja rrpolfHTaII.I KHHrasa ·radím tii abys přečetl tuto knihu'; ,zioj.lfOB 3a ,[fa TH ro Ka]KaM Toa ,lfHpeKTHO 'přišel jsem, abych ti to řekl přímo'.
Poznámka. Uvádívá se, že ){a + přít. čas vyjadřuje podmínku (ani v češ. to není neznámé): KaKo 611.110 ){a ja cpp.1111IJJ MB'lKaTa, ceKoraIJJ Ke 11a){He Ha H03e 'hoď (ať hodíš) kočku
tak nebo tak, vždycky padne na nohy'; srov. § 9.2.3b.

9.1.3. Prostý minulý

čas

se vyjadřuje imperfektem (MHHaTo orrpe,zieJieHO HecspmeHo speMe) a aoristem (MHHaTo orrpe,zieJieHo CBpmeHo speMe). Užívá se jich všude tam, kde chceme vyjádřit prostou minulost slovesného děje. Tvary těchto časů se rozJišují jen částečně (ne vždy ve všech
osobách), významově je to vlastně čas jeden: aorist se tvoří jen od sloves
dokonavých. imperfektum - kromě podmiňovacího způsobu - se tvoří jen
od sloves nedokonavých (výjimky jsou velmi řídké); obojí formy se vzájemně doplňují podle vidu. Příklad: TpajKo ,zioJiro He 6apame (imperfektum
nedokonavého slovesa), HO He He Haj,lfe (aorist dokonavého slovesa) ·Trajko nás dlouho hledal. ale nenašel nás'.
Tvaru imperfekta od dokonavých sloves se pravidelně užívá k vyjádře
ní podmiňovacího způsobu v minulosti s částicí ,[fa: ,zia ,zioj,zieme •kdyby byl
přišel', v. § 9.2.3b; se spojkou aKo: aKo He ,zioj,zieII.Ie.

9.1.4. Perfektum (MnHaTo Heorrpe,zieJieHo speMe).
9.1.4.1. Perfektum I.. jež se tvarově shoduje s čes. minulým časem,
má trojí funkci:
a) Vyjadřuje minulý děj, jehož sám mluvčí nebyl svědkem (význam
se může event. blížit až čes. ·prý'): Bo]Ko 6nJI co HHB ·Božo byl (prý) s
nimi' (já jsem při tom nebyl. neviděl jsem ho)". Proto se perfekta I. užívá i
v historických pojednáních a vyprávěních: rrpo~ecoT Ha H3MecTyBalbe Ha
cTapnTe rra,zie]KHH cjJopMn ce BpII.IeJI rrocTarrHo 'proces odstraňování starých pádových tvarů se uskutečňoval postupně'.
b) Vyjadřuje minulý děj, při němž chceme zdůraznit. že jeho důsledky
dosud trvají: MHory ce npoMeHHJI ·velmi se změnil (je to vidět i dnes)', cyM
TH Ka]KaJI n rraK Ke TH Ka]KaM ·tekl jsem ti a znovu ti řeknu': srov. § 9.1.4.2.
9.1.4.2. Perfektum II. výrazně vyjadřuje minulý děj. jehož důsledky v
přítomnosti trvají (srov. § 9.1.4.lb): My nMaMe ,zia,zieHo 36op ·udělili jsme
mu slovo (a on hovoří)', HOBHOT ,zinpeKrop e ,zioj,zieH •přišel nový ředitel (a
je tu)'.
c) Může vyjadřovat prostě neurčitou minulost: lfOBeKOT Koj ,ziomoJI
Blfepa MH ro peqe Toa ·člověk, který včera přišel. mi to řekl'.
Používání perfekta II. se nyní v jazyce stále více šíří.
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9.1.5. Budoucí

čas

v minulosti (futurum praeteriti - MHHaTO-H,l{HO

BpeMe).

Tento čas vyjadřuje děj, který byl budoucí z hlediska minulého časo
vého bodu vyprávění: peqe l{eKa Jfe ce Kaneme(= bud. čas v min.) 'řekl,
že se bude koupat', ce 36Hpaa, Ke O,l{ea B rpal{ 'chystali se. že půjdou do
města' (úmysl. o němž nevíme, zda se splnil). V. též § 9.2.3b.
Zápar se tvoří buď spojením He xe o,aeB nebo HeMame ,aa o,aaM.
9.1.6.

Předminulý čas

I. a II. (plusquamperfe ctum - npe,aMnHaTo

BpeMe).

Tímto časem vyjadřujeme minulý děj, který předcházel před jiným
dějem minulým: Kora ce BpaTHB O,l{ e3ep0To, COHL{eTO BeKe 6eme 38llIJIO
(předmin. čas) 'když jsem se vrátil od jezera, slunce již (bylo) zašlo', totéž
v samostatné větě: Ce BpaTHB o.a e3eporo. CoHL{eTo Bexe 6eme 3allIJIO
·vrátil jsem se od jezera. Slunce už (mezitím) zašlo'. - Také v předminulém
čase se šíří tentýž způsob vyjádření jako u perfekta II. (v. § 9:1.4.2), pomocné sloveso stojí však ve tvaru imperfekta: ,aoj,aoB BO noceTa Ha BJia~e, Toj BeKe ja HMame 3aBpmeHo cBojaTa ,aHeBHa pa6oTa (= ja 6eme
3aBpI1.InJI) •přišel jsem na návštěvu k Blažovi, ten už skončil svou denní
práci', Kora l{Oj,aoB Ha cTaHHL{aTa, aBTo6ycor BeKe 6eme CTHrHaT 'když

jsem došel na stanici, autobus už přijel'. Takto tvořený předminulý čas zdů
razňuje, že důsledky děje v minulosti ještě trvaly, srov. např. též: Ka1KyBaa
,l{eKa Be.Ke nMaJI (tvar perfekta I., v. § 9.1.8.2) MHory ncnneHo 'říkali, že
už měl mnoho vypito'. Tento tvar bychom mohli nazvat předminulý čas II.
Užívání předminulého času není závazné. Situační nebo vyprávěcí
kontext a slovesný vid obvykle vyjádří souslednost dějů stejně přesně: Kora
ce nparH HeroBHOT 6par, HanpaBnja ceMejHa ro36a 'když se vrátil jeho
bratr. uspořádali rodinnou hostinu'.
9.1.7. S šířícím se perfektem II. a předminulým časem II. (v. §§
9.1.4.2, 9.1.6) vyskytuje se i spojení, které bychom mohli nazvat předbu
doucím časem (futurum exactum). Vyjadřuje budoucí děj. který předchází
jinému ději budoucímu: Kora Ke ja HMaM 3aBpmeHo pa6oraBa (předbud.
čas), Ke cn o,l{aM ·až skončím tuto práci. odejdu'.
není závazný; zcela správná jsou souvětí jako: Kora Ke
l{oj,aem, Ke no36opyBaMe •až přijdeš, pohovoříme si'.
Také tento

čas

9.1.8. Tvoření časů složených s pomocnými slovesy a příčestími.
Význam složeného tvaru klesá o jeden stupeň do minulosti ve srovnání s mluvnickým časem pomocného slovesa; kde máme přítomný čas cyM a
HMa (záporně He cyM a HeMa), vyjadřuje celek čas minulý; kde jsou pomocná slovesa v čase minulém, vyjadřuje celek čas předminulý.
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9.1.8.1. Časy s příčestím 1-ovým, tj. perfektum I. a předminulý čas I.
a) V 3. osobě perfekta I. se pomocné sloveso - jako v češtině - vynechává: MOJJeJJ 'prosil', H3BHKHaJJa 'zvolala', ce KarreJJe 'koupali se', ,l{OI.IIJJe
'přišli'; podobně při záporu: He ce IIJJaI.IIeJJ 'nebál se'. - Nevynechává se
však v čase předminulém (I.): 6eI.IIe ce,l{eJJ '(byl) seděl', 6ea pyt.J.aJJe '(byli)
obědvali'.

b) Příčestí J-ové se - jako v češtině - shoduje s podmětem v rodě a
čísle: cyM cJJyI.IIaJJ 'slyšel jsem', cn cJJyI.IIaJJa 'slyšela jsi', cJiymaJio 'slyšelo', cJJyI.IIaJJe 'slyšeli, -ly, -la'. - O shodě při vykání v. § 5.1.4 pozn. 5.

c) Slovesa některých tříd rozlišují J-ové příčestí nedokonavé a dokona-

vé (v.
(perf.
dok.).
čas I.)

§

9.6.13); to se pak projevuje v

tvoření

složených

časů: cyM Hoce.JI

I.) 'nosil jsem', 6eBMe MHHeJie (předmin. čas I.) 'míjeli jsme (ne-

ale: cyM H3HOCHJI (perf. I.) ·vynesl jsem', 6eBMe MHHaJJe (předmin.
'minuli jsme' (dok.).
d) V předminulém čase I. může pomocné sloveso stát také v perfektu
I., takže složený tvar má dvě J-ová příčestí: místo 6eB ,l{OI.IIOJJ, 6ea ce
BparnJJe můžeme říci cyM 6nJI ,l{OI.IIOJI, ce 6nJie BparnJie 'přišel jsem,
vrátili se (byl jsem přišel, byli se vrátili)'.
9.1.8.2. Časy s příčestím trpným. tj. n-ovým a t-ovým (v. § 9.6.14),
·
tj. perfektum II., předminulý čas II. a. čas před budoucí.
a) V perfektu II., v předminulém čase II. a v čase předbudoucím se
slovesa cyM užívá jen u sloves podmětných, slovesa HMa se může užít u
všech sloves: cyM l{Ojl{eH 'přišel jsem', c.n BJie3eH 'vešel jsi', e CTJ-IrHaT
'došel. dorazil': ale též: HM8M ,l{Oj,l{eHO, HM8I.ll BJie3eHO, HM8 CTHI'H8TO
'přišel jsem. vešel jsi. došel'; u předmětných sloves však jen: :v1MaM T-IHTaHo
•četl jsem', HeMa ,l{HrHaro ·nezdvihl'.
b) V tvarech se slovesem HMa (záporně HeMa) stojí příčestí v stř.
rodě jedn. č .. bez ohledu na rod a číslo podmětu: BeKe ce HMaM HCKarreHo
'už jsem se vykoupal, -a, -o', yI.IITe ro HeMaMe BH,l!eHo Toa 'to jsme ještě
neviděli', ce HeMaMe BH,l{eHo ,l{Be ro,l{HHH 'neviděli jsme se dva roky'.
c) V tvarech se slovesem cyM je mluvnická shoda s podmětem: yT-IuTeJIOT e l{Ojl{eH 'učitel přišel', yT-IeH:VIT-JKaTa He e l{Ojl{eHa 'žákyně nepřišla',
cure ce l{Ojl{eHH 'všichni přišli'.
Poznámka. Pomocné sloveso nMa může v předminulém čase II. stát také ve
perfekta I.: nMaJI ncrrneHo '(byl) vypil. .. měl vypito"', srov. § 9.1.8.lc/.

formě

9.1.8.3. Formy s příčestími trpnými (-nit-) jsou v současném jazyce
ještě ve vývoji: lze právem položit otázku, zda jsou to již pevně ustálené
časy - proto jsou možná i různá jiná spojení podobného druhu, jako např.:
Kora Ke rn ý/M8I.ll 38BpI.IIeHO CHTe o6BpCKH, Ke MOlKeI.II ,[{a CH O,l{HI.ll 'až
budeš mít splněny všechny povinnosti, budeš moci odejít' - spojení Ke
nMaI.II 3aBpI.IIeHo má povahu předbudoucího času.
9.2. Způsob (modus - HaT-JHH).
V mak. jsou čtyři slovesné způsoby: oznamovací. rozkazovací. podmiňovací a nepřímý.
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T

1

9.2.1. Význam a užívání oznamo vacího způsobu (indicativus - HCKa3nnoT naqnn) se kryje s češtinou, kromě případů, kde je třeba užít způsobu
nepřímého, v. § 9.2.4.
9.2.1.1. Podobně jako čeština, ani makedo nština nemá zvláštní mluvnické tvary pro způsob tázací. Otázka se vyjadřuje podobný mi prostředky
jako v češtině:
a) Tónem věty (větnou intonací ): 6ewe 3al{OBOJien? 'byl jsi spokojen?' (specifický melodic ký průběh tázací věty je v psaném projevu vyjádřen
·
otazníke m).
b) Nejčastěji tázací částicí JIH (srov. čes. -11), která stojí za slovem, na
-Ji
něž klademe tázací důraz (na rozdíl od češ .. kde v dnešním jazyce stojí
vždy za slovesem). To pak má vliv i na slovosled - jádro otázky stojí v čele
věty: TaTKO JIH 6ewe BO rpal{oT? ·otec (ne snad někdo jiný) byl v městě?';
6eme JIH TaTKO Bo rpal{oT? 'byl otec v městě?' (byl nebo nebyl?); BO
rpal{OT JIH 6eme TaTKo? 've městě byl otec?' (a ne na poli?).
c) Ve'Imi často se užívá spojky l{BJIH 'zda, zdali': l{8JIH TaTKO 6eme
Bo rpal{oT? = l{aJIH 6eme TaTKo BO rpaAoT? - jádro otázky může být
vyjádřeno jen větným přízvukem (na TaTKO, na 6eme, na Bo rpal{OT) anebo
zároveň i slovosle dem: l{aJIH BO rpaAOT 6eme TaTKo? 've městě byl otec?'
(v tomto případě má otázka odstín údivu, že „snad ve městě"). - Očekává-li
se (spíše) odpověď kladná, užíváme výrazu ABJIH ne: l{aJIH ne 6eme TaTKo
Ba rpal{oT? ·což nebyl otec ve městě'- zde je možná různá interpre tace
podle větného důrazu; l{aJIH ne cTe cJiymaJ ie 3a Toa? ·což jste o tom
neslyšeli?'.

9.2.2. U rozkazov acího způsobu (imperat ivus - 38IIBOel{n1'IOT naqnn)
je třeba podotkn out, že mak. má tvary jen pro 2. osobu jedn. a mn. č.,
neexisuje zvláštní forma pro 1. osobu mn. č. (čes. přinesme!. pijme!). V
takových případech se užívá opisu s l{a 'ať, necht" + oznamo vací způsob:
l{a ftOHeceMe!, ftB rrneMe! Stejného opisu se užívá pro výzvu v 3. osobě
obou čísel a v 1. osobě jedn. č. - stejně jako v češ.: l{a JKýfBee! 'ať žije!',
pa :>KÝIBeaT! 'ať žijí!', J.{a cJiymaM ·nechť slyším!'.
Záporný rozkazo vací způsob se tvoří spojením neMoj(T e) l{a + pří
tomný čas: neMoj l{a ce rrJiamn m ·neboj se', neMojTe l{a rrymnTe ·nekuř
te', ale i ne rrJiamn ce a ne rrymnTe je zcela správné (jemný stylistický
odstín).
Poznámka. Rozk. způsob může nahradit čes. infinitív v zkratkových poznámká ch pro
denní úkoly: 'koupit rybu' = Kyrin pn6a (ústní informace prof. BI. Koneskéh o).

9.2.3.

Podmiňovací způsob

ří:

(condicionalis - MOJKHMOT naqnn) se tvo-

a) neměnnou částicí 6n + 1-ové příčestí: (jac) 6M peKOJI 'řekl bych',
(Tn) 6n peKJia 'řekla bys, ty bys řekla', l{eTe 6n peKJIO 'dítě by řeklo',
(Hne, Bne, Tne) 6n peKJie· 'řekli bychom .. .'. Tento způsob nerozliš uje
Časy, netvoří minulý čas: jac He 6n I'O C8K8JI T08 znamen á i 'nechtěl bych

to' i ·nebyl bych to
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chtěl'.

b) spojenfm да (nebo ако)

+

oznamovacf zpusob:

да не го гледам

(ако не го гледам) тоа со сосптвени очи, нема да ти верувам •kdybych to nevidel па vlastnf oci, neuveffm ti (nevidet to na vlastnf oci ... )' да не гледам nahrazuje vJastne infinitiv
сеѕ. 'nevidet'. Pfi tomto tvofenf
ѕе vyjadfuje i minuly саѕ: да беше (ако беше) убаво време, ние ќе сме
се капеле (= bud. саѕ v minulosti ѕ pffcestfm /-ovym. v. § 9.1.5) "kdyby
bylo byvalo hezky, byli bychom ѕе koupali'; tu ѕе uziva imperfekta i od

=

sloves dokonavych: ти да дојдеше навреме, јас би ти ја покажал
ложбата •kdybys byl pfi~el vcas, byl bych ti ukazal vystavu'.

из

9.2.4. Zpusob nepffmy (naпativus - прекажаниот начин) vyjadtuje
rezervu (nejistotu) mJuvcЉo о vypovedi (,,neruci za to"). Tento zpusob ma
formalni vyjadfeni v minulosti а v budoucnosti.
а) Pro nepffmou minulost ѕе uzfva perfekta I., v. § 9.1.4.la; jfm vsak
miizeme vyjadfit i nepffmou pfftomnost. ·
Poznamka. Tohoto tvaru

ѕе

uzfva take pi'i vypravtnf snu.

b) Pro nepfimou budoucnost mame budoucf саѕ nepf:fmy; tvoff ѕе
spojenim ќе + perfektum I., i u dokonavych sloves ѕ J-ov5·m pffcestim
zpravidla ve forme nedokonave (v. § 9.6.lЗа): моите соработници рекоа
дека утре ќе сум ја свршел својата улога •moji spolupracovnici fekli,
ze (snad) zftra skoncim svou ulohu', тој бил лекар znamena i 'on pry byl
lekaf' i ·on pr)r је lekaf'.
Poznamka. Ma-li ѕе takova pochybnost vyjadi'it v pfftomnosti, muzeme kv(1li zi'etelnosti
uzft slovnich prostfedku, napi'. болен е, ми рекоа 'је pry nernocen ( doslm·ne: је nemocen,
tak mi fekli. tak mi bylo i'eteno)'.

9.3. Slovesny rod (genus verbale - залог) је - jako v cestine - cinny
(activum - активен) а trpny (passivum - пасивен): носи 'nese', е носен
•је nesen'. Trpny rod је zastoupen zvratnym slovesem casteji nez v cestine:
и друга заповед се дала од царот •take jiny pfikaz byl vydaп carem'.
9.4. Slovesny vid је jako v cestine nedokonavy а dokonavy ( aspectus
imperfectivus. perfectivus - несвршениот, свршениот вид). Pouzfva ѕе
takfka vzdy stejne jako V cestine. Zasadne је odlisne jen to. ze budouci саѕ
ѕе
tvoti opisne i od sloves dokonav5·ch: ќе кажам 'teknu';

v. §§ 9.1.2.1. 9.1.2.2.

ѕе mak. vid lisf od tes., napi'. sloveso види је dokonave, виде
без очила не гледаше добро 'bez brylf nevidel dobi'e').

Poznamka. Zi'fdka
·uvidel' (nedok.:

=

9.5. Zaporka не ѕе u sloves pfse oddelene: не зна(а)м 'neznam', не
'nechces', не сме 'nejsme', не дојде 'neprisel', не пиеше 'nepil'; и
slozen}·ch tvaru slovesnych stojf u pomocneho slovesa: не сум слушал
·neslysel jsem', не беше стигнат 'nedosel. nedorazil' atp .. srov. § 1.4.4:
podobne u podminovacf castice би: јас не би мислел 'nemyslel bych'. Ve
3. osobe pert"ekta I. ovsem pomocne sloveso chybf: не викал 'nevolal', не
биле 'nebyli' (pak i: не биле дошле). Oddelene ѕе zaporka pise i v pfechodnfkџ: не сакајќи 'nechte. nechtic(e)'. - V. tez § 10.
сакаш
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Jedinou vyjimkou је sloveso нема: немам •nemam', немаш •nemas' ... , немаше •nemel' atd. То plati i tam~ kde toto sloveso vystupuje
jako pomocne: нема да каже •nefekne', немам видено •nevidel jsem'
atd. Pfse ѕе ovsem zvlast'. je-li toto s]oveso ve spojenich jako: не сум
имал ·nemel jsem', не би имал •nemel by'. ale v 3. osobe perfekta I.:
немал •nemel', немале •nemeli'. - Sloveso нејќе ·nechce' (= не сака)
nema kladny protejsek, а proto ѕе pise jako jedno slovo; podobne pomocne
немој(те) pfi zapornem rozk. zpusobu (v. § 9.2.2).
Poznamka. U jinych slovnich druhil ѕе zaporka рње ѕе svym slovem dohromady: Не

'Neslovan', недобар 'nedobry', немногу 'nemnoho'; to ѕе tyka i pfitestf trpneho
(-nlt-), t1ffva-1i ѕе ho ve funkci pffdavneho jme11a: незнаен, непознат 'пeznamy'; castice:
нели '11e-li, cof ne'.
словен

9.6. Pfehled slovesnych tvaru. *
1viakedonske s1oveso ma tfi tffdy casovanf: 1. tfida -а- (3.
pfit. casu ѕе konci na -а); 2. tffda -и- (3. оѕ. jedn. е. pfft. casu
-и); 3. tffda -е- (3. оѕ. jedn. е. pfft. casu ѕе koncf na -е).

оѕ.
ѕе

jedn. е.
konci na

Poznamka. Ve srovnaвf ѕе sot1stavot1 ceskou platf tato .dve pravidla: а) ѕtејпе znejfcf

sloveso, jef i v ce~tine ma v 3. оѕ. jedn. е. prft. casu na konci -е, patfi clo mak. ti.'fdy -е-;
pfed-e - пред-е, pij-e - пи-е; b) jestlife ѕе сеѕ. sloveso v 3. оѕ. jedn. е. ptit. casu koвcf па -f
а v rozkazovacfm zpusobu nenf -еј, patrf podobпe zпejfcf mak. sloveso do Шdу -и-: nos-f.
rozk. zp. поѕ! - нос-и, ,1Jprazd11-f, rozk. zp. 1,-yprazdпi! - испразн-и. Pro јiпе pripady nelze
·
stanovit јеdпоdвс\н\ pravidla.
сеѕ.

Zvlastnf casovanf ma sloveso

сум

•b5'·t'.

9.6.1. Саѕ pfftomny (srov. § 9.1.1).
V 1. оѕ. jedn. е. majf slovesa vsech trf casovanf stejnou koncovku
-ам; v 3. оѕ. mn. е. је и vsech tffd koncovka -ат, ale u tffdy -а- је а
zdvojeno (-аат).
-а-:

-и-:

-е-:

викам

носам

предам

ПИЈам

викаш

носиш

предеш

пиеш

вика

носи

преде

пие

викаме

носиме

предеме

пиеме

викате

носите

предете

пиете

викаат

носат

предат

ПИЈат

сум

си
е
сме
сте
се

* Tvary
platf pravidla о
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ѕе

vfdy uvadejf v poi.'adf osob, nejprve е. јесlп., pak mп. Pro
(psani пеbо vypoвstenf) рfѕшепа ј: v. § 1.2/8.

pouffvaпf

v~eclшy

tvary

'Г

!

Pfi tvorenf

budoucЉo

casu ma sloveso

сум

tyto tvary (podle tffdy

-е-):

бидам
бидеш

биде
бидеме
бидете
бидат

Uzfva ѕе jich take V tech pffpadech, kde ѕе uzfva pfftomneho casu dokonavych sloves (v. § 9.1.2.2): ако бидеш во Охрид, ќе се капеме •budes-li
v Ochride, budeme ѕе koupat'; немој да зборуваш со него дури не
бидеш мирен •nemluv ѕ nfm, dokud nebudes klidny'; ќе направам се
(за) да бидеш среќна •ucinfm vse, abys byla st'astna'. Је tt1 vsak mozne i
сум ( ѕ jemnym casove-vidovym odstfnem).
Nepravidelne tvary. (1) Sloveso (по)знае •(po)zna' ma v 1. оѕ·. jedn.
е. (по)знаам i (по)знам; и slovesa признае •uznavat' Pravopis neuvadi
tvar признам. - (3) U slovesa даде 'dat' byva v 1. оѕ. jedn. е. starsi tvar
дам, ale Pravopis uvadi jen pravidelne дадам.
Poznamka. Z rytmickych pffcin
jednfm

ѕе

v poezii najdou tvary 3.

оѕ.

mn.

е.

na pouhe

-ат (ѕ

а): викат.

9.6.2. Саѕ budoucf (srov. § 9.1.2).
Tvofenf: nemenna castice ќе + tvary pfft. casu
Pfi zaporu: nemenne нема да + tvary pfit. casu
ќе одам, ќе влезам
ќе одиш, ќе влезеш

ќе оди, ќе влезе
ќе одиме, ќе влеземе

ќе одите, ќе влезете
ќе одат, ќе влезат

ќе бидам

Zaporne:

. . . •budu'

нема да одам, нема да влезам
нема да

одиш, нема да влезеш

нема да

оди, нема да влезе

нема да одиме, нема да влеземе
нема да одите, нема да влезете
нема да одат, нема да влезат

нема да бидам ...

•nebudu'
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9.6.3. Imperfektum а aorist (srov. § 9.1.3).
Tyto саѕу maji rozdfine koncovky jen v 2. а 3. оѕ. jedn. е.: imperfektum ma -ше, aorist ma koncovku nulovou (-0). Tfida -а- ma v imperfektu
i aoristu pfed koncovkou samohlasku -а-: вик-а-вме imperf. - извик-а
вме aor. (pfiklady uvadime v 1. оѕ. mn. е.). Rozdflna је pfedcl10zf samohlaska u vet~iny sloves tfid -и- а -е-. Slovesa obou techto tfid maji v
imperf. vesmes -е-: нос-е-вме; пред-е-вме, пи-е-вме. V aoristu ma trida
-и- samohlasky -и-1 -а- nebo -е-: износ-и-вме, изброј-а-вме, остар-е
вме; tffda -е- ma -а-, -о/е-, ф: падн-а-вме, рек-о-вме/реч-е-(/Ј, изми
вме (= изми-(/Ј-вме, и patfi k slovnimu zakladu. nikoli k zakonceni aoristu).

9.6.3.1. Imperfektum:
-а-:

-и-:

викав

носев

викаше

носеше

викаше

носеше

викавме

носевме

викавте

носевте

викаа

носеа

-е-:

предев

пиев

предеше

пиеше

предеше

пиеше

предевме

пиевме

предевте

пиевте

предеа

пиеЈа

сум:

бев
беше

бевме
бевте
беа
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9.6.3.2. Aorist.

r

-а-:
извикав

извика
извика

извикавме
извикавте
извикаа

-и-:
износив

избројав

остарев

износи

изброја

остаре

износи

изброја

остаре

износивме

избројавме

остаревме

износивте

избројавте

остаревте

износија

избројаа

остареа

-е-:

паднав

засеав

реков

падна

засеа

рече

падна

засеа

рече

паднавме

засеавме

рековме

паднавте

засеавте

рековте

паднаа

засеа1а

рекоа

умрев

измив

умре

изми

умре

изми

умревме

измивме

умевте

измивте

умреа

·измија

SJoveso сум ma jen tvary imperfekt a. jez plnf zaroveб i funkci aoristu.
V star~f Iiteratufe ѕе obcas najdou aoristove formy 2. а 3. оѕ. jedn. е.: би.
Stojf-li pred о souhlaska к nebo г. meni ѕе pfed е v ч а ж: реков,
испеков, ale рече, испече; могов, ale може (nedok. sloveso. aorist ѕе
vyskytuje velmi zffdka).
Nepravide lne tvary. (1) Sloveso избере ma aorist избрав, раздере

-

- исправ, заколе - заклав, постеле - (2) Заспие - заспав. (3) Земе - зедов.

раздрав, испере

меле

-

намлев.

послав, на
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9.6.4. Perfektum I. (srov. §§ 9.1.4.1. 9.1.8.1).
Tvofenf: pnt. саѕ pomocneho slovesa сум + 1-ove prfcestf (v. §
9.6.13). V 3. оѕ. jedn. i mn. е. ѕе pomocne sloveso vynechava (jako v
ce~tine). Pffcestf ѕе menf podle rodu а cisla (ve shode ѕ podmetem); u tnd
-и- а -е- ma pfed л ruznou samohlasku podle vidu.
Slovesa nedokonava:
сум викал, -а, -о

сум носел

си

си

викал
викал

носел

носел

сме

викале

сме носеле

сте

викале

сте

викале

носеле
носеле

сум минел, миел

си

минел, миел
минел, миел

сме

минеле, миеле

сте

минеле, миеле
минеле, миеле
сум:

сум бил

си

бил
бил

сме биле
сте биле
биле

Zaporne: не сум викал . .. , 3. оѕ. не викал(е).
Nedokonavych tvaru perfekta I. od dokonavych sloves ѕе uzfva ve
stejn}'Ch situacfch jako imperfekta sloves dokonavych: v. §§ 9.1.3, 9.2.Зb.
Slovesa dokonava:
-а-:

-и-:

сум извикал, -а, -о

сум износил

си

си

извикал

извикал

износил
износил

сме

извикале

сме

износиле

сте

извикале

сте

износиле

извикале

износиле

-е-:
сум минал, измил
си

минал, измил.

минал,измил
сме

минале, измиле

сте

минале, измиле

минале, измиле

Zaporne:
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не сум извикал

... , 3.

оѕ. не извикал(е).

Sloveso

сум

nema zvla~tnf dokonave tvary.
9.6.5. Perfektum II. (srov. §§ 9.1.4.2. 9.1.8.2).
Tvofenf: u v~ech sloves: pomocne sloveso имам (pfi zaporu немам)
+ prfcestf trpne (n/t-ove); pomocne sloveso ѕе meni podle osoby а cisla,
pпcesti stojf vzdy v tvaru st:r. rodu jedn. cisla: - u sloves podmetnych (nepfechodnych) jest jeste druha (v praxi castejsi) moznost: pomocne sloveso
сум, pfi zaporu не сум + pficestf trpne (n/t-ove): pomocne sloveso ѕе
meni podle osoby а cisla, pпcestf pak podle rodu а cisla podmetu (srov. §
9.1.8 - cely). - Perfektum II. ѕе nejcasteji tvofi od sloves dokonavych.
имам

имаш
има

земено,влезено,носено, бегано,дојдено

имаме
имате
имаат

Zaporne:

немам земено, бегано

...

немаме земено, бегано

u

...

podmetnych (nepfechodnych) sloves tez:
сум}
~и

влезен,влезена,влезено;доЈден, -а, -о

~::}

влезени, доЈдени

се

Zaporne:

ќе а

не сум влезен

... , 3.

оѕ. не е влезен, не се влезени.

9.6.6. Budouci саѕ v minulosti (srov. § 9.1.5).
Tvofeni: ќе + imperfektum (sloves nedokonavych i dokonavych).
Pfi zaporu: не ќе + imperfektum nebo немаше да + pfit. саѕ;
немаше да ѕе nemeni.

не

ќе одев, ќе влезев
ќе одеше, ќе влезеше
ќе одеше, ќе влезеше
ќе одевме, ќе влезевме
ќе одевте, ќе влезевте
ќе одеа, ќе влезеа

сум:

Zaporne:

ќе бев

не ќе одев

немаше да влезам

... ,
.. .

...

не ќе влезевме

... nebo

немаше да одам

... ,

75

I. а II. (srov. §§ 9.1.6. 9.1.8).
Tvofeni pfedmin. е. 1.: imperfektum nebo perfektum I. pomocneho
slovesa сум ( бев nebo сум бил) + 1-ove pncesti vyznamoveho slovesa
(nejcasteji v dokonavem tvaru, v. § 9.6.13); 1-ova pficesti ѕе meni podle
rodu а cisla ve shode ѕ podmetem.
9.6.7. Pfedminuly

бев
беUЈе

}

саѕ

ДОUЈОЛ,ДОIПЛа,доIПЛО

беше

бевме}
бевте

доIПле

беа
сум: бев бил, -а, -о

Zaporne:

.. .

не бев дошол ... , не беIПе дошол ...

nebo:

сум бил дошол, била доIПла, било доIПло
бил дошол, била дошла, било доUЈло
си
бил дошол, била дошла, бил(} дошло
сме биле дошле
сте

биле дошле
биле дошле

Zaporne:

не сум бил доIПол .. .,

3.

оѕ. не бил доUЈол, не биле доUЈле.

Tvofeni pfedmin. casu II: imperfektum nebo perfektum I. pomocneho
slovesa има (tj. имав nebo сум имал), u nepfechodnych (podmetnych)
sloves tez сум (tj. бев nebo сум бил) + pffcestf trpn~ (n/t-ove): jestlize је
pomocnym slovesem има, nlt-ove pficesti stoji vzdy v tvaru stf. rodu jedn.
е.~ je-li pomocnym slovesem сум, shoduje ѕе л/t-ove pffcestf ѕ podmetem v
rode а cisle: uziva-li ѕе pomocneho slovesa v perfektu I .. shoduje ѕе jeho
J-ove pf{cesti

(имал

nebo

имав

бил). Ѕ

podmetem

nebo:
дојдено

сте

дојдено

имале

доЈдено

имале

имаа

немав дојдено

... не сум имал (-а, -о) дојдено...

нема(а) дојдено, немал(е) дојдено.
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имал, -а, -о

сме имале}

имавте

Zaporne:

а с{ѕ}е.

имал, -а, -о

имаше

имавме

rode

сум имал, -а, -о}
си

имаше

V

3.

ос.

Nebo (jen u sloves podmetn)'Ch):

бев
беше

}

сум бил, -а, -одојден, -а, -о
си
бил -а -о доЈ: "ен -а -о
'
'
,ч
'
'
бил, -а, -одојден, -а, -о

дојден, -а, -о

беше

бевме}
бевте

сме

дојдени

сте

беа

биле} дојдени

биле
биле

не бев дојден

Zaporne:

. .. ,

не сум бил дојден

дојден(и).

Ѕ1о,,еѕо сум

. .. , 3.

оѕ. не бил(е)

tyto formy netvoff.

9.6.8. Pfedbudo ucf саѕ (srov. § 9.1.7) nenf dosнd plne konstituovan.
Tvofenf: ќе+ perfektum II. (ќе имам завршено, ќе сум дојден).
Mlнvnicka (ne )slшda pffcestf ѕ podmetem је jako u pert"ekta II. Pfi zaporu
stoji na pocatku opisnelш tvaru не ќе.
9.6.9. Rozkazovaci zpusob (srov. § 9 .2.2).
Tvoreni: Odpojfme -ам v 1. оѕ. jedn. е. prft. casu: konci-li pak slovnf
zak}ad souh}askou. pfipojfme V 2. ОЅ. jedn. С. -И, V 2. ОЅ. · mn. С. -ете;
koncf-Ii s]ovnf zaklad samoh}askou. pnpojujeme \' _jedn. С. -ј, V mn. С. -јте.
Zapor ѕе vyjadfuje bucf obvyklou zaporkou не pfed slovesem nebo opisem
немој(те). да + pfit. саѕ.
-а-:

jedn. е.:
mn. е.:

-и-:

-е-:

викај

носи

СТО)

преди

кажи

пиј

вика;те

носете

стојте

предете

кажете

пи;те

сум:

jedn. е.:
mn. е.:
Zaporne:

биди
бидете
не викај(те)

. .. nebo немој да викаш, немојте да викате . ..
Sloveso даде 'dat' tvoff rozk. zp. nepravicJelne: дај, дајте.
0 pofadf „ma1ycl1" slov u rozkazovacfho zpusobu v. v § 10.3.

9.6.10. Podminovacf zpusob (srov. § 9.2.3).
Tvofeni: а) Nemenna castice би + 1-ove pficesti, ktere ѕе slшduje ѕ
podmetem v rode а cisle. Nedokona va а dokona"·a slovesa roz1isuji pficesti
podle vidu (§ 9.6.13), u nedokonav}·ch ѕе (zffdka) mi'ize objevit i forma
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dokonava. Zaporka не stoji pfed casticf би. Neni zvlastnfch tvaru pro osoby, ty ѕе v pffpade potfeby vyjadfujf osobnim zajmenem (јас, ти, тој . . .).
Jedn. е.: (јас ...) би носел, -а, -о (nedok.): би износил, -а, -о (dok.)
Mn. е.: (ние .. .) би носеле; би износиле.
b) Spojka да nebo ако + oznamovacf zpusob vyznamoveh o slovesa;
v. §

9.2.Зb.

9.6.11. Nepffmy zpusob (srov. § 9.2.4).
Tvofenf: 1. Pro minulost ѕе uzfva perfekta I., v. § 9.6.4. - 2. Budoucnost: ќе + perfektum I. (J-ove pffcestf је v nedokonave m tvaru i u sloves
dokonavych : srov. § 9.6.lЗа; zaporka не stoji pfed ќе).
9.6.12. Trpny rod (srov. § 9.3).
Tvofenf: Prfslusny саѕ nebo zpiisob pomocrieho slovesa + prfcestf
trpne (n/t-ove. v. § 9.6.14), ktere ѕе shoduje ѕ podmetem v rode а cfsle:
сум носен, ќе бидеш поканета, не бевме пофалени atd.
9.6.13. Pffcesti 1-ove (participium praeteriti activi II -

глаголската

л-форма).

· а) Nedokonava forma: V tvaru 1. оѕ. jedn. е. imperfekta (v. §

9.6.3.1) ѕе odsune koncove -в а mfsto neho ѕе pfipojf -л pro muz. rod, -ла
pro zen. rod, -ло pro stf. rod, -ле pro mn. е. vsech rodu (nikoli -ли!):
-а-:

викал,викала,викало;викале

-и-:

носел, носела, носело; носеле

-е-:

предел, предела, предело; пределе

~ум:

бил, била, било;биле

Tato forma ѕе tvoff pfedevsfm od sloves nedokonavy ch: od dokonavych ѕе tvofi v tech pffpadech, kde ѕе pouzfva take jejich impert"ekta (v. §§
9.1.3, 9.2.Зb) а v nepfimem zpiisobu casu budoucfho (v. § 9.2.4b).
Pozmfmka. Tvary jako носел, носела, носело, носеле 'nosil', печел, печела, пече
ло, печеле

'pekl',

можел, можела, можело, можеле

'mohl' ... nemajf pohyblive

е.

b) Dokonava forma: V tvaru 1. оѕ. jedn. е. aoristu (v. § 9.6.3.2) ѕе

odsune koncove

-в а

misto neho

ѕе

pfipojf

-л, -ла, -ло, -ле.

-а-:

извикал, -а, -о, -е

-и-:

износил, -а, -о, -е, избројал, -а

-е-:

паднал, -а, -о, -е; умрел, -а

.. .; остарел, -а . ..
... ; измил, -а ...

U sloves, jez majf v imperfektu а aoristu pfed koncovkou stejnou samohlasku (а nebo е. v. § 9.6.3) је J-ove pffcestf jen jedno: (из)викал... , умрел... ;
vyjimka: мелел... (nedok.) - млел... (dok.) ·mlel'. Sloveso сум ma jedine
pffcestf: бил...
Poz11amky. ( 1) Koncf-li ѕе toto pi'fcestf v muz. rod~ jedn. е. na -кол, -гол, -сол, је
samohlaska -о- pohybliva (srov. § 2.3.3); рекол - рекла, рекло, рекле 'rekl', могол могла ... 'mohl' (dok. tvarн ѕе uzfva zffdka, sloveso је neclokonave), истресол - истресла ...
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'vyti'asl'. - (2) Kde by vznikly skupiny •-тол а •-дол, mame pouhe -л:
-а ... 'zaptedl', појал, -а ... 'pojedl, sn~dl' apod.; take

запрел,

v. § 2.3.3.2b.

исплел, -а ...
издал, -а ...

'vypletl',
'vydal';

Nepravi delne tvary. Slovesa, jez tvofi nepravid elne aorist, tvon od
tohoto aoristu (tedy vlastne pravidel ne) tez dokonav e pficesti 1-ove: избере

- избрал, раздере - раздрал, испере - испрал, заколе - заклал,
постеле - послал 'postlal, ustlal', сомеле - сомлел; заспие - заспал

(v. § 9.6.3.2: о зел, издал •vzal, vydal' misto *-дол v. vyse v pozn. 2). (2) Dokona ve 1-ove pffcestf od иде znf ишол, ишла, ишло, ишле •sel' а
podobne ѕ pfedpon ami: дошол, дошла ... , нашол... (nedok. pficestf је pravidelne: идел, идела ... , дојдел, -а ... ). - (:{) Донесе ma vedle донесол
take донел, .донела ... (nedok. jen: носел... ). - {4) Slovesa знае а види
majf jen jedno J-ove pffcestf: знаел... , видел ...

9.6.14. Pncestf trpne (n-ove
глаголска придавка).

а

t-ove: participi um praeterit i passivi -

Tvofenf : Formy nedokon ave ѕе tvofi tak. ze ѕе v 1. оѕ. jedn. е. imperfekta koncove -в nahradf hlaskou -н nebo -т.
·
Formy dokonav e: -в v 1. оѕ. jedn. е. aoristu ѕе nahradf tymiz hlaskami. - 0 uzivanf forem nedok. а dok. plati totez. со bylo feceno O techto
formach pffcestf J-oveho v § 9.6.13а.
Tvofenf trpneho pncestf hlaskou -т mame (zavazne ) и tech sloves,
kde tesne pfed spojovac f samohla skou (а nebo е) stojf н nebo њ; vsude
jinde је н. Pffcestf ѕе shoduje ѕ podmete m v rode а cisle {mn. е. ma -и):
Pfed н nebo т pfedcha zf samohla ska -а- и vsech sloves trfdy -а- а u
tech sloves tffdy -е-, kde ѕе aorist konci na -нив. Kde v aoristu nenf -а-,
tvoff ѕе toto pficestf od imperfek ta, а to samohla skou -е- (toto е neni pohyblive!). - U sloves tffd -и- а -е-, jez majf v aor. -а-~ је tvofenf obojf:
nedokon ave formy ѕе tvoff od imperfe kta а maji -е-, dokonav e od aoristu а
majf -а-. Jen и techto sloves је tedy vyjadfen rozdil forem nedokon avych а
dokonav ych. navfc jeste и pffcestf мелен (nedok.) - сомлет ·(se)mle t(y)'
(srov. § 9.6.3.2). U vsech jinych sloves је spolecna , nerozlis ena forma ѕ -eodvozen a od tvaru imperfek ta:
Spolecn e formy:
-а-:
-и-:
-е-:

(по)викан, (по)викана, (по)викано; (по)викани
(из)носен, (из)носена, (из)носено; (из)носени
(ис)плетен, (ис)плетена, (ис)плетено; (ис)плетени
(из)миен, (из)миена, (из)миено; (из)миени

(с)мрзнат, (с)мрзната, (с)мрзнато; (с)мрзнати

Rozdiln e formy:
Nedoko nave formy:
-и-:
-е-:

броен, броена, броено;

Dokona ve formy:

броени

избројан, избројана, избројано;
избројани

сеен, сеена, сеено; сеени

засеан, засеана, засеано;
засеани
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Sloveso сум toto pficesti netvofi.
Pfiklady na -т: ценет •cenen(y)', распространет ·roz~ifen(y)', (ка
•vyplntn', дигнат •zdviпење) забрането •(koupanf) zakaza no', исполнет
zen(y). zdvihnut(y)', ранет •ranen \ минато (време) •minuly (саѕ)', непо
protoze н nepfed знат (јунак) •neznamy (vojin)' [ale: знаен •znam(y)'.
chazi bezpro stfedn !, је oddeleno samohlaskou -а-]; (из)бањат •(vy)koupan'.
v m.ak. jednozn atn~ urteno uvedenym pravidlem,
'pokryt ', ценет 'cen~n·. - (2) U n~kterych
nekryje ѕе casto ѕе stavem v ce~tin~:
ych forem omezen a jazykovym uzem; madokonav
а
sloves је mofnos t tvofenf nedokonavych
y, ѕ usm~vem' ај. - (3) Protofe ѕе
'usm~vn
н
насмеа
. me napt. jen испеан(о) 'zazpfvan(o)',
9.6.5, 9.6.7Ш. 9.6.8), mufe
9.1.8.2,
§§
(srov.
tasu
ch
tohoto pfitesti нffva pfi tvoteni slofeny
ќе имаие стигнато). бегано,
е
немаш
дојден,
(С.УМ
ѕе tvofit i od s\oves nepfech odnych
trpny charakt er:
(4) V jazyce ѕе Mfi take opisny tvar pro minulost, v nemf toto pfftestf ztracf
vynechavajf се (jaku v ce~tin!): се
сум јаден = сум јал 'jedl jsem'. - (5) Slovesa zvratna
stoji blizko pfkl. jme11u а tasto v n~
скрие 'skryt ѕе' - скриен 'skryt(y )'. - (6) Pfft. trpne
Puvodnf ptitesti - z
pfechazf (jako v te~tin~): познат = 'poznan ' i 'poznan y = znamy'.
прочут 'proslul y\ начет 'zatadne~nЉo hiediska nepravideln~ tvofena - jako скрит 'skryty',
proto podrfнji
ty' (ѕ „nenale fitym" -t) apod. jsou v nyn~j~im jazyce uf pln~ pfid. jmeny,
e na pfid. jm.
navazuj
pfitestf
toto
1е
ost,
Skutefn
(7)
-t.
pomocl
..neoteka vane" stare tvofen(
1е ѕе mu!e stupi\ov at, napf. олеснето
umofi\нje, fe ѕе od n~ho mufe odvodit take pffslovce а
ura1eneji'.
'.,usnad nen~", ѕ u\ehten im', (му кажа уште) поувредено '(fekl mu je~te)
Poznamky. ( 1) Rozlofe11{

п а

t

је

покриен

9.6.15. Prechodnfk {transgressivus - глаголски прилог).
Tvofeni: Od 1. оѕ. jedn. е. imper fekta ѕе odsune -в а pfipoji ѕе -јќи.
Pfizvuk је vzdy na pfedposlednf slabice (барајќи... , srov. § 1.4.3). Ма povahu pffslovce а tak ma jediny tvar, nerozli~uje ani mluvnicky rod ani cislo.
Tvofi ѕе jen od sloves nedokonavych. (0 pofadf .,malych" slov u pfechodnfku v. v § 10.3.)
-а-: викајќи

-и-: носејќи

-е-: предејќи

сум: бидејќи

Mak. pfecho dnik zkracuje vedlej~i vety casove, zpusobove а pficinne,
maji-li t}'Z podme t jako veta hlavni, а to nejen jestlize dej vety vedlejsf је
mluvnicky soucasny ѕ dejem vety hlavnf (at' uz v pritomnosti. budoucnosti
nebo minulosti), ale take jestlize је pfedchozi.
mak. pfechod nik tvoff jen od nedokonavych sloves, nemufe
а - ѕ tes. pfechod vyjadfovat pfedtas nost (na rozdil od tes. pfijda do m~sta, budu nakupovat
бидејќи slouff take
nikem mint1lym - pfised do mesta, nakupoval јѕет). - (3) Pfechod nik
'protofe v~ichni u!
jako spojka pfi61111a: бидејќи сите се дојдени, можеме да тргнеме
od vety hlavnf oddepfi~li, mufeme ѕе vydat na cestu•. - (4) Veta zkracen a pfechod nikem ѕе
luje tarkou.
Poznamky. ( 1) Proto!e

ѕе

Pffklady: читајќи ја статијава, доаѓам до заклучокот дека . ..
zim
•cta tento clanek (kdyz ctu tento clanek. pri cetbe tohoto clanku), docl1a
k zaveru. ze .. .': барајќи го, ќе изгубиш многу време •htedaje ho. ·ztratis
mnoho casu'; пишувајќи му писмо, плачеше •pfsic mu dopis (kdyz ти
psala dopis). plakala'; сметајќи го за чесен човек, гласавме за него
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"pokladajfce

јеј za cestneho cloveka, hlasovali jsme pro neho'; не сакајќи
(нејќејќи) го увредила професорот •nechtic urazila profesora'; гледајќи

ги неговите способности, земете предвид и неговиот карактер

"vidouce jeho schopnosti, vezmete v uvahu take jeho charakter'; влегувајќи
во собата, го вклучи радиото •vchazejfc do pokoje. zapnula radio' (soucasnost) i "kdyz ve~la (v~edsi) do pokoje, zapnula radio' (pfedcasnost).
9.6.16. Podstatne jmeno slovesne (substantivum verbale -

глаголска

именка).

Tvofeni: V 1. оѕ. jedn. ~- imperfekta
Tvoff ѕе jen od sloves nedokonavych.
-а-:

викање

-и-:

-е-:

предење

сум:

ѕе

odsune

-в а

pfipoji

ѕе -ње.

носење

netvofi podst. jm. slovesne

Poznamky. ( 1) Cesk.\ podst. jm. slovesn.\ dokonav9ch sloves ѕе v mak. vyjadi'uji nedokonavymi (Cechu to pi'ipada velmi neobvykle): задоцнување (nedok.) 'zpozdenf' (dok.),
решавање (nedok.) 'i'e~eпf' (dok.), заболување (nedok.) 'onemocвeпi' (dok.), ослободу
вање (nedok.) 'osvobozeпi' (dok.), објаснување (nedok.) 'objasneвi' (dok.), освежување
(nedok.) 'osvefeni' (dok.). - (2) V mak. је i'ada podst. jmen na -ние, -тие, ktera byla puvodne podst. jm. slovesna а neztidka byla odvozena od sloves dokonaveho vidu, napf. (nedok.:)
житие 'fivot = tivotopis (svatych)'; (dok.:) решение 'te~eni', издание 'vydaпf', Битие 'Geneze, l. kniha.biblicka (doslovne „Bytf" = ,,Vznik", puvodne dok.). То jsou slova cirkevneslovanskeho puvodu, pi'ejata namnoze ptes ru~tinu. Z dne~nЉo hlediska jsou to ustalena, samostatna podst. jmena, ktera uf ztratila odvozovacl vztah k slovesu; nove ѕе takova slova netvoi'f.
- (3) V cfrkevni terminologii jsou nektere podobne vyrazy od dokonavych sloves, ale cfrkevneslovanske zakontenf -ние је „makedonizovano" v -ње, napi'. крштење 'ktest ', венчање
'oddavky, svatba', проштење 'odpu~tenf', Преображење '(svatek) Promeneнf (Pane)' atp.
0 techto slovech lze i'ici totef, со о vyrazech uvedenych v ptedchozi poznamce; rozdfl је jen
v tom, fe vesmes pochazejf z cirkevneslovanske tradice jak fila na makedonskem jazykovem
uzemf, bez vlivu ruskeho uzu. Podst. jm. slovesna to uf nejsou.

10. PORADf „MALYCH" SLOV PRI SLOVESE
Osobni zajmena ve vsech kratkych tvarech datfvu а akuzatfvu (v. §§
5.1.4 а nasl.)~ slovesna zaporka не (v. § 9.5), castice ќе pfi tvorenf budoucfch casii (v. §§ 9.1.2.1~ 9.1.5, 9.1.7, 9.2.4)~ pomocne sloveso сум, jakoz i
castice би pfi tvofenf podminovacЉo zpusobu (v. § 9.2.За) maji v mak. pfi
slovese pevne postavenf.
10.1. Vyskytujf-li ѕе tato slova jednotlive, stojf vzdy а zavazne tesne
pfed · slovesem, nenf-Ji sloveso ve tvaru rozkazovacfho zpusobu nebo pfechodnfku: ( се u zvratnych sloves:) се мијам •myji ѕе' (v mak. ne za slovesem,
ani tehdy ne. stojf-li sloveso na zacatku vety!); (datfvy:) ти велам •rfkam
ti', му реков "fekl jsem mu', и кажавме •rekli jsme jf', ни дадоа •dali
nam', ви покажаа •ukazali vam', им благодариме •dekujeme jim', си
рече "rekl si': (akuzatfvy:) ме сакаат •maji те radi, milujf те', те праша
"pta ѕе te', го слушавме "slyseli jsme ho', ја најде "nasel ji', не пофалија
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•znaji vas', ги поучува "poucuje је', се гледа
zrcadle)'; (zaporka не:) не работи •nepracuje
(take: nefunguje )'; (castice ќе:) ќе дојде •pnjde'; (pomocne sloveso сум:)
сме барале •hl~dali jsme': (castice би:) јас би рекол •tekl bych'.
ве знаат
(во огледало) •victi ѕе (v

"pochvalili nas';

10.2. Setka-li ѕе ve vete vice techto „malych" slov, platf toto pravidlo:
(1) tesne ( neoddelit elne) pfed slovesem stoji akuz. се; - (2) ptedchazi akuz.
ostatnich kratkych tvaru osobnich zajmen; - (3) pfed nim jsou kratke dativy
osobnfch zajmen; - (4) pfed nimi stoji tvary pomocneh o slovesa сум, си,
е ... ; - (5) castice ќе nebo би; - (6) па samem zacatku fady, nejdale od
slovesa, је zaporka не. Toto pravidlo plati i tehdy, setkaji-li ѕе ve vete jen
nektera z techto „malych·· slov. Pn'klady: не би ми се барало •nechtelo
by ѕе mi hledat', не сме му го покажале тоа •neukazali jsme mu to', ќе
ви ги продадат евтино ·prodajf vam је levne, не ми се чини •nezda ѕе
mi', ќе му се претстави •ptedstavf ѕе mu', и ја даде книгата •dal jf
knihu'.
Pfehled:
(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

не

ќе

сум

МИ

ме

се

би

си

ти

те

е

му

го

сме

Й

ја

сте

ни

не

се

ви

ве

им

ги

sloveso

си

10.3. Jestlize sloveso је ve tvaru rozkazovaciho zptisobu (kladneho )
nebo pfechodn iku, pfipadaji v uvahu jen kratke tvary dat. а akuz. osobnich
zajmen (vcetne zvratneho се), и pfechodnf ku tez zaporka не. Zajmena ѕе
kladou tesne za rozkazovacf tvar slovesa nebo za pfechodnf k. nejprve dativ,
pak akuzatfv: (rozk. zp. :) дај му ја •ctej ти ji', помогни ми •pomoz mi',
побарајте ги •hledejte је': (pfechodn fk:) давајќи му го •ctavaje (davajic,
-се) mu јеј': zaporka не stojf tesne pfed pfechodnf kem: не давајќи му го.
(V techto pffpadech је tedy slovosled stejny jako v ce~tine.)
Poznamky. (1) Ukazovacf ~astice (citoslovece) еве, ете, ене •hle, na(te)!' jsou v tomto
smyslu na urovni rozkazovaciho zpusobu slovesa: еве ти го •tu ho ma~. na!', еве ви ја •tu ji
mate, nate!'. - (2) Uvedena pravidla ѕе samozfejm~ tykajf i zajmen му, го... pfi zdvojenem
datfvu а akuzatfvu podst. jmen urcitych а zajmen (v. §§ 3.3.6, 5.2.3, 5.3.l.l, 5.4.1.1). - (3)
Netyka ѕе to v~ak zajmen, poptipad~ zaporky, jef nepatff k slovesu, napt.: жена ми/ не го
(v. §
сретна Јована ·ma fena nepotkala Jana' - ми pattf (jako pffvlastek) k slovu жена
jsou
slov
„malych"
5.1.6.3), nikoli k slovest1 сретна. - (4) Vy~e popsane slovosledne fet~zy
би
не
сега
napt.
pro ostatnf vyrazy neprostupнe; ty musf stat pted tfmto celkem nebo za нfm,
zajmen
osobnfch
tvarty
ми се барал Јован •ted by ѕе mi necht~lo hledat Јана'. - (5) Plne
majf postavenf volne: mohou stat pted celym tfmto spojeпfm (syntagmatem) nebo za нfm а
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mohou byt od slovesa odd~leny i jinymi slovy: него го сретнав вчера
nebo го сретнав него
вчера nebo него вчера го сретнав, anebo го сретна
в вчера него 'jeho jsem vtera potkal'
(ѕ durazem па jeho, пе nekoho jineho). - (6) Zaporn
y rozk. zpusob tvofeny opisern ѕ не
мој(те) да (v. § 9.2.2) nema zvla~tni slovosled
„malych" slov: немој да му го кажеш тоа
•nefikej mu to' - tedy jako u zpusobu oznamovacfho.
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