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Педесет години лингвистика во МАНУ 
 
 

Врз првите педесет години од историјата на лингвистиката во МАНУ, 

свој печат оставија три харизматични личности: Блаже Конески, Божидар 

Видоески и Петар Х. Илиевски. Тие, за време на нивната работа во МАНУ, 

не само што значајно ги прошириja и продлабочиja нашите знаења за маке-

донскиот јазик и неговата позиција во словенскиот и во балканскиот јазичен 

свет туку и сè што подоцна е направено во областа на лингвистичката наука 

е според нивниот аманет и според патоказот што тие го определија. 

Блаже Конески, во годините по 1967, ги дотерува и дополнува своите 

капитални дела, Граматика на македонскиот литературен јазик и Исто-

рија на македонскиот јазик, а од новите монографски трудови со лингви-

стичка проблематика, тогаш ги добиваме: Јазикот на македонската народ-

на поезија, Македонскиот јазик во развојот на словенските литературни 

јазици, Македонски места и имиња, A Historical Phonology of the Macedo-

nian Language; како и серија важни статии посветени на конкретни појави 

од фонологијата, морфологијата и лексиката на македонскиот јазик. Сепак, 

кога ги следиме насловите на одделните прилози, се наложува заклучокот 

дека во тој период поетот и историчарот на култура доминираат над лин-

гвистот. Се множат студии посветени на јазикот на конкретни споменици 

и конкретни писатели, историско-културни ономастички студии и сл.  

Фасцинантен е самиот однос на Конески кон јазикот. Тој за него е, пред 

сè, супстанца за уметничкото, писателското, поетското творештво, тој е 

жив организам кој динамично се развива пред нашите очи, но речиси ни-

когаш она што би го нарекле јазичен систем. Јазичната концептуализација 

на светот, Конески ја доживува со очи на конкретни творци, а пред сè, пре-

ку својата творечка визија. Го привлекуваат конкретни јазични појави кои 

кажуваат нешто за луѓето-говорители и за менталниот свет во којшто тие 

луѓе живееле. Успева генијално да ни ги доближи големите личности од 

македонската историја, не само преку нивните сфаќања и мечтаења, но и 

преку јазикот ‒ селекција на јазичните средства со кои се служеа. Целиот 

македонски 19 век го познаваме преку мини монографии на одделни лич-

ности во кои не може да се одвои анализата на јазикот од менталниот про-

фил на неговиот корисник. Се чини дека таквата негова визија не беше без 

влијание врз натамошната судбина на лингвистиката во МАНУ.  

Во она прво време, кога Конески ја вршеше функцијата на претседател 

на МАНУ (1967-1975), самото негово присуство и авторитет гарантираше 

престиж на лингвистиката во свеста на колегите и на пошироката маке-
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донска јавност. Тогаш, на почетокот, Конески, како и Видоески (избран во 

1969 година за дописен член), беа членови на Одделението за општествени 

науки. Во 1976 година, ситуацијата се менува. Од Одделението за опште-

ствени науки се издвојуваат Конески, Х. Поленаковиќ, Видоески, А. 

Спасов (избран во 1972 година), и формираат ново одделение ‒ за 

лингвистика и литературна наука. На око, во самиот назив е гарантирана 

автономијата на лингвистиката, но во стварностa, за жал, не е така ‒ се 

множат симптоми кои покажуваат дека имаме работа со одделение за т.н. 

филолошки науки, со лингвистиката сфатена како една од тие науки.1 Како 

да е заборавена главната задача на лингвистиката ‒ истражување како 

јазикот ја пренесува информацијата, како да е загубена свеста дека 

палеографијата, егзегезата на текстот и сл. за лингвистиката се само 

споредни, помошни дисциплини ‒ научна инфраструктура. Научните 

профили на идните членови на Одделението ја потврдуваат таквата 

дијагноза.2 Задачата на лингвистиката ‒ не само од страна на пошироката 

јавност, но и од страна на бројни интелектуалци, во и надвор од МАНУ ‒ 

се сфаќа како организирана грижа за чистотата на јазикот (!), а не како 

потреба јазикот да биде истражуван, анализиран и опишуван како дина-

мичен, комплексен систем ‒ олицетворение на нашата мисла... Во 

меѓувреме, во Одделението за лингвистика и литературна наука се 

работеше на важни, сериозни проекти ‒ доказ дека лингвистиката е 

автономна, егзактна, научна дисциплина. 

Конески во МАНУ го започна еден од најважните лингвистички 

проекти, под наслов Македонска научна и стручна терминологија, кој по 

неговата смрт го водеше Видоески, по него П. Илиевски, а денеска овој 

проект е во рацете на акад. Витомир Митевски.  

Видоески внесе во МАНУ три многу важни меѓународни проекти од 

доменот на ареалната лингвистика: (1) Општословенски лингвистички 

атлас (ОЛА), проект на Меѓународниот славистички комитет (МКС), (2) 

Atlas Linguarum Europae (ALE) и (3) Општокарпатски дијалектен атлас 

(ОКДА).  

По Втората светска војна, во многу научни средини доживуваме 

ренесанса на дијалектологијата, како извор за реконструкција на јазичната 

и културната историја на Европа. Трите гореспоменати атласи се големи 

меѓународни проекти во кои македонскиот се третира рамноправно со 

другите европски јазици. Најважен за нас, секако, е ОЛА кој најдобро го 

                                                 
1 Така на пр. во Летописите на МАНУ, профилот на Видоески, голем лингвист, се 

определува како „филолошки науки“, а во заграда „(македонска дијалектологија)“ ... 
2 Уште понеобична е ситуацијата во братската академија, САНУ ‒ таму имаме 

Одделение за јазик и книжевност на коешто му припаѓаат и писателите!  



 

9 

 

покажува нашето место во словенскиот јазичен свет. ‒ Факторот 

„простор“ е важен во животот на секој јазик, но добива особено значење 

во животот на оние етнички заедници кои немаат богата државна тради-

ција. Видоески тоа добро го разбираше, така што неговата работа во ОЛА, 

како и во другите споменати атласи, придонесе многу и кон неговиот влог 

во науката за македонскиот јазик. Тој во ОЛА не беше одговорен само за 

коректно толкување на македонскиот јазичен материјал, но и активно 

учествуваше во доградување на самата концепција на атласот. Традицијата 

продолжува ‒ слична улога во колективот на ОЛА врши и неговиот ученик 

и наследник, Марјан Марковиќ, дописен член на МАНУ.  

Годините на научната активност на Видоески во МАНУ се години на 

консолидација на неговиот најважен животен проект, закотвен во ИМЈ, но, 

за жал, до денеска нереализиран, Македонскиот дијалектен атлас: спро-

ведуваше анализа на достапните материјали, со посебна грижа прибираше 

јазичен материјал од македонските села во Бугарија и Грција, и отвори два 

нови проекти, Македонски дијалекти во Пиринска Македонија и Маке-

донски дијалекти во Егејска Македонија, дотеруваше прашалник, а пара-

лелно интензивно работеше врз меѓународните атласи кои му беа допол-

нителна школа за ареална лингвистика.  

Работата врз ОЛА започна со анализа и картографска обработка на 

собраниот фонетски материјал. Рускиот шеф на ОЛА, Рубен Иванович 

Аванесов, се откажа од започнатата (од страна на западно и јужносло-

венските лингвисти) фонолошка интерпретација на материјалите на атла-

сот како премногу амбициозна, но на Видоески тие почетоци, како и него-

вата работа во Комисијата на МКС за фонетика и фонологија, му беа им-

пулс да ја состави посмртно објавената драгоцена книга Фонолошки бази 

на говорите на македонскиот јазик (МАНУ 2000). Подоцна, јас ја под-

готвив за објавување (со нашите заеднички фонолошки карти на целата 

словенска територија) книгата Од историјата на словенскиот вокализам, 

со графичка обработка на М. Марковиќ, која излезе во издание на МАНУ 

во 2006 година. Во 2003 година, МАНУ го објави еден од важните фо-

нетски томови на ОЛА посветен на развитокот на вокалните сонанти. 

Во Комисијата на МКС за словенска ономастика, во 1971 година, на 

Видоески му беше доверено раководство на поткомисијата за ономастичка 

терминологија, а во 1983 година, во МАНУ, како резултат на негово зала-

гање, излезе том под наслов Основен систем и терминологија на словен-

ската ономастика со негово авторско учество во обработката на македон-

скиот дел од терминолошкиот речник. Инаку, за интересот на Божо Ви-

доески за географската терминологија сведочи и неговата посмртно 
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објавена книга Географската терминологија во дијалектите на македон-

скиот јазик (МАНУ 1999). 

Може да се каже дека активноста на Видоески и резултатите на таа 

активност ја одредиле идната главна линија на лингвистичките истражувања 

во МАНУ. Не случајно, по неговата смрт, со желба лингвистиката во 

Академијата да стекне една институционална база, З. Тополињска, М. 

Марковиќ и В. Фридман (избран во 1994 година за странски член на МАНУ) 

истапија до властите во МАНУ со иницијатива за основање на Истражу-

вачки центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ (ИЦАЛ) којшто 

денеска ја континуира активноста на својот патрон и добро е прифатен од 

меѓународните лингвистички кругови.3 Не случајно, вториот (покрај Меѓуна-

родни лингвистички атласи) проект во тој Центар носи наслов Местото на 

македонскиот јазик во словенскиот и балканскиот јазичен свет, не случајно 

тој проект донесе веќе четири книги од серијата Морфосинтаксички студии 

посветени на анализата на македонскиот вербален систем. Во последно 

време, М. Марковиќ покрена иницијатива во ОЛА, македонската национална 

комисија да пристапи кон обработка на првиот морфолошки том на ОЛА 

посветен на заменките; иницијативата беше прифатена, работата врз томот се 

ближи веќе кон крајот, во неа активно учествува и вториот член на 

македонската национална комисија на ОЛА, д-р Ангелина Панчевска, научен 

соработник во ИЦАЛ, чија докторска дисертација беше посветена токму на 

централните потсистеми на македонските заменки.  

Ред е овде да се спомене и уште еден проект, којшто го инициравме со 

Видоески во седумдесеттите години на минатиот век. Имено, под прет-

поставка ‒ којашто во текот на тогаш започнатото истражување фактите 

ни ја потврдуваат ‒ дека македонски и полски претставуваат максимално, 

структурно, различни, јазични системи во словенскиот јазичен свет, 

решивме да работиме на една сестрана граматичка конфронтација на тие 

два јазика, (1) за да ги запознаеме подобро и (2) за да поставиме една типо-

лошка рамка за истражување на словенските јазици. Досега се излезени 10 

книшки, Видоески авторски учествуваше во првите две; во 2013 година, 

проектот Македонски ~ Полски. Граматичка конфронтација за натамош-

на координација му го предадовме на нашиот главен полски соработник, 

проф. д-р Јан Соколовски од Универзитетот во Вроцлав (Полска), кој во 

2015 година беше избран за странски член на МАНУ.  

Во 1979 година беше избран за дописен, а во 1983 за редовен член на 

МАНУ, Петар Хр. Илиевски, лингвист, класичар, којшто веќе во време на 

првиот избор имаше цврста висока позиција во меѓународните кругови     

                                                 
3 Пошироко за актуелните и планирани активности на ИЦАЛ сп. на стр.14.  
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специјалисти за класичните јазици. Во необично широката област на 

неговата научна активност спаѓаат ‒ цитирам од говорот на неговиот 

ученик, акад. Витомир Митевски, одржан на комеморацијата во 2013 

година ‒ „...прво... класичната филологија каде што истакнато место 

зазема микенологијата. Потоа следуваат балканолошките лингвистички 

студии со посебен осврт кон историскиот развој на македонскиот јазик. 

Третата група трудови ги обработуваат византиско-словенските односи со 

посебен акцент на кирилометодиевските студии“. Низ целиот работен век 

на акад. Илиевски, вклучително со годините на неговата активност во 

МАНУ, се множат трудови од сите три споменати области. Во доменот на 

нашиот интерес во овој текст спаѓаат првите две групи, пред сè втората. 

Од доменот на класиката, покрај бројни анализи на микенските записи 

и серии топонимиски и антропонимиски студии, во 2000 година во изда-

ние на МАНУ се појавува капиталното дело Животот на Микенците во 

нивните писмени сведоштва: со посебен осврт кон ономастичките и про-

сопографски изводи. Делото е доказ како може компетентна продлабочена 

анализа и врз база на скромен документарен материјал да проникне и 

претстави еден цел свет, секојдневен живот на една од најстарите антички 

цивилизации. Веќе во 2001 година, исто така во издание на МАНУ, сле-

дува драгоцената монографија Појава и развој на писмото: со посебен 

осврт кон почетоците на словенската писменост; второто ревидирано 

издание излегува во 2006 година, при што, според објаснувањето на авто-

рот, „Промените се условени, главно, од новата литература објавена меѓу 

двете изданија (2000-2005). Во II изд. списокот на литературата е зголемен 

со нови 42 наслова“. Се задржуваме на тој авторски коментар за да 

подвлечам, колку внимателно и систематски акад. Илиевски ја следеше 

новата предметна литература од областите кои беа предмет на неговиот 

интерес. Покрај сестраната анализа на процесот на раѓањето на 

глаголицата и интерпретацијата на прифатените графички решенија, 

книгата во воведниот дел донесува капитални констатации за „значењето 

на писмото за развојот на цивилизацијата и културата“ и документираните 

докази дека „бројките им претходеле на буквите“, односно дека првата 

потреба за ЗАПИС на резултати на една реална човекова активност се раѓа 

во врска со размена и мерење на разменуваната стока. 

Од непроценлива вредност за славистите македонисти се трудовите на 

Илиевски, посветени на влијанијата на класичните јазици врз грама-

тичкиот систем на македонскиот и на другите балкански јазици, собрани 

во томот Балканолошки лингвистички студии со посебен осврт кон исто-

рискиот развој на македонскиот јазик и објавени во 1988 година од страна 

на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“. Покрај богатата 

фактографска информација, книгата носи и авторска интерпретација на 
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условите и патиштата на формирање на т.н. морфосинтаксички балка-

низми, како резултат на интерференцијата од страна на грчкиот и/или 

латинскиот јазик (меѓу другото ‒ според терминологијата на авторот ‒ 

хипердетерминираност, конструкции со удвоен објект, описна компара-

ција, членот, историјата на футурот...), некои забелешки околу лексиката и 

зборообразувањето, дел од студиите на авторот посветени на македон-

ските преводи на Дамаскин Студит, и најпосле, богат избор на балка-

нолошки ономастички студии. 

Во фокусот на интерес на Илиевски за јазикот на раната македонска 

писменост се наоѓа конкуренцијата меѓу старите прасловенски граматички 

конструкции, сè уште живи во строго нормираниот јазик на црквата, и но-

вите „балкански“ еволутивни тенденции од секојдневниот народен говор. 

На таа проблематика е посветена неговата наредна книга Традиција и ино-

вации (МАНУ 2005). Акад. Илиевски не отвори во МАНУ некои нови 

лингвистички проекти. Како што веќе спомнавме, едно време по смртта на 

Видоески, тој го водеше проектот на стручната и научна терминологија, 

којшто подоцна му го продаде на својот ученик, акад. Витомир Митевски. 

Единствен нов проект на Илиевски, започнат во 1996 година, носи наслов 

Словенската писменост и охридскиот книжевен центар, но и тука нао-

ѓаме бројни коментари за јазикот на анализираните книжевни текстови. 

Голема заслуга на акад. Илиевски за македонската лингвистика е него-

виот цврст, сестрано документиран став, формулиран во серија полемички 

написи, во однос на (а) независноста на стариот македонски јазик (Old 

Macedonian) од грчкиот и (б) словенското потекло на современиот маке-

донски јазик. 

Акад. П. Илиевски долги години беше претседател на Научниот совет 

на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика. Центарот многу му 

должи, не само за поддршката на бројни научни иницијативи, но и за 

коментарите кои придонесоа за усовршување на тие иницијативи. 

Паралелно со П. Илиевски (т.е. во 1979/1983 година), за член на МАНУ 

беше избрана Оливера Јашар-Настева. Како што пишува во предговорот 

на нејзината доработена и проширена докторска дисертација, Турските 

лексички елементи во македонскиот јазик, посмртно објавена од МАНУ 

во 2001 година, редакторот на книгата, д-р Олга Иванова, „Во македон-

ската наука за јазикот акад. Оливера Јашар-Настева зазема достојно место 

со својот научен придонес како историчар на јазикот и како лексиколог“. 

Во споменатата книга наоѓаме преглед на директните заемки со поделба 

според семантичките полиња, преглед на т.н. калки од турскиот јазик и 

најпосле случаите на „турско-македонски јазични вкрстувања и мешања“. 

Турските заемки се наоѓаат во фокусот на низа други лексиколошки ста-

тии на Настева. Освен семантиката и формите на фоно-морфолошката 



 

13 

 

адаптација на македонските „балкански турцизми“, нејзиниот интерес го 

привлекува и стилистичката распределба на турцизмите, нивното учество 

во македонските професионални тајни јазици и сл. Настева, исто така, во 

коавторство со Конески и Видоески, е потпишана под неколку познати 

пошироки студии за местото на македонскиот јазик во т.н. балканска ја-

зична лига. Во 1981 година таа го започна проектот Речник на турциз-

мите во македонскиот јазик. За жал, нејзината смрт ја прекина работата 

врз речникот во почетен стадиум, така што, без коментар на авторката и 

нејзина концепција на идниот речник, постојната картотека на рачно испи-

шани ливчиња не можела да биде искористена и доработена. 

Акад. Зузана Тополињска е избрана за член на МАНУ надвор од работ-

ниот состав во 1976 год., а за редовен член во 1996 год. Акад. Тополињска 

е еден од основачите на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика 

„Божидар Видоески“ во 2000 год., и од неговото основање до 2016 год. таа 

е раководител на Центарот. Ги води проектите Местото на македонскиот 

јазик во словенскиот и балканскиот јазичен свет и Граматички опис на 

македонскиот стандарден јазик. Со акад. Божидар Видоески го иници-

раат списанието Studia Linguistica Polono-Jugoslavica, кое подоцна се 

преименува во Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica. 

По доаѓањето во Македонија во 1983 год., акад. Тополињска работи како 

визитинг-професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ на 

Катедрата за славистика од 1983 до 1999 год. Од 1991 год. таа е редовен 

член на Полската академија на уметностите (ПАУ) во Краков, а од 1997 год. 

и странски член на Српската академија на науките и уметностите (САНУ).  

Акад. Тополињска е автор на над 500 научни публикации, од кои над 20 

книги. Член е на повеќе редакциски одбори на славистички списанија, член 

е и на Варшавското научно друштво како и на Полското лингвистичко 

друштво. Добитник е на повеќе награди во Полска, Југославија и Маке-

донија, меѓу кои и Орден на југословенското знаме со златен венец (1990) 

и Државната награда на Македонија − „11 Октомври“ (1989). Таа е член 

на две Комисии на Меѓународниот славистички комитет ‒ Комисија за 

изучување на граматичките структури на словенските јазици и Комисија 

за Општословенски атлас. Таа е doctor honoris causa на УКиМ (1997) и на 

Универзитетот во Вроцлав (Полска, 2016). Во 2016 год. на Универзите-

тот во Варшава нејзиниот докторат беше свечено обновен по 50 години. 

Во 2003 година за член на МАНУ беше избрана Катица Ќулавкова. 

Иако не е лингвист, нејзиното разбирање на значењето на изучувањето и 

потребата за широка афирмација на македонскиот јазик ја доведоа ‒ по 

смртта на акад. Илиевски ‒ на позиција на претседател на Научниот совет 

на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика и активен поддржувач 

на многу „центарски“ иницијативи. 
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Во 2009 година за член на МАНУ беше избран Витомир Митевски, кла-

сичар, филозоф. Како што веќе спомнавме погоре, тој по смртта на акад. 

Илиевски го води проектот за стручна и научна терминологија на македон-

скиот јазик. Драгоцен придонес кон таа проблематика е неговата книга 

Македонската апстрактна терминологија и нејзиното наследство, обја-

вена во 2015 година од страна на Матица македонска. 

Во 2015 година за дописен член на МАНУ беше избран Марјан Марко-

виќ, лингвист, славист и балканист, ученик на Видоески, редовен профе-

сор при Катедрата за македонски јазик на УКиМ, македонски претставник 

во меѓународните комисии за лингвистички атласи, член на балкани-

стичката комисија на МКС, еден од иницијаторите за основање на ИЦАЛ 

и редовен соработник на Центарот, иницијатор на дигитален архив на 

македонскиот јазик при ИЦАЛ. Денеска, Марковиќ е раководител на 

ИЦАЛ и на проектот Меѓународни лингвистички атласи во ИЦАЛ. Како 

свој индивидуален проект тој го внесе во МАНУ проектот Историја на 

македонскиот вербален систем. Бројните трудови посветени на македон-

ските дијалектни системи во балкански контекст, објавувани во земја и во 

странство, му обезбедија на Марковиќ цврста позиција во меѓународните 

кругови на слависти и балканисти. 

 

* * * 

 

Истражувачки центар за ареална лингвистика  

 „Божидар Видоески“ 
  

Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ 

(ИЦАЛ) е научна единица на МАНУ. Советот на ИЦАЛ го сочинуваат: 

акад. Зузана Тополињска (претседател на Советот), акад. Катица Ќулавкова, 

акад. Витомир Митевски, акад. Георги Поп-Атанасов, акад. Љупчо Коцарев, 

доп. член Драги Георгиев, проф. д-р Станислава Сташа Тофоска и проф.  

д-р Ваљбона Тоска. Раководител на ИЦАЛ е доп. член Марјан Марковиќ. 

Центарот е формиран во 2000 година со цел да се занимава со истражу-

вања од областа на лингвистичката славистика и балканистика, а тргну-

вајќи од состојбите во македонскиот јазик. Во фокусот на анализите е уло-

гата на факторот ‘простор’ во функционирањето и еволуцијата на јазикот. 

Покрај научноистражувачката работа, целта на ИЦАЛ е преку таа работа 

да се формира и кадар млади лингвисти, слависти и балканисти, способни 

својата теорија и методологија да ја применат врз материјалот на маке-

донскиот, но и врз кој било јазик. Со оваа проблематика не се занимава 

ниту една друга научна установа во Републикава. 
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Во работата на Центарот се вклучени голем број научници од повеќе 

научни и образовни центри од земјава и странство. Во Центарот работат: 

акад. Зузана Тополињска, доп. член Марјан Марковиќ, д-р Ангелина Пан-

чевска, м-р Соња Миленковска и м-р Давор Јанкулоски, научни истражу-

вачи за проектите на ИЦАЛ. Д-р Ангелина Панчевска и м-р Соња Милен-

ковска се членови на Македонската национална комисија на ОЛА, како и 

членови на неколку специјализирани поткомисии во рамките на Меѓуна-

родната комисија на ОЛА: Фонетско-граматичката секција на ОЛА, Лек-

сичка секција и Компјутерска секција при ОЛА. 

Исто така, во работата на Центарот се вклучени и повеќе соработници 

од Институтот за македонски јазик, Филолошкиот факултет „Блаже Ко-

нески“ ‒ Скопје, и од други институции. Покрај нив, со ИЦАЛ на редовна 

основа соработуваат и многу научници од странските центри меѓу кои би 

ги споменале: проф. Виктор Фридман од САД, проф. Кристина Крамер од 

Канада, проф. Ирена Савицка и проф. Јан Соколовски од Полска, акад. 

Предраг Пипер од Србија, проф. Јуми Накаџима и проф. Мотоки Номачи 

од Јапонија, и други. 

  

 

Научноистражувачка дејност (проекти на ИЦАЛ) 

 

1. Меѓународни лингвистички атласи 

Проектот опфаќа изработка на два меѓународни лингвистички атласи: 

Општословенскиот (ОЛА) и Европскиот лингвистички атлас (АЛЕ). 

ОЛА има за цел со помош на картографски средства да ја претстави 

актуелната јазична диференцијација на словенската територија и соодвет-

ната база на податоци да се искористи (а) за типологија на современите 

словенски дијалектни системи, и (б) за реконструкција на јазичната и кул-

турната историја на Словените. 

Проектот се реализира во тесна соработка со другите словенски и европ-

ски академии: во ОЛА се застапени 13 национални академии на науки и/или 

соодветни институти од сите словенски земји (вклучувајќи ја и Германија 

‒ лужички јазик); во АЛЕ се застапени членови на Меѓународниот борд 

преку соодветните европски научни установи ‒ академии, институти, 

факултети. 

Во работата врз ОЛА учествуваат: Академијата на науките на Босна и 

Херцеговина, Белоруската академија на науките, Институтот за бугарски 

јазик при БАН, Институтот на лужички јазик, литература и култура (Бау-

цен), Македонската академија на науките и уметностите, Полската акаде-

мија на науките и уметностите, Руската академија на науките, Словачката 
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академија на науките, Научноистражувачки центар на Словенечката ака-

демија на науките и уметностите, Српската академија на науките и умет-

ностите, Украинската академија на науките, Хрватската академија на нау-

ките и уметностите, и Чешката академија на науките. 

Македонската национална комисија на ОЛА последниве години работи 

врз првиот морфолошки том на ОЛА подготвуван заеднички од македон-

ската и полската национална комисија на ОЛА. 

 

2. Местото на македонскиот јазик во словенскиот и во балканскиот 

јазичен свет (порано: Географска и функционална карактеристика на 

морфо-синтаксички балканизми): 

Проектот има за цел подготовка на монографии за денешната состојба 

на македонскиот дијалектен и стандарден јазик, како и реконструкција на 

патот кој довел до таа состојба од прасловенскиот период до денес. 

Во рамките на проектот: 

а) систематски се збогатуваат ресурсите за истражување на македонскиот 

јазик: стари текстови, дијалектни текстови, аудио документација на дија-

лектите, дијалектни речници и др.; 

б) се вршат теренски истражувања, пред сè од доменот на дијалектната 

синтакса; 

в) се организираат дискусиони средби, предавања на соработниците на 

проектот и на гости од други македонски и странски институции; 

г) се обработуваат парцијални резултати од проектот и се објавуваат во 

Прилози на ОЛЛН МАНУ, во серијата Морфосинтаксички студии на ИЦАЛ 

(досега се објавени четири тома од серијата). 

 

Меѓународна соработка на ИЦАЛ 

ИЦАЛ има склучено договори за соработка со следниве институции: 

Институтот за лингвистика „Љ. Штур“ на Словачката академија на нау-

ките од Братислава. Целта на овој договор е соработка за истражување на 

словенските јазици во нивната литературна и дијалектна форма, организи-

рање научни настани, предавања, дискусии, семинари и сл.; со Институтот 

за словенски студии при ПАН во врска со македонското учество врз рабо-

тата на меѓународната славистичка библиографија. Преку овој проект 

ИЦАЛ се вклучи во меѓународниот систем I-Sybislaw; со Институтот за 

славистика при ПАН, претставуван од д-р Ирена Савицка и д-р Ана Цих-

нерска. Целта на проектот е реализација на одделната тема „Местото на 

македонската фонетика во рамките на словенскиот и балканскиот јазичен 

ареал“; со Универзитетот во Вроцлав, Полска, претставуван од проф. д-р 

Јан Соколовски. Соработката се однесува на заедничко истражување од 
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областа на македонско-полска јазична конфронтација; со Одделението за 

јазик и книжевност при САНУ, претставувано од акад. Предраг Пипер во 

рамки на билатералниот проект Јазикот како запис на културата. Покрај 

овие, потпишани се и два нови договори за соработка ‒ со Институтот за 

научни истражувања „Макс ван дер Штул“ при Универзитетот на Југо-

источна Европа од Тетово и со Словенско-евроазискиот центар при Уни-

верзитетот Хокаидo, Јапонија. 

 

Настани во организација на ИЦАЛ: 

Месечни лингвистички средби во МАНУ – Colloquia linguistica 

Colloquia linguistica, организирани еднаш месечно, придонесуваат за 

продолжување на дискусијата поврзана со приоритетните активности за 

проучување на македонскиот јазик, како и за размена на научните созна-

нија меѓу лингвистите од сите научни и образовни институции. Се пла-

нира резултатите да бидат објавувани во новоформирано научно електрон-

ско списание Лингвистика – македонистика, со меѓународна редакција.  

 

Лингвистичка работилница на ИЦАЛ 

Во рамките на манифестацијата Научна и уметничка визита на МАНУ 

која се одржува во Куќата на Уранија во Охрид, Истражувачкиот центар за 

ареална лингвистика „Божидар Видоески“ (ИЦАЛ) секоја година органи-

зира Лингвистичка работилница. Лингвистичката работилница е посветена 

на обработка на одредени прашања во врска со најновите тенденции во 

македонскиот стандарден и дијалектен јазик, потоа со работата врз Ака-

демска граматика на македонскиот јазик, како и со обработка на матери-

јали за Лингвистичкиот атлас на македонските дијалекти (според мате-

ријалите на ОЛА). 

 

Дигитализација на лингвистички материјал 

Македонскиот теренски материјал од картотеките на ОЛА е целосно 

дигитализиран. Во 2014 г. на интернет е поставена Дигиталната база на 

македонските материјали од ОЛА во форма на дигитален речник со околу 

2000 влезни единици (со можност за пребарување по прашања и по лите-

ратурни називи). 

Изработен е и поставен на интернет-порталот Дигитални ресурси на 

македонскиот јазик, кој досега содржи над 50 дигитализирани книги: 10 

стари книги, 4 монографии за историскиот развој на македонскиот јазик, 5 

граматики на македонскиот јазик, 6 студии за македонскиот јазик, 11 сла-

вистички споредбени студии, 4 балкански споредбени студии, како и голем 

број дигитални ресурси за проучување на македонските дијалекти (моно-
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графии, прашалник, текстови, аудио, речник, карти...), база на ресурси за 

македонски електронски корпус, библиографија на македонскиот јазик.  

Во рамките на активностите околу порталот Дигитални ресурси на 

македонскиот јазик тековно се врши дигитализација и надополнување со 

други монографии, зборници и др. во насока на понатамошно збогатување 

на ресурсите за проучување на македонскиот јазик.  

 

Библиотека на ИЦАЛ 

Библиотеката на ИЦАЛ претставува изделен сегмент на библиотеката 

на МАНУ и брзо се богати по пат на размена и на добиваните легати. Во 

неа се наоѓаат легатите на акад. Божидар Видоески, акад. Блаже Конески, 

акад. Зузана Тополињска и проф. Јозеф Курц. Со помош на акад. Момир 

Поленаковиќ, во ИЦАЛ беше пренесен и легатот на акад. Харалампие Поле-

наковиќ, со што библиотеката на ИЦАЛ се збогати со уште една многу 

значајна колекција. Со помош на соработниците на ИЦАЛ, обработени се 

околу 2.500 книги од легатот на акад. Харалампие Поленаковиќ, а во   

2015г. е објавена брошура со пригодни текстови и каталог на книгите од 

Легатот на акад. Х. Поленаковиќ. 

 

 

      

Од Редакцијата  
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Зузана Тополињска          Марјан Марковиќ 

ИЦАЛ, МАНУ ‒ Скопје          Филолошки факултет „Блаже Конески“ 

zuzana@manu.edu.mk                        markovic@ukim.edu.mk 

 

 

Божидар Видоески 

и науката за македонскиот јазик 
 

 

Задачата на овој текст е да се собере и сестрано, од сите аспекти, да се 

претстави огромниот влог на акад. Божидар Видоески во истражувањето 

на македонскиот јазик и афирмацијата на тој јазик ширум светот. 

Божидар Видоески е роден на 8 ноември 1920 година во земјоделско 

семејство во селото Звечан, општина Самоков, во Поречкиот Регион. Ос-

новно училиште заврши во Самоков, гимназија учеше во Прилеп, Кра-

гуевац, Скопје и Чачак, каде што матурира во јуни 1941 година. Во 1945 

година се запишува на славистичката група на Филозофскиот факултет на 

Универзитетот во Белград. По отворањето на Филозофскиот факултет во 

Скопје, во 1946 година се префрла на тој факултет, Историско-филолошки 

оддел, Катедра за јужнословенски јазици, група македонски јазик. За вре-

ме на студиите во Скопје бил стипендист на Владата на НРМ, а дипломира 

во јуни 1949 година. Во септември истата година е избран за асистент при 

Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици. Како соработник, 

тој ги води вежбите по старословенски јазик и по македонска дијалек-

тологија. Во учебната 1950/51 бил и хонорарен наставник по македонски 

јазик на Вишата педагошка школа во Скопје. Во јуни 1957 година ја 

одбранил својата докторска дисертација „Кумановскиот говор“ на Фило-

зофскиот факултет во Скопје, а во ноември 1958 година е избран за доцент 

по предметот Македонска дијалектологија. Во 1959 година, Видоески пре-

стојува на 9-месечна специјализација во Полска, а во учебната 1967/1968 

престојува како visiting professor во Келн. Во 1964 година, Божидар 

Видоески е избран за вонреден професор, а во 1970 година за редовен про-

фесор. Во тој период, Видоески на Катедрата за македонски јазик и јужно-

словенски јазици при Филолошкиот факултет во Скопје ги држи пред-

метите Македонска дијалектологија и Современ македонски јазик. При 

изборот на Божидар Видоески за редовен професор, рецензентите Блаже 

Конески, Крум Тошев и Васо Томановиќ ќе напишат: 
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„Проф. Видоески, којшто има зад себе дваесетгодишна плодна 

научна дејност, особено во областа на македонската дијалектоло-

гија, стекна убава афирмација во славистичкиот свет. Само еден 

израз на тоа е што тој, по покана од соодветните академии и уни-

верзитети, има настапувано со предавања на универзитетите во 

Лублин, Варшава, Краков, Познањ, Прага и Братислава. 

... 

Со сета своја дејност проф. Видоески има придонесено многу, ма-

кедонската дијалектологија да влезе во една нова фаза на темелни, 

осовремени научни испитувања.“ 

  

Во 1969 година, Божидар Видоески е избран за дописен член на МАНУ, 

а во 1974 година е избран за редовен член на МАНУ. Видоески беше дол-

гогодишен член на повеќето Комисии на Меѓународниот Славистички Ко-

митет (МКС): за Општословенски Лингвистички Атлас (ОЛА), за фоноло-

гија и фонетика, за терминологија, за ономастика..., член на меѓународните 

комисии за Европски лингвистички атлас (АЛЕ) и за Карпатски дијалектен 

атлас (ОКДА); во годините 1973-1996 беше одговорен уредник на списа-

нието „Македонски јазик“; беше носител на многу награди, меѓу другото: 

Октомвриската награда, Орден на трудот со златен венец, висока полска 

награда Polonia Restituta...  

 

*** 

 

Времето кога младиот Божо Видоески како професија си го избра истра-

жувањето на македонскиот јазик беше поволно за науката. Тукушто заврши 

војната која речиси ги прекина повеќето научни проекти низ цела Европа, 

посебно во доменот на општествените, хуманистички дисциплини; новите 

текстови, новите теории, ако се раѓале, се раѓале „за фиоки“, а не за публи-

кација, што не значи дека креативните научници престанале да мислат и 

да планираат. Кога се отворија можности за работа во нормални услови, 

сите тие планови полека излегуваа на видело и почнаа да се остваруваат. 

Ситуацијата веќе особено динамична во Македонија каде што научниците, 

покрај реализација на своите лични веќе осмислени проекти, застанаа пред 

задачата за градење цела нова научна инфраструктура во новосоздадената 

република.  

Во лингвистиката, европска, американска, доминирале различни вари-

јанти на структуралистичките теории, се откриваа функционални, дистин-

ктивни способности на одделните единици на јазичниот систем и систем-
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ските врски меѓу нив... Истовремено, масовите миграции и принудни пре-

селувања на населените, новопоставените политички и административни 

граници наложувале обврска на широки теренски истражувања за да се 

утврди, анализира и опише новонастанатата ситуација во дијалектите. 

За широката, зрела визија на сите тие задачи и приоритети кај младиот 

Видоески сведочи неговата прва сериозна публикација, објавена од страна 

на Институтот за македонски јазик, како прв број во серијата „посебни 

изданија“, само три години по дипломската работа; се работи за книшка 

под наслов Прилог кон библиографијата на македонскиот јазик, Скопје 

1953, која претставува анотирана библиографија на сè што ‒ според знае-

њето на авторот ‒ од дваесеттите години на 19-от век, а вклучително со 

1952 година ‒ беше објавено за македонскиот јазик. За помош во при-

бирање материјали младиот автор им се заблагодарува на професорите 

Блаже Конески и Харалампие Поленаковиќ. ‒ Прави впечаток дека туку-

што дипломиран, Видоески беше свесен ‒ за што сведочи краткиот вовед 

во неговиот Прилог ‒ дека историјата на македонските дијалекти значи 

историја на македонскиот јазик, што за жал до ден денешен не им е јасно 

на бројни македонски лингвисти. За своја среќа тој се најде во раце на 

еминентни лингвисти како Конески и Поленаковиќ, а за време на краткиот 

период на студиите во Белград во раце на често и топло од него споме-

нуван Р. Бошковиќ и знаеше да учи од своите професори.  

Во 19-от и во првата половина на 20-от век македонската проблематика 

привлекуваше многу автори ‒ присуството на македонските Словени дла-

боко на денешната грчка територија, старословенските споменици од 

македонска редакција, почетоците на оригинална литература, богат фолк-

лор, полиетничка и полилингвална средина ‒ сето тоа побудуваше интерес 

во широките кругови на славистите. Сепак, отсуството на државност, на 

некаква политичка и/или административна автономија оневозможувало 

македонската јазична територија да се сфати и да се опишува целосно, во 

целата нејзина сложеност и дијалектната диференцијација. Токму таква 

амбициозна задача си поставил младиот доктор Видоески и ‒ мора да 

признаеме ‒ брилијантно ја оствари.  

Кон крајот на педесеттите години на минатиот век во Македонија прес-

тојуваше познатиот полски лингвист ‒ славист, Зѓислав Штибер. Полска 

тогаш беше позната меѓу словенските земји по своите постигнувања во 

доменот на лингвистичката географија, а Штибер беше токму специјалист 

во тој домен. Како придружник и водич за време на неговиот престој во 

Македонија му беше доделен д-р Божо Видоески. На Штибер многу му се 

допадна младиот колега, неговата интелигенција, научната пасија и голе-
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мите планови. Како резултат на нивното меѓусебно разбирање и прија-

телство на Видоески му беше доделена 9-месечна стипендија за специја-

лизација во Полска. 

Видоески се појави во Полска пред почетокот на новата 1959 година и 

бргу ги придоби срцата на своите полски колеги. Беше многу активен: на 

Варшавскиот универзитет, под патронат на Штибер, одржа еден курс по 

македонски јазик, се запозна со работата на двете дијалектолошки одде-

ленија на Полската академија на науките (ПАН), водени соодветно од 

професорите Штибер и Дорошевски, учествуваше во теренските истражу-

вања, воспостави пријателски односи со полските колеги од својата гене-

рација, Зволињски, Караш, Шимчак, зеде учество во летен курс по полски 

јазик за странци, организиран од Polonicum ‒ ќелија на Варшавскиот Уни-

верзитет чија задача е ширење и афирмација на полскиот јазик надвор од 

границите на Полска ‒ и темелно се запозна со работата на таа органи-

зација, што ќе му се најде во иднина, кога ќе стане директор на македон-

скиот летен семинар во Охрид... Еднаш воспоставените контакти со 

Полска и полските лингвисти ќе продолжат низ целата научна кариера на 

Видоески и ќе отворат повеќе линии на меѓусебна соработка. 

Првата лингвистичка студија на Видоески е неговата дипломска работа 

посветена на Поречкиот говор; ја објави Филозофскиот факултет на Уни-

верзитетот во Скопје, Катедра за јужнословенски јазици, во 1950 година, 

како прва книга во серијата „Дипломски работи“. Тука наоѓаме краток 

географски и демографски опис на територијата на поречкиот говор со 

приклучена детална карта, класична за ова време анализа на фонетските и 

морфолошките формални единици карактеристични за тој говор со забе-

лешки за нивната употреба и позициона варијација, краток речник на лек-

семи специфични за опишуваниот говор и мала збирка текстови врз кои е 

вршена анализата; има дури авторска errata. За жал, такви дипломски 

работи одамна не сме виделе. Забелешката дека текстот е карактеристичен 

„за она време“ се однесува пред сè на фактот дека во студијата нема опис 

на синтаксата на говорот. Претставената шема на монографски опис на 

еден дијалектен јазичен код, Видоески ќе ја реализира во сите свои подоц-

нежни трудови од тој тип, со една релевантна разлика дека по престојот во 

Полска, шемата ќе се збогати со опис на дистинкции на релација: фоне-

тика ~ фонологија како и со скромен број синтаксички коментари. Се 

множат, исто така, забелешки за функциите и прагматичките контексти на 

употреба на опишуваните морфолошки форми. 

Во 1962 година како трета книга во серијата „посебни изданија“, ИМЈ 

ја објавува докторската монографија на Видоески, Кумановскиот говор. 
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Во Поговорот авторот објаснува дека книгата била предадена за печат 

веќе во 1958 година, но печатењето било прекинато. Му се заблагодарува 

на ИМЈ кој го овозможи објавувањето на книгата. ‒ Книгата брои над 300 

страници; покрај сестран синхрониски опис и анализа донесува ‒ посебно 

во фонолошкиот дел ‒ многу екскурзии во историјата со цел реконструк-

ција на еволуцијата на фонолошкиот систем на говорот. 

За да ја покаже дијалектната диференцираност на македонската јазична 

територија во цела нејзина динамика, Видоески состави посебен прашал-

ник (веќе со идеја за идниот македонски дијалектен атлас) и со негова 

помош го следи патот на главните фонолошки и морфолошки изоглоси, 

правци на нивното поместување, утврдува локации на главните жаришта 

на експанзија на одредени системи и потсистеми, како и присуство и екс-

панзија на резултати од меѓујазичните контакти на ареали кои покрај 

Македонци ги населуваат и Албанци, Власи, Срби, Турци... Се разбира, тој 

располага со комплетни материјали единствено од Вардарска Македонија, 

но сепак успева да ги претстави во општите црти и да ги вклучи во целос-

ната слика и говорите во Егејска и Пиринска Македонија. Во подоцнеж-

ните години му помагаат школувани од него помошници, најчесто Аритон 

Попоски и Коста Пеев. 

Треба да памтиме дека „во она време“ не беше лесно да се спроведе 

солидно теренско истражување ‒ патиштата беа лоши, немаше регуларна 

комуникација, магнетофони од стар тип, неопходни за снимање текстови, 

експлораторот ги носел на сопствен грб... Сето тоа не го спречи Божо Ви-

доески да ја создаде својата слика за географијата, внатрешната диферен-

цијација и меѓусебните врски меѓу одделни македонски дијалектни ком-

плекси, што му овозможи кон крајот на животот да почне да ја остварува 

замислата таа слика да ја прикаже во една сеопфатна монографија и ‒ со 

помош на младите колеги од Институт за македонски јазик ‒ во форма на 

македонскиот дијалектен атлас. Монографијата прецизно ја осмисли, прак-

тично речиси целосно ја подготви, така што по неговата смрт можевме да 

ја составиме од неговите ракописи и да ја објавиме во првите два тома на 

изданието Дијалекти на македонскиот јазик (МАНУ, 1998-1999). Проектот 

на атласот, иако скоро доведен до крај, до ден денешен чека конечна дора-

ботка. Со залагањето на покојната д-р Убавка Гајдова, тогашен раково-

дител на Одделението за дијалектологија на Институт за македонски јазик, 

и со помош на вработените во Истражувачкиот центар за лингвистика при 

МАНУ, излезе само том Македонски дијалектен атлас. Пролегомена 

(ИМЈ 2008), додека собраниот материјал од неколку стотини македонски 

села чека на ливчиња во картотеката на ИМЈ; можеме само да се надеваме 
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дека ќе биде дигитализиран пред ливчињата да станат нечитки; а се работи 

за верна слика на македонските дијалекти од пред 50-70 години, непо-

вратно уништена со бројните миграции на населението и природната ево-

луција на дијалектните системи. 

Двајцата харизматични македонски лингвисти, Конески и Видоески, 

колку и да беа различни по научните профили, сепак добро соработуваа. 

Појдовниот однос професор ~ студент со значајни научни постигнувања и 

брзото авансирање на Видоески бргу се претворил во односот на колеги-

јална соработка. Ги поврзуваше, иако гледан од разни аспекти, интересот 

за историскиот развоен пат на македонскиот јазик. Во 1965 година Ко-

нески ја објавува Историја на македонскиот јазик. Во наши раце е при-

мерокот на Историјата со бројни маргинални забелешки на Видоески, 

дел од нив со плусеви и извичници на апробата, дел со критични 

додатоци; во нашите раце е писмото во кое Конески му се заблагодарува 

на Видоески за неговите забелешки; голем дел од тие критичните беа 

искористени во наредните изданија на Историја. ‒ Во втората половина 

на минатиот век еминентен украински лингвист, професор на Универ-

зитетот Колумбија (Columbia University) во САД, Г. Ј. Шевелов, голем фан 

на фонологијата, реализираше еден од првите општословенски лин-

гвистички проекти ‒ имено, ги наговараше своите колеги фонолози од 

различните словенски средини да пишуваат, а тој ќе им ги објавува, моно-

графии за фонолошкиот развиток на одделни словенски јазици. Со таа 

серија изданија до ден денешен се служи светската славистика. Со молба 

за обработка на македонската проблематика Шевелов му се обрати на Ви-

доески, кого го познаваше од средбите на разни конференции и од него-

вата работа во Комисијата за фонетика и фонологија на МКС. Видоески, 

свесен дека Конески ја има обработено соодветната пробле-матика во 

својата Историја, му одговори на Шевелов дека би требало да му се 

обрати на Конески. Како резултат на натамошната преписка во 1983 

година во Хајделберг излезе A Historical Phonology of the Macedonian 

Language by Blaže Koneski with a survey of the Macedonian dialects and a 

map by Božidar Vidoeski. Текстот го преведе на англиски Виктор А. Фрид-

ман. Нешто подоцна беше објавен во Скопје и оригиналниот македонски 

текст на Конески.  

Освен споменатата општа монографија на македонските дијалекти, обја-

вена во првите два тома на изданието Дијалектите на македонскиот 

јазик, Видоески е автор и на низа монографии на одделни јазични процеси 

и појави специфични за македонските дијалекти. Повеќето од нив ‒ според 

селекција и редослед направени од самиот автор ‒ се објавени во третиот 
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том на споменатото издание; авторската селекција беше потребна, бидејќи 

Видоески на некои појави и проблеми се навраќаше по неколку пати и на 

крај не секогаш последната варијанта ја оценуваше како најуспешна. Под-

насловот на целиот трет том гласи Монографии на структурните особини 

релевантни за диференцијација на македонските дијалекти; монограф-

ските студии се поделени во два дела: 1. Фонологија, и 2. Морфологија. Во 

фонолошкиот дел наоѓаме 13 текстови. Првиот е посветен на општиот 

преглед на дијалектните вокални системи во јужнословенски и балкански 

контекст, следуваат монографски описи на фонетските карактеристики и 

географската дистрибуција на избрани вокални и консонантски фонеми, 

како и увид во нивната историја. ‒ Во морфолошкиот дел меѓу деветте 

текстови привлекуваат внимание оние два кои се посветени на shifters, т.е. 

експоненти на референција карактеристични за номиналните морфолошки 

системи на македонските дијалекти, конкретно заменките и членот. Ви-

доески со безгрешна интуиција го оцени значењето на тие два потсистема, 

кои содржат цел комплекс иновативни појави релевантни за идентитетот на 

македонските јазични кодови и нивното место во јужнословенскиот и бал-

кански контекст. Останатите морфолошки студии се однесуваат на формални 

иновации во инвентарот на номинални и вербални категоријални маркери. 

На крајот на овој преглед на содржината и значењето на трудовите 

опфатени во изданието Дијалектите на македонскиот јазик, I-III, треба да 

се подвлече дека низ целата своја длабока, сестрана анализа авторот ја сле-

ди нишката која ја документира доминантната улога на централниот дија-

лектен комплекс на западното наречје како извор на типично македонски 

иновации и природна база на стандардниот јазик. 

Теоретските славистички перспективи на Видоески особено се проши-

рија откога по московскиот IV Меѓународен конгрес на слависти активно 

се вклучи во работата на специјалистичките комисии на Меѓународниот 

славистички комитет (МКС). Имено, на Московскиот конгрес падна одлу-

ка за започнување на повеќе општословенски научни проекти и таа задача 

им беше поверена на стручни комисии составени од претставници на сите 

словенски јазици. Македонски претставник во praesidium на МКС беше 

Блаже Конески, кој лично се вклучи во Комисија за изучување на грама-

тичката структура на словенските јазици, додека Видоески по негова пре-

порака се најде во Комисијата за фонетика и фонологија, Комисијата за 

словенска ономастика и Комисијата за општословенски лингвистички ат-

лас (ОЛА). За неговиот голем и ценет влог во работата на тие комисии ќе 

стане збор во една од наредните глави на овој текст; тука сакам да подвле-

чам дека регуларните средби на работните седници на Комисиите на МКС 
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на македонскиот лингвист му донесоа основи за практично и теоретско 

познавање на сите словенски јазици, а истовремено значајно ги проширија 

неговите научни контакти во словенските лингвистички кругови. Неговата 

лична харизма, висока интелигенција, научна пасија бргу му осигурија 

популарност и широк круг пријатели во повеќе славистички средини, а 

истовремено му помогнаа да ги догради и продлабочи концепциите на 

личните македонистички проекти кои тематски во голема мера се прекло-

пувале со проектите на соодветните комисии.  

Работата врз ОЛА и контактот со дијалектниот материјал од целата сло-

венска јазична територија му дозволија да го доопредели местото на маке-

донскиот јазик меѓу неговите јужнословенски соседи и пошироко, во целата 

словенска заедница, му дозволија и да го догради прашалникот за плани-

раниот иден македонски дијалектен атлас. 

Работата во ономастичката комисија убаво се надоврза на неговиот стар 

жив интерес за дијалектната географска терминологија; низ долгите го-

дини на теренска експлорација во Македонија, Видоески редовно ги соби-

раше дијалектните географски називи. Импозантната збирка од 2.251 нази-

ви со соодветна географска, етимолошка и библиографска информација, 

подготвена за печат од колешките од ИМЈ под раководство на д-р Олга 

Иванова, е објавена посмртно во 1999 година во издание на МАНУ под 

наслов Географска терминологија во дијалектите на македонскиот јазик. 

Најпосле, на работата на Видоески во Комисијата за фонетика и фоно-

логија посредно ѝ го должиме томот Фонолошки бази на говорите на 

македонскиот јазик, МАНУ 2000, кој донесува фонолошки монографии 

(актуелна состојба + историски извод) на 33 села репрезентативни за 

говори кои од своја страна се репрезентативни за соодветни дијалектни 

комплекси распоредени низ целата македонска јазична територија.  

 

*** 

 

Заедно со проф. Штибер го дочекавме Божо Видоески кога се појави во 

Варшава во последните денови од 1958 година. Проф. Штибер мене ми ја 

повери задачата да го запознам гостинот со градот, со полските колеги, со 

нашата работа врз атласот на кашупските говори... На градот не му пос-

ветивме многу време. Бргу откривме дека нашите научни интереси во го-

лема мера се поклопуваат и почнавме да размислуваме за идна соработка; 

јас тукушто се вратив од мојот прв престој во Југославија на летен семи-

нар за странски слависти каде што се запознав со Блаже Конески и одлу-

чив да одберам македонистика како моја потесна славистичка специја-
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лизација, Божо беше заинтересиран за дијалектолошките проекти во Пол-

ска која во тој домен беше најнапредна во словенскиот свет; сме имале 

заеднички јазик во наука, но не сме имале заеднички јазик за секојдневна 

комуникација ‒ со оглед дека македонски и полски структурно макси-

мално се разликуваат во рамките на словенскиот јазичен свет, решивме да 

се занимаваме со систематска граматичка конфронтација на нашите два 

јазика и на тој начин да создадеме некој вид рамка за словенска грама-

тичка типологија. Се разбира, ова не се случи од ден на ден, нашите пла-

нови полека се кристализираа. На почетокот замислувавме нешто налик на 

конфронтативна граматика, но бргу сфативме дека во таквата граматика 

мора да постои хиерархија на двата разгледувани јазици, а ние сакавме 

македонскиот и полскиот да ги третираме al pari. Првата наша заедничка 

авторска книшка, објавена во 1984 година од страна на Институтот за пол-

ски јазик на ПАН, носи уште наслов: POLSKI~MACEDOŃSKI. Gramatyka 

konfrontatywna (zarys problematyki) со поднаслов: Zeszyt 1. Wprowadzenie. 

Покрај пристапните забелешки книшката содржи три дела: а. дијалектна 

диференцијација на полскиот и македонскиот јазик, б. услови за формирање 

и степен на кодификација на општиот полски и македонски јазик, и в. со-

цијална диференцијација на полскиот и македонски јазик; карактер и ди-

намика на интегративните процеси. ‒ Паралелно се разгледуваат полската 

и македонската ситуација во трите аспекти, па се формулираат заклучоци: 

паралели и разлики меѓу разгледуваните јазици. ‒ Сите наредни томови на 

нашата серија (а стигнавме веќе до десетти) носат наслов ПОЛСКИ ~ МА-

КЕДОНСКИ. Граматичка конфронтација. и сите, за жал, излегоа по смртта 

на Божо во 1998 година. Втората тетратка, објавена од МАНУ во 1999 го-

дина, носи поднаслов Прозодија и содржи уште оригинален авторски влог 

на Божо. Покрај него, авторите се проф. Ирена Савицка, позната по своите 

трудови за словенска и балканска фонетика и фонологија, и Зузана Топо-

лињска. Една од наредните тетратки, четвртата, објавена од МАНУ во 

2001 година, е авторство на д-р Казимјера Марија Солецка и посветена е 

на методологијата на описот и примери на описот на македонските и 

полските глаголи и перифрастичните глаголски конструкции. 

Наредна авторска книга, заедничка моја и на Божо, се однесува на 

„доработката“ на материјалите објавени во фонетските томови на Општо-

словенскиот лингвистички атлас. Имено, на картите кои ги претставуваат 

звучните системи на словенските говори предмет на картографирање е 

фонетскиот запис на експлораторот, а недостасува информација за стату-

сот на соодветниот глас во системот на говорот; со други зборови: недо-

стасува фонолошката информација. Во Комисијата на ОЛА се роди иници-
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јатива да се обработат фонолошките системи на одделните говори прет-

ставени во ОЛА вклучително со историскиот извод, т.е. нивната претпо-

ставена историја од прасловенскиот период до денешната состојба; чле-

новите на националните комисии од словенскиот запад и југ ја поддржаа 

таа иницијатива и над половина описи од тие територии беа веќе готови 

кога шефот на Меѓународната комисија, Рубен И. Аванесов ја стопира 

подготовката на описите. ‒ Македонските и полските описи беа веќе го-

тови, во наши раце беа комплетните југословенски описи, лужички, дел од 

чешките и словачките и богат теренски материјал од целата територија на 

ОЛА, располагавме и со постојната предметна литература ‒ во таа ситу-

ација решивме со Божо да се потрудиме да составиме фонолошки карти 

кои би ја прикажувале историјата барем на тие претпоставени прасло-

венски вокални фонеми кои во текот на еволуција се претопиле во други 

функционални единици. Така се роди книгата Од историјата на словен-

скиот вокализам којашто ја објави МАНУ во 2006 година; книгата содржи 

четири карти со коментари, картографската обработка е на проф. Марјан 

Марковиќ. Како што пишувам во предговорот „во моментот на смртта на 

мојот коавтор во 1998 год. првата верзија на оваа книга беше веќе готова. 

Готови беа и црнописите на картите. Сепак, нашата дискусија околу оддел-

ни ставови, хипотези, формулации сè уште беше во тек. Следствено, чув-

ствувам потреба да кажам дека евентуалните грешки во оваа дефинитивна 

верзија ме оптоваруваат само мене.“ 

Во 2013 година, во издание на МАНУ беше објавена книгата на Ви-

доески Прилози за развојот на македонистичката лингвистика, којашто 

беше приредена од проф. Димитар Пандев. Првиот дел е насловен Маке-

донска лингвистика и опфаќа текстови поврзани со развојот на македон-

ската лингвистика, додека вториот дел е насловен Странска македони-

стика и во него се поместени текстови поврзани со местото на македон-

скиот јазик во светската славистика како и текстови за работата на стран-

ските слависти кои се занимавале со македонскиот јазик. 

 

*** 

 

Претставениот овде научен пат и постигнувања на Божидар Видоески 

водат кон неминовен заклучок дека имаме работа со научник на којшто му 

ги должиме темелите на нашите денешни знаења за македонскиот јазик, 

неговата географска диференцијација и патиштата на неговата еволуција 

од далечната прасловенска заедница, па сè до заслужената, а задоцнета 

кодификација во 20-от век. 
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Спомени 
 

 

Моето учење на македонскиот јазик почна пред четириесет години, во 

1978, кога, како студентка на постдипломски студии на универзитетот Се-

верна Каролина, Чапел Хил, имав шанса да учествувам на летниот семинар 

во Охрид. Оваа година е јубилејна за мене, 40 години од моето прво доаѓање 

во Македонија. Многу работи се случија и во мојот живот и во животот на 

Македонија во текот на овие 40 години. 

Мојата прва научна работа поврзана со македонскиот јазик, магистер-

ската работа, ми даде прва прилика да ги читам дијалектните описи на 

Божидар Видоески. Проф. Фридман, мојот ментор, предложи да работам на 

темата Турцизми и дијалектизми во неиздадена збирка еротски приказни 

собирани од Кирил Пенушлиски. Задачата не беше само да ги анализирам 

овие податоци, требаше и да го преведам на англиски целиот том од 300 

страници. Мора да кажам дека во тој период бев само еднаш на семинарот 

и немав други часови по македонски. Не знаев да читам дури ни на 

стандарден јазик, а задачата ми беше да читам, анализирам и преведувам 

текстови напишани не само на еден дијалект, туку на дијалекти од цела 

Македонија. Во тоа време, се разбира, немаше интернет, но немаше и ниту 

еден добар толковен македонско-англиски речник. Седев на подот и во 

полукруг пред мене беа расфрлани Тритомниот речник, Српско-хрватско-

англиски речник од Мортон Бенсон, и статии повразни со македонските 

дијалекти од Видоески испечатени во списанието Македонски јазик.  

Ќе побарав еден збор во Тритомниот речник, па ќе го преведев на 

англиски со помош на Бенсон. Збор по збор, стотици страници. Ама, проце-

сот беше дури и потежок бидејќи честопати ми се случуваше зборот да го 

нема во речникот, бидејќи е дијалектен збор или дијалектна форма. Тогаш 

ќе почнев да истражувам изоглоси за да разберам во која форма би бил некој 

збор во стандардниот јазик. Читав, гледав, барав и на крај кога ќе го најдев 

во Тритомниот, гледав кај Бенсон и многу често ќе дознаев дека зборот 

има значење не како во речникот, туку нешто поадекватно за една еротска 

приказна. Научив како да читам македонски гледајќи од исток до запад, од 

север до југ преку изоглосите опишани од Видоески. Иако мислев дека се 

фокусирам само на македонскиот стандарден јазик, дури од почетокот, 
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Видоески ме научи да ги разбирам разните звучења на македонскиот јазик. 

Ќе нема повеќе истражувачи, кои ќе работат како што работев јас во тие 

далечни години. ИЦАЛ ја донесе оваа работа до современата ера. Не само 

што неговите дијалектни истражувања сега се преведени и на англиски од 

Пол Фостер, туку и со дигитализацијата на текстовите и аудиоснимките им 

се дава нов живот на овие трудови.  

Моите студенти на Универзитетот Торонто зборуваат на разни дијалекти. 

Истражувањата на Видоески ми дадоа можност да бидам подобар професор, 

особено на студентите кои сакаат да знаат повеќе за нивните дијалекти и за 

односот меѓу нивниот дијалект и стандардниот јазик. На тој начин, мону-

менталните дијалектни работи од Видоески им даваат можност да го раз-

берат јазикот на нивните родители, нивните баби и дедовци.  

Треба да додадам и дека го знаев Божидар Видоески и како ментор, преку 

помошта која им ја пружаше на моите студенти кога доаѓаа во Македонија. 

Еден од моите студенти пристигнал во Скопје, без поим како да се снајде. 

Видоески му помогнал и да најде место во студентски дом, и да добие кан-

целарија во Институтот за македонски јазик. Мислам дека на Божо, ситуа-

цијата на овој студент, од мало гратче во северно Онтарио, му беше блиска 

и имаше сочувство за него.  

Многу сум му благодарна на Божидар Видоески за љубезната поддршка 

што ми ја пружи и мене и на моите студенти. Иницијативата на ИЦАЛ 

гарантира дека неговата работа, преку дигитални платформи изработени од 

Марјан Марквиќ, e достапна на сè поширок круг на меѓународни истражу-

вачи. Оваа иницијатива повторно ја покажува врската меѓу менторот и сту-

дентите и ни овозможува да размислиме за широкото влијание на Видоески 

и неговата посветеност на менторството на младите научници. 
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Академик Божидар Видоески ‒ неприкосновени 

људски и научни ауторитет у свету славистике 

 

 

1. На основу животног искуства говорио сам, а и писао, да родитељи, 

завичај и учитељи чине свето тројство којему се много теже одужити, него 

ли се о њега огрешити. О својим родитељима похвално писање и није увек 

у складу са мером укуса, а о залужним учитељима то је – света дужност. 

Припадам реду срећника са статусом уистину великог дужника. Све је 

почело педесетих година прошлог века, када смо у шестом разреду основне 

школе у Кладњу од младог професора Николе Путића, рођеног у 

Суботици, чули да је у глаголу пећи основа *pek-, чиме се објашњавају 

услови за прву и другу палатализацију. Дао је четири четворке, од којих 

једну и мени, истовремено ме истински вежући за материју коју је 

предавао. Велике учитеље имао сам на новосадском Филозофском 

факултету, где ми је младалачки несташлук године 1968. године затворио 

сва врата научних институција. Стицај околности увео ме 9. јануара 1973г. 

у Радну заједницу Српске академије наука и уметности, где ћу четрнаест 

година провести у строго чиновничком статусу, на задацима 

Међуакадемијског одбора за дијалектолошке атласе, задуженог за послове 

у домену лингвистичке географије, пре свега на Општесловенском 

лингвистичком атласу (ОЛА), затим атласу српских и хрватских 

дијалеката, а касније на Европском лингвистичком атласу (АЛЕ) и 

Општекарпатском дијалектолошкома атласу (ОКДА). Четрнаест година 

чиновничког статуса, са обимним пословима административно-техничке 

природе, компензовано је великом привилегијом: познанство и рад са 

највећим словенским дијалеколозима. Дваедест шест и по година бити 

најближи сарадник Павлу Ивићу, а више од двадесет и пет година тако 

тесно сарађивати са Божидаром Водоеским може се само онда када 

Свевишњи умеша своје прсте.                

2. Цењене колеге, драги пријатељи, надам се да сте свесни да ће моје 

скромно обраћање угледном скупу бити прожето личним тоном и напором 

да личне емоције обуздам рационалним размишљањем. Припала ми је част, 

али пре свега обавеза да, по мери својих могућности, из личног угла 

гледања, кажем коју реч о великом човеку и неприкосновеном научном 
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ауторитету, да двадесет година након овоземаљског растанка кажем за које 

сам све подуке и поуке захвалан академику Божидару Видоеском, нашем 

Божи, да са већ солидне временске дистанце подсетим на делић онога шта 

све не бисмо у науци имали, односно шта не би било такво какво јесте да 

није било Божидара Видоеског.                                   

3. На све стране се пише да живимо у времену оптерећеном разним 

кризама: економском, духовном, моралном, међу којима је можда и 

најпогубнија – криза ауторитета, пре свега на персоналном, а тиме и – 

институционалном нивоу. Све је мање оних који су спремни да науштрб 

личног комодитета озбиљније залегну за ствар од опште ползе. 

Геометријско повећање наставно-научних институција и лица са највишим 

академски знањем у обрнутој је пропорцији са људима од иницијативе. 

Нетрпељивост, завист, сујета шире се као коров по запуштеним имањима. 

Дошло је време антипода Божидара Видоеског.  

4. На основу чега сам се усудио овако лаконски написати: „непри-

косновени људски и научни ауторитет у свету славистике?“ Стицај 

околности, међу којима има и крајње необичних, дао ми је право да говорим 

о људском и научном ауторитету, с нагласком на епитету ЉУДСКИ! Не 

дуго након мога ангажовања на наведеним пословима председник 

Комисије за ОЛА приредио ми је шокантно изненађење: „Седи. Нема 

више Ви, само ти. Ти си као моје дете. Мене је живот научио да све и 

свакога проверавам. Извини, ја сам тебе проверавао и у тебе имам пуно 

поверење. Тебе нико не може преварити, ти шале причаш да би се 

оријентисао у датој ситуацији“. Био сам запањен таквим даром, али још 

већом обавезом, да не кажем теретом. Нема сумње да су нас везивале и 

неке заједничке менталне и карактерне нити. Оно „преварити“ треба 

посматрати у контексту политичких и научних трзавица у оквиру 

свесловенског научног колектива, понајвише око статуса македонског 

језика, кризе која је обележена и изласком суседне земље из заједничког 

подухвата. У току четвростолетног рада на пословима ОЛА, а касније и 

ОКДА провели смо заједно више стотина дана на заседањима у земљи и 

осталим словенским центрима, највише у Москви, где је дуго одржаван 

двонедељни зимски састанак радних тела ОЛА, а касније и седнице 

колектива ОКДА. Већина вечери у комфорним смештајним условима 

памти се по позиву председника Комисије: „Дођи на муабет“. И тако 

хиљаде сати разговора, углавном сјајних, поучних, неретко изузетно 

садржајних вишечасовних монолога у ноћној тишини, за столом на коме 

се полако смањивала гомила јабука, мога омиљеног воћа. Свако, изгледа, 

има потребу да пред неким, отвори душу, а мени је ту привилегију 

уприличио човек изузетне биографије и импресивне библиографије, 
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људски и научни ауторитет по коме се памти једно време. Божидар 

Видоески пред својим млађим сарадником није имао тајни, те оно што 

није могао да каже сину ни својим колегама, рекао је свом саговорника у 

ноћним разговорима диљем словенског света. Велика је штета што је само 

испред једних ушију и очију проведен тај непоновљиви, посебне филмске 

серије вредан животни пут, дословце од дана рођења, преко основне 

школе и боравка у домовима „Краљ Алекснадар“, до соло екскурзија 

новцем зарађеним подучавањем лењих ђака, али синова богатих родитеља, 

преко ратне епопеје, послератних догодовштина до чланства у више 

академија наука (Македонске, Пољске, Српске, Југославенске).1 

5. О личности и делу онога који нас је данас окупио могло би се 

говорити данима, а мени остаје простор за селективно телеграфско 

подсећање на оно чиме је задужио струку и подучавао друге у пословима 

којима је посветио радни век. О Божином доприносу сагледавању прилика 

у македонском дијалекатском комплексу било би неумесно говорити пред 

неупоредиво компетентнијима за ту проблематику, али се усуђујем за нека 

поређења и понеки свој осврт. Данас најпродуктивнији и вероватно 

најзаслужнији српски дијалектолог Драгољуб Петровић је пре петнаест 

година поштено написао: „После Белића, наиме, лако се било бавити 

дијалектологијом, јер је он за свако истраживање имао макар глобалан 

оквир, смернице у којима се оно може обављати, као и резултате који се 

могу очекивати као изненађење“ (Петровић 2001: 244). А шта тек рећи за 

учинак, по Ивићевим речима „велемајстора македонске дијалектологије“ 

(Ивић 1995: 201). Лично не познајем никога да тако дијалекатски мозаик 

свога језика држи на длану, све његове идиоме како понаособ тако и у 

њиховом суодносу са суседним говорима, македонски дијалекатски 

комплекс у оквиру јужнословенског и општесловенског језичког света, као 

и у контексту суседних несловенских језика. Радови академика Видоеског 

објашњавају висок статус тзв. језичке и дијалекатске периферије, а 

посебно значај језичке и дијалекатске интерференције. С тим у вези 

памтим дуге разговоре Боже Видоеског и Драгољуба Петровића о 

приликама у западномакедонским и источноцрногорским говорима, о 

некадашњој компактној словенској целини раскинутој уклештењем 

арбанашке компоненте. Време није ишло у прилог њиховој замисли о 

заснивању посебног пројекта са том тематиком, али се мишљење о 

размерама уплива романске стране у развој говорних прилика на 

словенском југу оплодило у расправама Драгољуба Петровића, који је, 

                                                 
1 Договор да Божо напише свој животопис и мени га преда, а ја да га касније дам 

јавности на увид прошао је по оној народној: „Човек снује, а Бог одлучује“. Божо 

се прерано изместио из овоземаљског света и замисао је остала неостварени сан. 
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између осталог, у ономастикону, и не само именослову, својих Куча, 

препознао романску а не арбанашку компоненту, како се углавном 

мислило. 

У текстовима насталим у најневесилијим пригододним тренуцима 

подсетио сам да су Божидар Видоески и Павле Ивић несумњиво 

најсвестранији, најплоднији, најкреативнији и најиновативнији истра-

живачи дијалеката својих народа, уједно и најзаслужнији за увођење 

структуралног метода у језичка испитивања код нас (Реметић 1999; 172; 

Реметић 2000: 5). По обиму урађеног, по ширини погледа и дубини 

понирања у испитивану материју Видоески надмашује све што су о 

македонским народним говорима писали његови претходници. Закључци 

до којих је он долазио у истраживању македонског дијалакатског мозаика 

вредни су и са гледишта општеславистичке и општелингвистичке науке. 

Имам право на суд и мишљење да у струци којом се бавим нико као 

Божидар Видоески, централна личност македонске науке о језику, није 

имао такав урођени смисао за сагледавање система и реда у оквиру језичке 

материје.                                      

6. На радном месту које подразумева обимне послове оперативне и 

организационе природе нисам могао ни пожелети бољи узор од академика 

Видоеског, чије ми је искуство, дочаравано и у тим дугим разговорима, 

било више него драгоцено. Уверио сам се у утемељеност Божиног начела: 

уради све сам, јер је код нас тако и брже и лакше. Свесно жртвовање у 

корист вишег циља стоји иза непоновљивог Божиног подвига у 

организовању научних и стручних скупова у Македонији. За осам година 

осам беспрекорних Семинара за македонски језик, литературу и културу, 

али је свих осам завршавано Божиним одласком у болницу, јер је „чир 

прорадио“. Не сме се, уосталом, губити из вида чињеница да већину 

данашњих македониста широм света чине бивши студенти и сарадници 

који су похађали Семинар, при коме је, опет заслугом Божидара 

Видоеског, „заживела Охридска научна дискусија, већ афирмисана 

трибина озбиљне размене мишљења домаћих и иностраних мкедониста“ 

(Реметић 1999: 174) Искуство стечено у Божиној пратњи стазом кретања 

учесника скорог семинара кроз Македонију стоји, примера ради, иза 

успешног налажења адекватне адресе у Србији за рад на ОЛА. Некима у 

овој сали добро познати хотел „ИЗВОР“ у Аранђеловцу тестиран је и 

одабран по Божином моделу, јер сам у својству „случајног“ госта 

намерника претходно проверио неке персоналне и угоститељске стандарде 

и тако је почело. А завршено је тиме да су челници угледеног 

угоститељског објекта године 2003. за три месеца одложили реновирање 

хотела како би се одржало годишње заседање међународних радних тела 
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ОЛА. Зар треба посебно говорити колико су таквом рејтингу 

југословенских дијалектолога допринела двојица највећих: академици 

Божидар Видоески и Павле Ивић?                                  

7. На представљању Ивићевих Изабраних огледа у САНУ академик 

Никша Стипчевић је подсетио на речи жаљења истакнутог италијанског 

интелектуалца због недостатка „људи од иницијативе“. Зашао сам у осму 

деценију живота, али још никога нисам срео ко би се у том погледу могао 

поредити са академиком Божидарем Видоеским. Овде две појединости 

избијају у први ред: теме које је иницирао, протежирао и умешност да 

савлада све отпоре и препреке на одабраном путу. У првом случају 

Божидар Видоески издржава поређење са Ђуром Даничићем, који је, исто 

тако, пажњу указивао крупним задацима, „ишао ка оном битном, 

остављајући споредности другима“ (Ивић 1990: 245–246). Временски 

лимит дозвољава подсећање на само три подухвата. Најмањег обима је 

Уводни том ОКДА, објављен у Скопљу 1987,2 у коме је до пуног 

изаражаја дошла висока компетентност главног редактора. А онда два 

капитална остварења у оквиру ОЛА. Ауторитет и пословична упорност 

председника наше Комисије стоје иза прихватања обимног посла на 

издавању Првог фонетског тома Рефлекси јата, чији су главни редактори 

били аладемици Божидар Видоески и Павле Ивић.3 Не нарушавам кодекс 

грађанске пристојности када кажем да је тадашња генерација југо-

словенских дијалектолога, уз помоћ суботичке МИНЕРВЕ, у улози ледо-

ломца поставила високе научне и типографске стандарде за даљи рад на 

великом међународном научном подухвату. Трећа срећа: Фонолошки 

описи српскохрватских/хрватскосрпских, словеначких и македонских 

говора обухваћених ОЛА,4 књига обима 828 страна. „Иницијатива за рад на 

описима дошла је од Морфофонолошке комисије ОЛА. У време једног од 

зимских радних заседања ОЛА у Москви, 23. јануара 1974, фонолошка 

поткомисија те комисије је формулисала, на основу предлога проф. Зузане 

Тополињске, нацрт инструкције за фонолошке описе пунктова ОЛА“ 

(Фонолошки описи, стр. 2), али је за пуно остварење замисли на тлу Југо-

славије, за појаву књиге са „више описа фонолошких система у 

                                                 
2 Общекарпатский диалектологический атлас. Вступительный выпуск. ‒ Скопје 

(Македонская академия наук и искусств), 1987, стр. 184. 
3 Общеславянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 

1: Рефлексы*ě. ‒ Белград (Сербская академия наук и искусств), 1988, стр. 160. 
4 Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora 

obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom. ‒ Sarajevo (Akademija nauka i 

umjetnosti Bosne i Hercegovine. Posebna izdanja, knj. LV, Odjeljenje društvenih 

nauka, knj. 9), 1981, стр. VIII непаг. + 828 + карта. 



Слободан Н. Реметић 

 

38 

 

дијалектима једног лингвистичког подручја него и у једној постојећој 

публикацији у свету“ (стр. 1), огромна заслуга академика Видоеског, за 

шта сам му лично захвалан због вишегодишње школе код најбољих 

југословенских фонолога појачаних Зузаном Тополињском. Рад на томе 

капиталном издању стоји и иза открића фонолошке индвидуалности 

старога гласа јат на великом простору северозападне Србије (Реметић 

1981), чиме је дефинитивно решено крупно питање српске историјске 

дијалектологије и стављена тачка на научну полемику актуелну од 

времена Вука Караџића. И иза тога, по речим других, озбиљног датума у 

српској дијалектологији на посредан начин стоји Божидар Видоески, који 

је од двадесет и четири описа македонских говора обухваћених ОЛА сам 

урадио двадесет и два, а два у коауторству, с тим да ће касније из његовог 

пера произаћи још десетак истородних прилога, што ће македонској 

дијалекатској фонологији обезбедити челну позицију у словенском свету, 

јер се други не могу похвалити бројем и квалитетом обраде фонолошких 

система локалних идиома, рађених по истом моделу руком мајстора 

изузетне компетенције. 

8. На речи о резервама југословенских дијалектолога према идејама 

скопчаним са озбиљнијим ангажманом треба гледати у контексту нена-

докнадивог кашњења тадашње заједничке државе у пословима лин-

гвистичке географије. Срби, Хрвати и Македонци су, примера ради, 

ангажовани на пословима ОЛА пре првих корака на изради својих 

језичких атласа. Касније су на сцену стигли АЛЕ и ОКДА, на којима су 

Југословени, пословично кубурећи са кадровским, а и материјалним 

капацитетима, дали запажен допринос, али је цена, на домаћој сцени, била 

уистину висока. Политички догађаји крајем прошлог миленијума 

уништили су перспективу израде Српскохрватског/Хрватскосрпског дија-

лектолошког атласа, али су Срби, примера ради, у трећи миленијум ушли 

без коначне мреже пунктова свога, Српског дијалектолошког атласа и без 

иједног испитаног пункта на територији Хрватске, одакле су Срби, разуме 

се привремено, практично протерани. Само на територији Србије треба 

утврдити ареале трију раније непримећених фонолошких особина: 

незамењеног јата, поткопаоничког акута и префонологизације некадашњег 

квантитета у вокалски квалитет на простору призренско-јужноморавског 

дијалекта. 

Истински интелектуални подвиг и у томе погледу издваја Божидара 

Видоеског из целине. Он је, такође полазећи са голе ледине, уз разгранату 

ангажованост на разним домаћим и међународним задацима (није Божо, 
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уосталом, био члан једино Међународне комисије за ОЛА),5 израдио 

Упутник, утврдио мрежу пунктова, у многима прикупивши језичку грађу, 

успешно водио и надзирао цели подухват, стигавши до десетина нацрта 

карата Македонског дијалекатског атласа, које сам пре коју деценију 

прегледао у његовом кабинету на Филолошком факултету у Скопљу. Од 

непроцењиве је вредности улога академика Видоеског око заснивања 

пројекта Атлас македонских говора у Егејској Македонији. Када се овоме 

дода учинак на пољу ономастичких истраживања и другим пословима у 

служби афирмације македонистике у свету, посматрачу, посленику на 

истом пољу остају удружени дивљење и запањеност таквим подвигом.  

9. У формирању профила једне личности значајно, чак и пресудно 

партиципира умешност комуницирања са људима, у првом реду са обичним 

човеком, лицима „са шалтера“, предуслов, бар на нашим просторима, било 

кавих озбиљнијих амбиција организаторске провенијенције. У томе сам, у 

границама својих интелектуалних и других могућности, у сличним 

ситуацијама, свесно копирао великог учитеља, господина, каваљера и 

џентлмена, шармера, добронамерног рођенога вође благе нарави. Судбина 

се постарала да на челу националне инстутуције проведем два мандата у 

најтежем периоду: у време тешких санкција и рампи на граници, када се из 

Београда до Скопља могло доћи само аутобусом, у време двоипомесечне 

континуиране посете „Милосрдног анђела“ и „хуманитарне“ обнове разо-

рене земље. Уз „Божину помоћ“ практично све моје молбе и захтеви на 

државним шалтерима су услишени, сви рукописи штампани, укључујући и 

онај двотомни Јужнословенски филолог Павлу Ивићу у част, са прилозима 

140 аутора из земље и света на тринаест језика. 

10. Божидар Видоески је припадао једном изузетном поколењу 

македонских и југословенских лингвиста. Више него успешно је наставио 

стазама својих учитеља, међу којима и великога Александра Белића, али је 

у мисији које се прихватио крчио и нове путеве. На самом крају украшћу 

коју реч великом ерудити изговорену сличним поводом, две године након 

одласка са овога света Божинога колеге и пријатеља Павла Ивића 

(Медаковић 2004: 2). Такав губитак „не може се надокнадити, јер је“ 

Божидар Видоески „био целовита личност, саздан не само од значајних 

појединости, већ од јединственог лива. Отуда његово дело представља 

стамени блок чврсто сабраних“ људских и научних вредности. Памтимо га 

по отменом држању у свим ситуацијама, а било их је свакојаких, по 

одмереној речи којом је разоружавао и најљуће опоненте, јер је тешко 

                                                 
5 Запажено је његово учешће и у раду других комисија при Међународном 

комитету слависта: Комисије за Општекарпатски дијалектолошки атлас, Комисије 

за изучавање фонетике и фонологије словенских језика, Комисије за ономастику. 
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било са Божом се не сложити. „Урођени смисао за толеранцију, срдачан, 

отворен другарски однос према колегама, спремност да другима несе-

бично помогне донели су му статус необично омиљене личности међу 

многобројним лингвистима широм света“ (Реметић 1999: 172). Академик 

Божидар Видоески је, најкраће речено, чинио част свим колективима чији 

је био члан. Своме роду и струци оставио је обимно, до танчина дорађено 

научно дело, чиме је и стекао завидан углед у земљи и свету. По начелу 

„према свецу и тропар“ подсећање на великога научника и личног 

пријатеља завршићу речима којима је Павле Ивић под кровом Матице 

српске привео крају своје слово поводом годишњице смрти Ђуре Дани-

чића (Ивић 1990: 257): Ето, нама се догодило да смо имали свог Божидара 

Видоеског. Тачније, имамо га и сада. Ту је он, с нама, као опомена и као 

подстицај. 

Хвала Свевишњем на таквом дару, а вама хвала за стрпљење да ме 

саслушате. 
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Слободан Н. Реметић  

 
АКАДЕМИК БОЖИДАР ВИДОЕСКИ ‒ НЕПРИКОСНОВЕНИ 

ЉУДСКИ И НАУЧНИ АУТОРИТЕТ У СВЕТУ СЛАВИСТИКЕ 

 

Р е з и м е 

 

Аутор у кратким цртама подсећа на чињенице на основу којих је академик 

Божидар Видеоски, ауторов лични пријатељ и велики учитељ и узор, стекао 

статус неприкосновеног људског и научног уторитета у свету славистике, односно 

лингвистике у целини. Прву личност македонске науке о језику, најсвестранијег, 

најплоднијег, најкреативнијег и најиновтивнијег истараживача македонског дија-

лекатског копмплекса, који је на том пољу урадио и више и боље него сви његови 

претходници узети скупа, красиле су и друге особине: а) изузетне организаторске 

способности, удружене са свесним подређивањем личних амбиција интересима 

афирмације македонистике у научном свету; б) урођени смисао за иницирање 

капиталних научних подухвата, чијој реализицији је доприносио узорним личним 

радом; в) отмено држање у свим ситуацијама, урођени смисао за толеранцију, 

срдачан отворен другарски однос према колегама и спремност да другима несе-

бично помогне. Наведене чињенице су у служби објашњења високог, завидног 

угледа академика Божидара Видоеског у земљи и иностранству и статуса необично 

омиљене личности међу многобројим лингвистима широм света. Академик 

Видоески припада оном кругу научника по којима се памти једно време. 
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Prínos akademika Božidara Vidoeského  

do výskumu slovanskej substantívnej deklinácie v rámci 

Slovanského jazykového atlasu 
 
 

Postupná interpretácia substantívnej deklinácie v rámci Slovanského jazy-

kového atlasu odhaľuje vysokú poznávaciu hodnotu prirodzeného terénneho 

jazykového materiálu. Napriek tomu, že zostavovatelia dotazníka OLA (Vopros-

nik 1965) nemali a možno ani nemohli mať na zreteli všetky aspekty morfo-

logických javov, tá časť terénnych zápisov, ktorú zhromaždili jednotlivé národné 

komisie zo svojho územia, poskytuje východiskový obraz o distribúcii jednotli-

vých morfologických javov. Interpretácia tohto terénneho materiálu si vyžaduje 

presnú a presvedčivú metodológiu, objektivizujúcu prirodzenú podstatu vývinu 

slovanských jazykov z ich genetického, areálového aj typologického hľadiska. 

Súčasný stav v spisovných, ale najmä v prirodzených nespisovných formách 

národných jazykov – ich nárečí – je dôsledkom reštrukturalizácie pôvodných 

prvkov gramatického systému na jednej strane a na druhej strane je svedectvom 

systémového prehodnocovania morfologického statusu a zaraďovania sa nových 

tvarov, ktoré vznikli deriváciou, do funkčnej gramatickej štruktúry. Tieto procesy 

sú prirodzené a spontánne, nevykonali sa vo všetkých areáloch rovnomerne a 

premietli sa do nich špecifické jazykové, historicko-spoločenské, medzijazykové 

areálové znaky konkrétnych území, najmä formujúce sa či meniace sa jazykové 

vedomie používateľov konkrétnych jazykových útvarov. V rámci interpretácie 

zmien v substantívnej deklinácii slovanských jazykov sa odvolávame na 

prehodnocovanie štruktúrotvorných kritérií vo vedomí používateľov jazyka.  

Snaha aktualizovať doterajšie myšlienky nachádza oporu v interpretácii mor-

fologických javov, ktorých východisko, vývin a finálny stav v macedónskom 

jazykovom areáli opísal akademik B. Vidoeski slovami: „Во старословенскиот 

јазик, pecп. и во старомакедонскиот множинските форми каj именките од 

среден род се образувале со наставките -а каj тврдите о-основи (село - 

села) и -jа каj меките или jо-основи морѥ – морia, полѥ – полia, знaменѥ – 

знамениia, лице – лица. Каj еден релативно мал броj именки основите им 

биле проширени со секвенците *еs (т. н. s-основи, ср. небо – небеса, тѣло – 

тѣлеса), *еn (п-основи, сп. имѧ – имена, врѣмен – врѣмена) и *ę (т-основи: 

агнѧ – агнѧта, жрѣбѧ – жрѣбѧта“. Rozšifrovanie rozsahu a zložitosti 
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problematiky postupného vývinu pôvodných konsonantických kmeňov v sub-

stantívnej deklinácii slovanských jazykov nás privádza k potrebe uviesť niekoľko 

ďalších – navonok rozsiahlych, ale z hľadiska interpretácie morfologickej proble-

matiky dôležitých – odkazov na interpretáciu morfologických problémov mace-

dónskeho jazykového areálu: „Во малешевско-пиjанечките говори настав-

ката -ета cе среќава наспоредно со -а и каj именките на -це, сп. дрвц'e – 

дрвч'ета, покраj д'рвц'е – д'рвца, окц'е – окц'ета, селц'е – селц'ета и с'елца, 

винц'е – винц'ета, млекц'е - млекц'ета (Пехчево, Видоески, 1999: 184)“; „Од 

другите македонски говори наставката -ета може да се стретне уште во 

бобоштенскиот (корчанскиот) говор во Южна Албаниjа и тоа само каj 

именките од среден под што завршуваат на -че, сп. вн'уче – внуч'jäта, 

в'алче – валч'jäта, гл'уjче – глучjäта (назалот *ę овде се рефлектирал во jä 

под акцент; Мазон: 1936, 63; Видоески: 1999, 184)“. Na pozadí týchto 

myšlienok sa nám na tomto mieste vnucuje konštatovanie Ľ. Ďuroviča, ktoré 

dávnejšie vyslovil v súvislosti s členením slovanských jazykov,: „...Как это ни 

странно, не существует классификации славянских языков, основы-

вающейся на данных их современного состоюния. Разделение на западно- 

южно- и восточно-славянские, или на южные и северные славянске языки 

бaзирует на географических данных и подгоняет языковые факты – 

notabene исторические – под эту зараннее созданную схему. Классификация 

на основании рефлексов определённых праславянских звуковых сочетаний 

исходит из положения свыше 1000 лет тому назад и пoлностью игнорирует 

то специфическое, что отдельные славянские языки выработали в течение 

своего самостоятельного развития“ (Ďurovič: 1973, 225 – 243). Toto konšta-

tovanie v úplnosti vystihuje len morfotaktickú podstatu problematiky; v takýchto 

dimenziách si v citovanej štúdii Ľ. Ďurovič všíma alternáciu konsonantov 

v tvarotvornom základe podstatných mien a slovies a jazykov na základe tohto 

kritéria uvádza synchronickú diferenciáciu jednotlivých slovanských: 
 

menný základ + + ̶̶ ̶̶ 

slovesný 

základ 
+ ̶̶ + ̶̶ 

 ukrajinčina macedónčina ruština slovinčina 

 bieloruština čeština  slovenčina 

 bulharčina    

 srbčina/chorvátčina    

 poľština    

 horná lužická srbčina    

Obr. 1. Morfotaktický aspekt klasifikácie na základe variantnosti tvarotvorných 

základov podľa Ľ. Ďuroviča: 1973, s. 225. 
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Podstatou našej interpretácie je, že okrem morfotaktického aspektu zahrnuje 

aj prirodzenú podstatu areálovej distribúcie sledovaného javu, jeho morfoséman-

tickú stránku tvarov a mieru jeho uniformnosti. Morfotaktická zložka našej pro-

blematiky korešponduje s postupnou diferenciáciou areálov v tom, že odráža 

mieru analogického vyrovnávania tvarotvorného základu v paradigme, resp. na 

druhej strane na mieru rezistencie voči analógii a poukazuje tým na narúšanie 

východiskového, relatívne homogénneho stavu pred rozpadom praslovanskej 

jednoty.  

V snahe rozvinúť či aktualizovať túto problematiku doplníme predchádzajúce 

konštatovanie B. Vidoeského krátkym citátom z jeho citovaného textu: „Според 

стариот облик *агньць образувана е множината jаганца готово во сите ǫ > 

/а/-говори, jагонци во галичкиот (Белић, 1935: 178), j'агне – аг'анца Крон-

целево (Воден), а во кумановскиот, кратовскиот и кровипаланечкиот покраj 

jаганца се среќава и обликот jаганци, вероjатно по аналогиjа на другите 

форми на -ци (пилци, телци, прасци; Видоески: 1999, 186)“.  

Heterogénnosť vývinu konsonantických kmeňov, tvoriacich v porovnaní 

s pôvodnými vokalickými kmeňmi relatívne malú skupinu prvkov, sa prejavila 

nielen z areálového hľadiska, ale sa vyznačuje aj mierou paralelných vývinových 

tendencií a javí sa ako ďalšie špecifikum morfologickej problematiky v rámci 

celoslovanského jazykového areálu, ktorým sa zauzľuje navonok jednoduchý 

problém rozpadu pôvodných praslovanských konsonantických kmeňov. Sve-

dectvom divergentného vývinu a postupnej stabilizácie špecifických tva-

rov jednotlivých areálov sú práve tvary pôvodných praslovanských konsonan-

tických kmeňov. Otázka č. 218 Dotazníka OLA Npl *telę je spoľahlivým, 

svedectvom o potrebe odlišnej metodológie pri spracovaní morfologickej proble-

matiky s väzbou na konštatovanie B. Vidoeského (Видоески: 1999, 186). 

V hláskoslovnej sérii Slovanského jazykového atlasu sa podoba Npl *telę inter-

pretovala dvakrát: po prvýkrát pri reflexoch za praslovanský nosový vokál *ę 

(Общеславянский лингвистический атлас: 1990, 39), druhýkrát pri spracovaní 

reflexov za praslovanský vokál *e (Общеславянский лингвистический атлас: 

2011, 40). Spracovanie gramatických koncoviek tohto tvaru ukazuje, že pôvodná 

podoba sa v jednotlivých makro- aj mikroareáloch rozvinula nielen pod vplyvom 

známych hláskoslovných zmien, t. j. vývinu pôvodnej hlásky *e v prvej slabike, 

vývinu pôvodnej praslovanského nosového vokálu *ę v druhej slabike, ale že 

výrazný podiel na diferenciácii jednotlivých podôb nominatívu plurálu výcho-

diskovej podoby mali prvky inej, gramatickej aj lexikálnej jazykovej roviny, 

konkrétne oblasti tvorenia slov. Každá zo súčasných podôb východiskového 

tvaru, ktorými sa vnútorne diferencuje slovanský jazykový areál, si vyžaduje 

samostatnú interpretáciu aj komentár. Najmä preto, v tomto prípade nejde len o 

rozpad pôvodného stavu kmeňovej deklinácie, ale najmä o proces, ktorý V. Krupa 
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(Krupa: 1980, 41) nazýva eróziou morfologickej štruktúry spôsobenou prienikom 

nových prvkov zo slovotvornej roviny, narúšajúcich priamočiaru spätosť hlásko-

slovného vývinu s vývinom gramatických morfém a začleňovania sa tvarov do 

pôvodných deklinačných sústav. Svedčia o tom podoby, do ktorých sa rozvinul 

pôvodný základný tvar Npl *telę. Areálový výskyt jednotlivých podôb ilustru-

jeme obrázkom č. 2. 

Rozšifrovanie rozsahu a zložitosti problematiky postupného vývinu 

pôvodných konsonantických kmeňov v substantívnej deklinácii slovanských 

jazykov nás privádza k potrebe uviesť niekoľko ďalších prvkov, poukazujúcich 

na heterogénnosť vývinu konsonantických kmeňov a dokazujúcich divergentný 

vývin a postupnú stabilizáciu špecifických tvarov jednotlivých areálov. Ide o 

tvary pôvodných praslovanských konsonantických kmeňov, ktorých typickým 

reprezentantom je distribúcia tvarov nominatívu plurálu *telę (Вопрoсник 

Общеславянскогo лингвистического атласа: 1965, 85, otázka č. 218). 

Spracovanie gramatických koncoviek v tomto tvare ukazuje, že pôvodná podoba 

sa v jednotlivých makro- aj mikroareáloch rozvinula nielen pod vplyvom 

známych hláskoslovných zmien, ale že výrazný podiel na diferenciácii 

jednotlivých podôb nominatívu plurálu mali prvky inej, gramatickej aj lexikálnej 

jazykovej roviny, konkrétne oblasť tvorenia slov. Každá zo súčasných podôb 

východiskového tvaru, ktorými sa vnútorne diferencuje slovanský jazykový 

areál, si vyžaduje samostatnú interpretáciu aj komentár. Najmä preto, že v tomto 

prípade nejde len o výrazný rozpad pôvodného stavu kmeňovej deklinácie, ale 

najmä o proces, ktorý V. Krupa (Krupa: 1980, 41) nazýva eróziou morfologickej 

štruktúry spôsobenou prienikom nových prvkov zo slovotvornej roviny, narúša-

júcich priamočiaru spätosť hláskoslovného vývinu s vývinom gramatických 

morfém a začleňovania sa tvarov do pôvodných deklinačných sústav. Svedčia 

o tom podoby, do ktorých sa rozvinul pôvodný základný tvar nominatívu plurálu 

*telę (do makrotypov sa z hľadiska areálovej distribúcie rozvinuli východiskové 

podoby tel-ęt-a, tel-ęt-y, tel-ak-i, tel-in-ьj-a, tel-ьc-i, tel-ьс-e a podoba kolektíva 

tel-ad-ь, menšou distribúciou sa vyznačujú podoby tel-itj-i, tel-ęt-i, tel-en-ьc-e, 

tel-en-išč-a, tel-ьс-a, tel-ьč-ęt-a, tel-ad-i, tel-ьč-in-ьj-a, tel-ęt-ъk-i, tel-ьс-ь, tel-ъk-i, 

tel-ik-i, tel-en-ьj-a, tel-ęt-i-ja, tel-ęt-ъk-a, patriace v súčasnosti – na základe 

porovnania s nominatívnymi podobami – do rozličných deklinačných typov 

maskulín, feminín aj neutier; areálový výskyt tvarov na obrázku č. 2. Autorom 

morfonologických rekonštrukcií je Ľ. Králik). 
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  Obr. 2. Areálová distribúcia tvarov nominatívu plurálu *telę. 

 

Problémy tohto charakteru sa pri spracovaní jazykového materiálu z celo-

slovanského územia v rámci Slovanského jazykového atlasu považovali za 

dominantné najmä zo slovotvorného hľadiska. Tendencie vývinu konso-

nantického typu nominatívu plurálu *telę sme si overili na tvaroch nominatívu 

singuláru podľa dotazníka OLA č. 215 Nsg tel-ę: v singulárovej podobe dominujú 

makrotypy *tel-ę, *tel-en-ъk-ъ, *tel-ъk-ъ, *tel-ь=-ak-ъ, *tel-uk-ъ, mikrotypovú 

povahu nadobudli *tel-ьc-ь, *tel-en-ъk-o, *tel-ęt-ъ, *tel-ęt-ik-ъ, *tel- č-a, *tel-ъ, 

*tel-ič-ьk-a, *tel-en-ъk-a. Aj rozvoj tejto východiskovej podoby sa vyznačuje 

areálovou divergenciou, ktorá celkom prirodzene nedosahuje takú variabilitu, 

akú vykazujú tvary nominatívu plurálu (porovnaj obr. 2 a 3).  
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Spracovanie celoslovanského areálu indikuje v prípade nami sledovaných 

javov stabilitu vnútornej časti slovanského areálu a rezistenciu jeho juhový-

chodnej časti voči vonkajšiemu tlaku a kontinuitnou vývinovou tendenciou 

tvarov – svetlé symboly na obr. 2. Periférna oblasť slovanského jazykového 

územia sa vyznačuje spomínaným tlakom slovotvorných prostriedkov na stabili-

záciu prvkov morfologickej štruktúry – Krupovou eróziou inej jazykovej roviny 

na gramatický tvar. Rozdiely medzi pôvodnými praslovanskými tvarmi a ich 

súčasným stavom sa odrážajú najmä v nepriamych pádoch a naopak, priame pády 

sú svedectvom vyššej miery stability. Dokazuje to distribúcia tvarov nominatívu 

singuláru toho istého slova, výsledkom je menšia areálová diferenciácia tvarov 

a vyššia vývinová stabilita:  
 

 
Obr. 3. Areálová distribúcia tvarov nominatívu singuláru *telę. 
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Spracovanie nominatívu plurálu praslovanskej podoby *telę ako východisko-

vého tvaru a distribúcia súčasných podôb presahuje problematiku morfológie 

a do dominantnej pozície sa v ňom dostáva slovotvorný fenomén. Preto podoby 

odvodené od pôvodného východiskového tvaru treba interpretovať nielen 

morfologicky, ale komplexne, v prvom rade ako prechod od základných, 

nederivovaných tvarov k derivovaným, ktoré pod vplyvom derivačných morfém 

ovplyvnili aj ich morfologický status. Interpretované javy sú zároveň svedectvom 

rozvoja opozície singulár – plurál, t. j. zachovávania významu plurálu (*tel-ad-i, 

*tel-itj-i), upevňovania substantívnych tried mláďat so znakmi pôvodných neutier 

(*tel-ьč-ęt-a) a stabilizácie kolektív z kategórie feminín (*tel-ad-ь, *tel-in-ьj-a, 

*tel-ьč-in-ьj-a). Na túto vývinovú tendenciu upozornil E. Pauliny (Pauliny: 1990, 

20) na vnútrojazykovej úrovni v rámci spisovného jazyka aj nárečových 

makroareálov konštatovaním, že môže ísť aj o externý vplyv cudzích jazykových 

modelov, ktorý sa ťažko dokazuje a rovnako ťažko aj vylučuje. Navyše si pri 

týchto interpretáciách javov v celoslovanskom areáli treba uvedomiť bodovú 

sieť, na základe ktorej materiál z celkového pohľadu predstavuje akúsi 

makroštruktúrnu povahu, vyžadujúcu si ďalšie a hlbšie verifikácie v rámci 

jednotlivých národných jazykov. Nie v každom slovanskom jazyku je však 

verifikácia tohto typu – s ohľadom na národné výskumy a ich výsledky – možná. 

Z typologického hľadiska sa v skupine pôvodných konsonantických kmeňov 

prejavuje časť substantív, pri sa ktorých alosubmorfa v pôvodých nepriamych 

pádoch stáva súčasťou tvarotvorného základu: dievč-a – dievč-ať-a – dievč-ať-u 

– dievč-Ø-a – o dievč-at-i – s dievč-ať-om // dievč-at-á – diavč-at-Ø – dievč-at-ám, 

dievč-at-á, o dievč-at-ách – s dievč-at-ami. Rovnaká situácia je aj pri paralelných 

tvaroch dievčence. Podrobnejšie na gramatikalizačné tendencie v slovesných 

paradigmách upozornila G. Múcsková (Múcsková: 2016, 13 a n.).  

Z typologického hľadiska sa týmto typom v rozličnej, ale výrazne prítomnej 

miere posilnili aglutinačné znaky jazyka. Alosubmorfa -at- v triede neutier nemá, 

resp. nemala inú, len klasifikačnú funkciu, ktorou sa táto trieda substantív 

v slovenskom jazyku vníma ako „samostatný“ vzor dievča s nepravidelnosťami 

tvarotvorného základu v nepriamych pádoch S potenciálnou variantnosťou 

východiskovej plurálovej podoby dievčatá / dievčence, od ktorej sa odvíja celá 

plurálová paradigma s jej diferencovanými plurálovými podobami. Zo slo-

venského jazykového prostredia možno ako spoľahlivý príklad uviesť areálovú 

distribúciu tvarov dievčatá / dievčence (Atlas slovenského jazyka: 1981 s. 87): 
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Obr. 4. Areálová disktribúcia tvarov dievčatá / dievčence v slovenských 

nárečiach. 

 

Jedinou triedou, v ktorej sa aj v súčasných spisovných jazykoch západoslo-

vanského areálu zachováva pôvodné rozširovanie tvarotvorného základu, je 

trieda pôvodných nt-kmeňových substantív, patriacich v súčasnosti do kategórie 

neutier. Na zmenu pôvodného stavu pôsobil tlak produktívnych gramatických 

koncoviek v singulári aj v pluráli. V singulári išlo najmä o medziparadigmatické 

analogické vyrovnávanie pod vplyvom pôvodnej jo-kmeňovej deklinácie a o 

rozšírenie tvarotvorného základu v nepriamych pádoch (v súčasnom slovenskom 

jazyku vzor srdce): pôvodne *tel-ę, *tel-ęt-e, *tel-et-i,* tel-ę, * tel-ęt-i, *tel-ęt-ьmь 

> teľ-a, teľ-ať-a, teľ-ať-u, teľ-a, teľ-at-i, teľ-ať-om podľa srdc-e, srdc-a, srdc-u, 

srdc-e, o srdc-i, srdc-om.V plurálových podobách sa tvarotvornom základe zacho-

vali pôvodné tematické submorfy -at-, t. j. typ teľ-at-á. V pluráli sa zachovali aj 

dvojtvary typu teľ-at-á/teľ-c-e, ktoré sú štylisticky menej frekventované a pôvodne 

sa hodnotili ako slovenské špecifikum (Kamenárová: 2011, 292 – 293). 

Samostatný typ predstavujú vzťahy v pôvodných triedach s-kmeňov, kde 

nedošlo k „štiepeniu“ pôvodných tried a buď sa zachoval východiskový stav: 

pôvodná s-kmeňová deklinácia dnešný vzor mesto: *kol-o, *kol-es-e, *kol-es-i, 

*kol-es-i, *kol-es-ьmь, alebo sa v rámci paradigmy unifikoval tvarotvorný základ 

a zachovali sa pôvodné koncovky. V tomto prípade možné dve unifikácie: 1. 

predmet kruhového tvaru otáčajúci sa okolo svojej osi: kol-es-o kol-es-a kol-es-u, 

kol-es-e, kol-es-om; 2. kruh pri tanci, hre; ľudový tanec; okruh trate; časť súťaž-

ného, podujatia: kol-o, kol-a, kol-u, o kol-e, s kol-om. Z vývinového a areálového 

hľadiska s dosahom na typologické vlastnosti jazykov je relevantný vývin slova 

koleso v jeho primárnom význame, t. j. predmet kruhového tvaru otáčajúci sa 

http://slovniky.juls.savba.sk/?w=kruh&c=z75c&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=%C4%BEudov%C3%BD&c=z75c&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
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okolo svojej osi. Situácia v prirodzených jazykových útvaroch slovanských 

jazykov poukazuje na analogický vývin, akým sme v súvislosti s iným 

spoluhláskovým kmeňom upozorňovali na konštatovanie V. Krupu (Krupa: 

1980, 41) o „erózii“ prvkov lexikálnej roviny na vývin ostatných jazykových 

rovín. Stabilita substantív pôvodnej s-kmeňovej triedy sa v slovenčine prejavila 

unifikáciou tvarotvorného základu – vyrovnaním sa tvarotvorného základu jeho 

nepriamych pádov s tvarotvorným základom jeho pôvodnej nominatívnej podoby 

– zánikom alosubmorfy (slov-o – slov-a – slov-u..., pôvodne *slov-o – *slov-es-e, 

*slov-es-i). Pri analogickom vyrovnávaní tvarotvorného základu dochádza aj k 

zmenám lexikálneho významu: tvary nepriamych pádov (slovesa, slovesu, 

slovesom sa v slovenčine buď vyrovnali v prospech podôb slovo, alebo 

unifikovaný tvarový okruh s pôvodným rozšíreným kmeňom slov-es-o, slov-es-e, 

slov-es-i… po medziparadigmatickom vyrovnaní s pôvodnou o-kmeňovou 

deklináciou nadobudol nový význam). Iný člen tejto triedy – substantívum koleso 

– je svedectvom presne opačnej vývinovej tendencie – rozšírenia sa 

tvarotvorného základu v nominatíve o alosubmorfu. Táto tendencia je 

z areálového hľadiska typická pre celú východoslovanskú oblasť, ostatné územie 

západoslovanského a časť južnoslovanského jazykového územia sa vyznačuje 

zachovaním pôvodného stavu (pozri obr. 5). V slovinčine sa vývinová tendencia 

prejavila relatívne zložitým spôsobom: tento južnoslovanský jazyk si zachoval 

základné znaky pôvodnej s-kmeňovej deklinácie. Z hľadiska vnútorného členenia 

jeho prirodzených jazykových útvarov – nárečí – sa pôvodné podoby s-kmeňovej 

deklinácie zachovali v nárečiach južného štajerského typu, hornej časti Sošskej 

doliny a v podjunskej nárečovej oblasti. Vyrovnanie tvarotvorného základu 

nepriamych pádov podľa nominatívu je typické v juhovýchodnej a západnej 

oblasti Slovinských goric, opačná tendencia – unifikácia tvarotvorného základu 

nominatívu podľa nepriamych pádov je typická v oblasti Dekše, Pohorje Kozjak 

(Ramovš: 1952, 117). Súčasná areálová distribúcia živých tvarov – ako dokazujú 

predchádzajúce aj nasledujúce príklady – nekorešponduje s tradičným gene-

tickým ani areálovým členením slovanských jazykov.  
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Obr. 5. Tmavé symboly znázorňujú areál unifikácie nominatívu singuláru s-

kmeňov typu kolo > koleso podľa nepriamych pádov. 

 

Výsledkom unifikácie tvarotvorného základu sa divergentný vývin v substan-

tívnej deklinácii prejavil dvoma tendenciami, ktoré vyústili do dvoch stabilných 

tried bez alternácii tvarotvorného základu: do kvantitatívne rozsiahlej a kvalita-

tívne stabilnej triedy a-kmeňových substantív (dnešný vzor žena) sa vyrovnaním 

tvarotvorného základu pričlenili jednotky kvantitatívne nízkej a súborom tvarov 

heterogénnej triedy pôvodných r-kmeňov: dcér-a (pôvodne *dc-i.) – dcér-y – 
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dcér-e – dcér-u – o dcér-e – dcér-ou. Iné substantívum tejto kvantitatívne obme-

dzenej pôvodnej r-kmeňovej triedy – mať – si z vývinového hľadiska zachovalo 

pôvodný status v podobe „nepravidelného“ vzoru: *mat-i –*mat-er-e, *mat-er-i, 

*mat-er-ь, *mat-er-i, *mat-er-ьj . Areálová distribúcia podôb s rozšíreným 

tvarotvorným základom nominatívu singuláru podľa nepriamych pádov tak isto 

nekorešponduje s východiskovou genetickou či areálovou klasifikáciou slo-

vanských jazykov:  
 

 
Obr. 6. Unifikácia nominatívu singuláru r-kmeňov v slove dcér-a podľa 

nepriamych pádov. 
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Analogická situácia, akú sme uviedli v prípade je v prípade substantíva dcéra, 

je v pôvodnej n-kmeňovej triede substantív typu kam-eň – kam-eň-a – kam-eň-u 

– kam-eň – o kam-en-i – s kam-eňo-m (pôvodne *kam-y – *kam-en-e – *kam-en-i 

– *kam-ь –*kam-en-e – *kam-en-ьmь), ktoré sa kvalifikuje ako neživotné 

maskulínum a napr. v slovenskom jazyku splynulo s deklinačným typom výcho-

diskových ja-kmeňových substantív (dnešný vzor stroj), resp. dnešných neutier 

s pôvodom n-kmeňovej triede, t. j. substantív vzoru mesto, typu meno, vemeno, 

semeno, bremeno... (pôvodne *imę, *vymę, *sěmę, *bermę...). Aj v prípade tejto 

triedy substantív došlo z vývinového hľadiska v časti slovanských jazykov k takej 

unifikácii tvarotvorného základu nominatívu siguláru, ktorá nekorešponduje s 

klasickým delením slovanských jazykov. Navyše sa v rámci jednotlivých pra-

slovanských východiskových paradigiem vývinové línie týchto „menšinových“ 

vzorov vzájomne diametrálne líšia: vertikálne väzby v prípade tvarov dcéra – 

horizontálne väzby v prípade neutier tvarov semeno, vemeno... (pozri obr. 5 a 6).  

 

 
Obr. 7. Unifikácia nominatívu singuláru n-kmeňových substantív typu semeno, 

vemeno podľa nepriamych pádov. 

 

Obidvoma tendenciami – splývaním pôvodnej alosubmorfy s lexikálnou 

morfémou a rovnako aj jej zánikom – sa unifikuje tvarotvorný základ v rámci 

celej paradigmy a dochádza k dekategorizácii, tomto prípade k strate funkčnosti 

pôvodnej morfémy: v slove dc-ér-a si túto jeho pôvodnú slovotvornú štruktúru 
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neuvedomujeme, v paradigme substantíva mať ju pri tvaroch mat-er-e, mat-er-i, 

mat-er-ou, materí... vysvetľujeme ako nepravidelnosť. Aj toto sú rozdiely 

v synchronickom a diachronickom nazeraní na podstatu javov, no vo vzťahu 

k citovanému morfotaktickému kritériu klasifikácie tvarotvorných základov Ľ. 

Ďuroviča ich nemožno ignorovať a treba ich považovať za súhrn typologicky 

dištinktívnych prvkov konkrétneho tvaru na takej istej úrovni, ako sa vo fonológii 

za priesečník všetkých dištinktívnych vlastností považuje fonéma.  

Niekoľko príkladov z problematiky substantívnej deklinácie v slovanských 

jazykoch – „menšinových“ tried pôvodných praslovanských konsonantických 

kmeňov – *r-kmeňov, *s-kmeňov, n-kmeňov a *nt-kmeňov – vydáva svedectvo 

o odlišných vývinových, stabilizačných a aj typologických črtách prirodzených 

útvarov slovanských jazykov. Ich porovnávanie odhaľuje množstvo signifi-

kantných rozdielov, „narúšajúcich“ naše pôvodné vedomie o areálovej či typolo-

gickej klasifikácii slovanských jazykov, v inkluzíve aj slovenčiny, a privádza nás 

k nevyhnutnosti vrátiť sa k citovanému Ďurovičovmu konštatovaniu o potrebe 

takej klasifikácie slovanských jazykov, ktorá by sa opierala o ich súčasný stav 

a o prirodzené zmeny, na pozadí ktorých sa mení či posúva vnímanie ich gene-

tickej, areálovej aj typologickej klasifikácie. Podstatou skutočnej typológie je 

práve „identifikácia vzájomných vzťahov medzi jednotlivými vrstvami javov, 

určenie ich prítomnosti či absencie, interpretácia zmien, ktorých výsledkom je 

súčasný stav“ (Ďurovič: 1973, 225). Ilustračné príklady substantívnej deklinácie 

pôvodných praslovanských konsonantických kmeňov sú presvedčivým obrazom 

odlišných vývinových línií a medzijazykových väzieb slovanského areálu.  
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Академик Божидар Видоески, втемелувач  

и двигател на македонската дијалектологија 
 

 

Македонските дијалекти се сликата на македонскиот народ, на неговата 

култура и традиција, а Божидар Видоески е душата на македонските дија-

лекти, душа како поим со севременско значење, како топлина што ја чува 

нашата македонистичка наука, што ја чува со силата на македонскиот збор 

во овие времиња-невремиња. Без овој наш професор, академик и врвен 

научник, нашата дијалектологија ќе беше само фактографија. Но, ние, 

македонските дијалектолози, ја имавме таа чест и среќа, го имавме нашиот 

професор и раководител Божидар Видоески.  

Во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, каде што јас 

работам, по иницијатива на професорот Божидар Видоески, во 1960 го-

дина е формирано Одделението за дијалектологија со коешто тој раково-

деше сè до неговото физичко заминување од нас во 1998 година. Една 

година претходно, во далечната 1959 година, на Конгресот на југословен-

ските слависти во Загреб од страна на Југословенскиот комитет за дијалек-

толошки атласи, а со професорот Божидар Видоески како главен органи-

затор и раководител, е инициран проектот Македонски дијалектен атлас, 

којшто потоа беше еден од двата проекти кои се работеа на Одделението 

за дијалектологија (заедно со проектот Топономастички речник на Маке-

донија, исто така под раководство на професорот Божидар Видоески). За 

потребите на проектот Македонски дијалектен атлас професорот морал 

да се зафати со мошне тешка задача: да направи соодветна библиографија 

на трудовите од дијалектологија, да изготви мрежа на пунктови, да на-

прави дијалектолошки прашалник за собирање материјал, да направи кар-

та бланковка и да отпочне со теренска работа. Во услови на штотуку осло-

бодена Македонија, без инфраструктура и соодветни превозни средства, 

одењето на теренско истражување било рамно на авантура. Професорот 

Видоески, кој од самото основање на Одделението работи како надворе-

шен соработник (бидејќи истовремено е и професор на Филолошкиот фа-

култет), заедно со своите соработници кои се постојано вработени во 
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Институтот (во различни временски периоди): Милица Конеска, Аритон 

Поповски, Коста Пеев, Олга Иванова, Петре Јанкуловски, Тодорка Шапка-

лиска, Маријана Киш, Васил Дрвошанов, Билјана Маленко, Здравко Ста-

матоски и др., и другите соработници од Филолошкиот факултет од кои ќе 

ги истакнеме Стојка Бојковска и Максим Каранфиловски, почнува да со-

бира дијалектен материјал во мошне сложени услови: во села кои немале 

струја, без соодветен пристап до нив, но со голем ентузијазам зацртаното 

да се направи, да се запишат преубавите македонски дијалекти од најблис-

кото, но и од најоддалеченото место. И почнале да се нижат собраните 

пунктови, да се испишува јазичниот материјал, да се средуваат прашањата 

во картотеката, која растела од година во година, за да достигне денес 

бројка од околу 2 милиони ливчиња за приближно 350 пунктови од цела 

македонска јазична територија, значи Република Македонија, Пиринска и 

Егејска Македонија, делот од Албанија населен со македонско население и 

два пункта во Гора, од кои еден во Косово. Со чувството за ред и принци-

пиелност што го носеше во себе професорот Божидар Видоески, во текот 

на својот работен век во Институтот за македонски јазик, тој успеа да соз-

даде три картотеки: првата, со тетратките со собраните материјали нумери-

рани од 1 до 392, втората, со ливчињата класифицирани според тематскиот 

прашалник во којашто за секое одделно прашање може да се најде одгово-

рот во сите пунктови и, третата картотека со семинарски работи кои про-

фесорот Божидар Видоески во своето долгогодишно професорско искуство 

на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, систематски им ги 

доделувал на своите студенти, збогатувајќи ја картотеката не само со дија-

лектен материјал, туку и со ономастички и со фолклорен материјал, т.е. со 

собрани изворни приказни и песни. Собраните теренски материјали имаа 

својa прецизна патека на движење: најпрво одеа на проверка кај нашиот 

раководител, почитуваниот професор Видоески, а тој, со ситен, клинчест, но 

разбирлив ракопис ги наведуваше забелешките на маргините: забелешки, 

прашања, корекции и коментари кои секогаш беа дадени со голема причина 

и од кои ние учевме и се градевме. Материјалите, заедно со вградените 

забелешки, потоа одеа на препишување на перфорирани тетратки, од кои 

потоа внимателно ги откинувавме ливчињата и прецизно ги подредувавме 

во сите 35 глави за коишто постојат околу 70 кутии во картотеката.  

Секое доаѓање на професорот Божидар Видоески во нашиот Институт 

за нас беше посебен настан. Професорот нè собираше во својот кабинет, ги 

споделуваше со нас размислите за проектот Македонски дијалектен ат-

лас, правеше сумирање на постигнатото и ни даваше обврски. Неговиот 

топол и одмерен, татковски строг збор, неговата секогаш претставителна 
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појава, неговиот убав глас со извонреден изговор, резултат на потеклото, 

но и на огромниот лингвистички талент, побудуваа кај нас необичен рес-

пект, но и желба за успех. Успех што ќе го постигнеме со трудољубивост 

и со којшто ќе се гордее нашиот професор и раководител.  

Во средбите и дискусиите со професорот Видоески имавме непресушен 

извор на знаења за дијалектите, знаења совршено систематизирани, пре-

цизни и секогаш тука пред нас, како извор од кој се напојувавме за да соз-

рееме во научници, со свеста дека неговата стамена фигура бдее над нас и 

кога не е до нас, кога сме сами со фактите и пред аудиториум и пред 

компјутерот и пред безбројните ливчиња испишани со драгоцени јазични 

податоци, обидувајќи се да доопишеме некој дијалект или да ги сработиме 

нашите магистерски и докторски тези, најчесто водени од сигурната рака 

на професорот Видоески. А дијалектите македонски веќе се опишани од 

нашиот Божидар Видоески: од неговото прекрасно Порече, таму горе кај 

Звечан, блиску до синото небо во центарот на Македонија, преку моето 

родно Кичево, до убавото Куманово на север, но и Дебар, Струга и Охрид 

на запад, Лерин и Костур на југозапад, Петрич и Неврокоп на исток, Дра-

ма и Серез на југоисток и Лагадинско на југ. Опишани, класифицирани, 

врамени во прекрасната рамка на македонскиот дијалектен ареал, за 

којшто професорот се залагаше во сите свои проекти, од Македонскиот 

дијалектен атлас, преку огромната негова заслуга во Општословенскиот 

лингвистички атлас, Општокарпатскиот дијалектен атлас и Европскиот 

лингвистички атлас. Секаде стигнуваше професорот Видоески, со својот 

лингвистички ум, со својот цврст став базиран на факти, со својата топла 

колегијалност, со своите широки научни хоризонти. А македонската дија-

лектологија, како тврдина која ја чува јазичната историја и ги отвора 

патиштата кон современиот јазик, полека растеше поставена на сигурни 

темели, темели градени со прецизност како онаа на мијачките копаничари. 

И таа тврдина порасна, огромна и изградена од преку 300 библиографски 

единици на професорот Видоески, од кои ние, неговите следбеници, 

најмногу колегата Марјан Марковиќ, со несебична поддршка и поттик на 

професорката Зузана Тополињска, но и ние, колегите од Институтот, се 

обидовме мал дел да собереме во одделни книги како што се: трите тома 

на Дијалектите на македонскиот јазик, Прашалникот за собирање мате-

ријал за Македонскиот дијалектен атлас, Текстовите од македонските 

дијалекти, Фонолошките бази на говорите на македонскиот јазик, Гео-

графската терминологија, Од историјата на словенскиот вокализам, 

Прозодијата на македонскиот јазик и др., сè со цел да можеме полесно да 
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црпиме знаења од нашиот професор и да учиме сè уште од него, оти имаме 

уште многу да научиме. 

И затоа, работевме: одевме на терен, внесувавме материјал во картоте-

ка, правевме индекси, нумерички индекси, цртавме карти на хартија, но и 

се трудевме материјалите да ги дигитализираме: со ентузијазам и со по-

мош на нашите најблиски (информатичари), создадовме наменска ексел-

програма во која се внесуваат сите материјали, а потоа првичните зна-

ковни карти сами се исцртуваат на бланковката направена и ажурирана од 

професорот Божидар Видоески. За овие десетина години напишавме и 

испративме до официјалните надлежни институции најмалку 100 страници 

официјални барања за проектот МДА, барања во кои се бара финансиска 

помош (која за жал по смртта на професорот Божидар Видоески замре 

речиси целосно), се бара вработување млад кадар, се бара комплетна 

институционална поддршка за нашиот проект од висок национален инте-

рес, Македонскиот дијалектен атлас.  

Тоа што успеавме да направиме на Одделението за дијалектологија во 

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е следново: 1) објавивме 

воведен том на Атласот со наслов Македонски дијалектен атлас – про-

легомена, под раководство на д-р Убавка Гајдова, тогашен раководител, а 

во редакција на академик Зузана Тополињска и на академик Петар Илиев-

ски, а изработен од целиот тим на Одделението за дијалектологија и со 

соработниците од ИЦАЛ од МАНУ: Марјан Марковиќ, Ангелина Панчевска 

и Соња Миленковска, оценет со најпозитивни рецензии од компетентни ко-

леги дијалектолози; 2) успеавме со помош на волонтери од филолошките 

факултети да дигитализираме 90 % од целокупниот теренски материјал, 

т.е. ливчињата од картотека се веќе внесени во ексел-програмата на компју-

тер; 3) успеавме да ги заштитиме дијалектите како духовно културно 

наследство од највисок степен на важност преку Управата за заштита на 

културното наследство; 4) изработивме и објавиме две монографии кои се 

резултат на проекти, Вратничко-полошките говори – духовна ризница под 

раководство на В. Лаброска (2012) и Банскиот говор под раководство на 

Г. Цветановски (2014), а во двете книги се вклучени колегите од Одделе-

нието и надворешни соработници; 4) се изработија под наше менторство 

шест магистерски дисертации со дијалектолошка проблематика (обработени 

говори или семантички области според Картотеката на МДА), и 5) оваа 

година ја објавивме под наша редакција монографијата за Голо Брдо од 

колегите од Русија под раководство на Андреј Соболев и Александар Но-

вик, преведена на македонски, со што го збогативме дијалектниот материјал 

од дебарските говори кои се на територијата на Република Албанија.  
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Значи, на нашето Одделение за дијалектологија во Институтот за маке-

донски јазик, ете, има ентузијасти, иако имаше и многу премрежиња што 

требаше храбро да се издржат и да се надминат за да го продолжиме 

делото на нашиот втемелувач и двигател, професорот Божидар Видоески. 

Од смртта на професорот Видоески во 1998 година, на Одделението се 

сменија шест раководители: Маријана Киш, Коста Пеев, Билјана Маленко, 

Стоја Поп-Атанасова, Убавка Гајдова и Васил Дрвошанов, актуелниот 

раководител. За жал двете колешки кои, заради тогашните законски огра-

ничувања, единствени официјално можеа да ја продолжат работата врз 

проектот МДА, д-р Маријана Киш и д-р Убавка Гајдова, прерано нè 

напуштија, оставајќи длабоки празнини, кои тешко ги надминувавме ние, 

колегите од Одделението. Во моментов, на проектот сме само пет соработ-

ници: д-р Еленка Стоевска-Денчова, д-р Светлана Давкова-Ѓоргиева, јас, 

Веселинка Лаброска, д-р Гоце Цветановски и нашиот раководител, д-р 

Васил Дрвошанов кој набрзо треба да се пензионира. Мал тим, за жал, без 

официјално финансиран проект, но со волја да се продолжи со работа врз 

проектот Македонски дијалектен атлас и со ентузијазам дека навистина 

набрзо ќе може да се реализира првиот том од атласот, се разбира со 

помош на колегите од Центарот за ареална лингвистика при МАНУ, кој го 

носи името токму на нашиот основоположник, професорот Божидар 

Видоески. А неговото име обврзува, обврзува со тежината на неговото 

огромно лингвистичко дело, да продолжиме, да ги изодиме патеките тра-

сирани од него и да објавиме и Македонски дијалектен атлас, и дија-

лектни речници на целиот македонски дијалектен ареал и уште дија-

лектолошки монографии, трудови на коишто би бил горд нашиот драг 

професор. И ние ќе го сториме тоа, ветуваме во овој храм на науката и пред 

овој компетентен аудиториум, кој, се надевам искрено, ќе биде присутен и 

на промоцијата на првиот том од Македонскиот дијалектен атлас. 
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Татьяна И. Вендина  
Институт славяноведения, РАН ‒ Россия 

vendit@rambler.ru 

 

 

Динамика македонской диалектной лексики  

в свете новых данных «Общеславянского 

лингвистического атласа»1 
 

 

Посвящается светлой памяти акад. Б. Видоеского, чье живое, 

полное любви и творческой силы отношение к народному слову 

способствовало укреплению интереса  

к македонским диалектам  

 

Логика развития славянской диалектологии в XXI в. и само ее существо-

вание как науки привели к необходимости интенсивного изучения диа-

лектов. Это задача является сегодня особенно актуальной потому, что на 

современном этапе развития социальной жизни процессы изменения гово-

ров, утраты в них специфически диалектного протекают особенно интен-

сивно. Долг всех диалектологов перед культурой и наукой поэтому сос-

тоит не в последнюю очередь и в том, чтобы собрать все то, что еще живо 

в народной памяти и сохраняется в народной речи. Вот почему во всех 

славянских странах сегодня идет интенсивная работа по созданию диа-

лектологических атласов самого разного типа (территориальных, нацио-

нальных, межнациональных, проблемных, уровневых, интерпретационных 

и проч.). В связи с этим современное состояние славянской лингвисти-

ческой географии может быть охарактеризовано как чрезвычайно перс-

пективное, ибо она переживает сейчас период своеобразного «ренессанса».  

Благодаря лингвистической географии лингвистика обогатилась новым 

исследовательским инструментарием – лингвистической картой. Прос-

транственный дискурс вместе с описанием структуры и функции язы-

ковых единиц в синхронии и диахронии создали своеобразное гносеоло-

гическое триединство лингвистики XXI в., исследующей язык в трех изме-

рениях – структуры, пространства и времени. И в этом изменении пара-

дигмы современной лингвистики огромная роль принадлежит «Общеслав-

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта Российского 

фонда фундаментальных исследований (проект №17-04-00013 «Личные черты 

человека в славянских диалектах. Лингвогеографический аспект») 
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янскому лингвистическому атласу», карты которого позволили не только 

реально увидеть все многообразие диалектного ландшафта terra Slavia, но 

и проследить динамику славянских диалектов.  

Карты Атласа дали возможность представить то, что трудно уловимо 

при монографическом описании славянских диалектов или при сос-

тавлении словарей. Фактор пространства, а также неравномерность 

развития диалектных систем, сохраняющих архаические элементы языка, 

предоставили исследователям уникальную возможность восстановить 

причинно-следственные отношения в эволюции того или иного языкового 

феномена в виде последовательных стадий его исторической динамики и 

определить общее направление развития. Именно карта позволила оценить 

ареал с точки зрения его функциональной нагруженности, так как чем 

больше зафиксировано форм в том или ином ареале, тем больше 

оснований говорить о нестабильности языкового явления в этом ареале. 

Вот почему карты Атласа являются яркой иллюстрацией динамичности 

процессов, протекающих во всех славянских диалектах, которые нередко 

ведут к утрате архаичной лексики и появлению новых диалектизмов.  

Особенно ярко динамика диалектной лексики проявляется в вариа-

тивности словообразовательных моделей, связанных эпидигматическими 

отношениями параллельной или последовательной деривации (ср., напри-

мер, мак. //aj-ьc-e (jajce), //aj-ьč-en-ьc-e (j[j'čence), //aj-ьč-en-ъk-o (ja'čiŋku), 

//aj-ьč-ul-ę (jajčule) к. 40 dem (j)aje т. 6 «Домашнее хозяйство и пригото-

вление пищи»2; nož-ę (no'že), nož-ьč-ę ('nošče), nož-ul-ę (nožule), nož-ьn-ьc-e 

(nožence) к. 20 dem ножик т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление 

пищи»; běl//-ъk-ъ (bełok), běl-ъk-a (bełka), běl-ьc-ь (beł[c) к. 42 ‘белая часть 

яйца’ т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи»; kraj-ьk-a (krajka), 

kraj-itj-ьn-ik-ъ (kraišnik), kraj-ьč-ę (krajče) к. 18 ‘первый кусок хлеба, отре-

занный от буханки, горбушка’ т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление 

пищи»; v -ǫt-j-Ь (vruḱ), v -ěl-Ъ (vreł), v -ěn-Ъ (vren) к. 48 ‘горячий’ (о 

воде) т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи»; lov-ač-ь ('łovač), 

lov-(ži)-j-a (łov'žija) к. 56 ‘человек, который охотится’ т. 8 «Профессии и 

общественная жизнь»; (komš)-iv-ъk-a (komšifka), (komš)-ik-a (kom'šika), 

(komš)-i-j-ьk-a (kum'šijka) к. 3 ‘женщина, живущая в соседнем доме’ т. 8 

«Профессии и общественная жизнь»; g m-ъ (g m), g m-uš-ьk-a 

(g muška), (d m)-a ('d ma), (d m)-ъk-a ('dərmka) к. 9 ‘куст’ т. 3 «Расти-

                                                 
2 Примеры приводятся в обобщающей морфонологической транскрипции, при-

нятой в ОЛА, которая позволяет обобщить фонетические записи, сделанные в 

полевых условиях в том или ином диалекте, с целью их прямого сопоставления с 

другими славянскими диалектами, в скобках подаются диалектные формы.  
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тельный мир»; m d-o-žen-j-a (mładožeńa), m d-o-žen-ьc-ь (młǝdu'ženec) к. 

9 ‘мужчина в день свадьбы’ т. 10 «Народные обычаи» и т.д.).  

Эта вариативность словообразовательных моделей диалектного языка 

связана, как правило, с отсутствием кодифицированной нормы, характер-

ной для литературного языка, что дает возможность более полной реализа-

ции в диалекте тех тенденций, которые в литературном языке сдержи-

ваются стабильностью действующих в нем правил употребления языко-

вых средств. Возникающие инновации являются, таким образом, результа-

том саморазвития диалектов.  

Вариативность словообразовательных моделей позволяет проследить 

динамику словообразовательных процессов, в частности, как происходит 

развитие или наоборот угасание продуктивности тех или иных формантов, 

ср. например, утверждение в македонских диалектах суффикса -k-a в 

феминативном значении за счет вытеснения суффикса -ic-a в следующих 

лексемах: b-ot-ьn-ič-ьk-a (rabot'nička пп. 90, 92-98, 100-113a) и b-ot-ьn-

ic-a (rabotnica пп. 96, 99) к. 41 ‘женщина, которая работает на заводе или 

фабрике’ (см. карту 1); (doktor)-ъk-a (dokturka пп. 90, 92-99, 101, 103-104, 

113a) и (doktor)-ic-a (dokturica пп. 97, 100, 102, 105-106) к. 29 ‘женщина-

врач’ т. 8 «Профессии и общественная жизнь» (см. карту №2). 

Особенно показательны такие словообразовательные модели, которые 

построены по принципу «нанизывания» словообразовательных морфем, при 

этом более сложная словообразовательная модель в македонских диалектах, 

как правило, ареально ограничена (ср. lov-ač-ь (łu'vač пп. 102, 106, 108, 111) 

~ lov-ač-in-ъ (łu'vačin пп. 110, 112) к. 56 ‘человек, который охотится’ т. 8 

«Профессии и общественная жизнь»; bЪčel-J-ar-ь (pčełar пп. 90, 94-96, 98-

105, 111, 113, 113a) ~ bъčel-ar-in-ъ (pči'larin пп. 110, 112) к. 27 ‘человек, 

который разводит пчел’ т. 8 «Профессии и общественная жизнь»; ryb-ar-ь 

(ribar пп. 90, 92-109, 111, 113a) ~ ryb-ar-in-ъ (ribarin пп. 110, 112) к. 58 

‘человек, который ловит рыбу’ т. 8 «Профессии и общественная жизнь» 

(см. карту №3); čeχl-ar-ь ('čełar пп. 100, 102, 107-108, 111) ~ čeχl-ar-in-ъ 

(če'łarin пп. 109, 110) к. 13 ‘человек, который шьет и чинит обувь’ т. 8 

«Профессии и общественная жизнь»; mal-in-a ('malina пп. 92-93, 95, 97-

103, 113a) ~ mal-in-ъk-a ('malinka пп. 90, 94, 96, 104) к. 39 ‘малина’ т. 3 

«Растительный мир»; dǫb-ъ (dup пп. 90, 92-113а) ~ dǫb-ic-a ('dubica пп. 95, 

105) к. 26 ‘дуб’ т. 3 «Растительный мир»; jag-od-a ('jagoda пп. 92-93, 95, 98, 

102-105, 113-113a) ~ jag-od-ъk-a ('jagotka пп. 90, 94, 96-97, 99-101, 110) к. 

45 ‘земляника’ т. 3 «Растительный мир»; t k-a-dl-ěst-Ъ (  пп. 90, 95-

100, 103-104, 107, 111) ~ t k-a-dl-ěST-ьn-Ъ (  пп. 98, 105) к. 37 

‘круглый’ (о мяче) т. 10 «Народные обычаи» и т.д.), и лишь иногда 

наблюдается обратная ситуация, когда более сложная словообразова-
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тельная модель имеет обширный ареал, что объясняется продуктивностью 

словообразовательных средств, участвующих в ее оформлении (ср. b-ot-

ьn-ič-ьk-a (rabot'nička пп. 90, 92-98, 100-113a) ~ b-ot-ьn-ic-a (rabotnica пп. 

96, 99) к. 41 ‘женщина, которая работает на заводе или фабрике’ т. 8 

«Профессии и общественная жизнь») (см. карту №1). 

Вариативность, но уже когнитивная, прослеживается и в мно-

гообразии мотивационных моделей. Так, например, на к. 18 ‘первый ку-

сок хлеба, отрезанный от буханки, горбушка’ т. 6 «Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи» в македонских диалектах представлены сле-

дующие мотивационные признаки: пространственный (ср. kraj-ьk-a 

(krajka), kraj-itj-ьn-ik-ъ (kraišnik), kraj-ьč-ę) (krajče), процессуальный (ср. 

rèb-ьč-ę ropče) и антропоморфный (ср. pęt-ič-ьk-a pe'tička).  

С когнитивной вариативностью тесно связана семантическая вариатив-

ность, которая заключается в том, что диалектные слова способны к разви-

тию новых значений. Так, в частности, на семантической карте *žito (к. 60 т. 

4 «Сельское хозяйство») в македонских диалектах помимо значения ‘хлеб-

ные культуры вообще, в зерне или на корню’ представлены такие значения, 

как ‘озимый хлеб’, ‘рожь’, ‘пшеница’, ‘ячмень’, ‘овес’ и др.  

Таким образом, материал «Общеславянского лингвистического атласа» 

свидетельствует о том, что в диалектах идет процесс перманентного 

обновления их лексического состава. Одни лексические единицы с тече-

нием времени теряют свою образность и свежесть и уходят на периферию, 

тогда как на их место приходят другие, более яркие и выразительные.  

Вместе с тем следует отметить, что карты «Общеславянского лингвисти-

ческого атласа» свидетельствуют и о консервативности славянских диа-

лектов, на протяжении многих веков успешно противостоящих внешним 

влияниям, а также тенденции к стандартизации. Сочетание в лексической 

системе диалектов двух прямо противоположных тенденций – динамики и 

консерватизма – является следствием общего механизма эволюции 

словарного состава любого языка, основанного на кумулятивном 

принципе. Именно этот принцип позволяет сохранять лексическую сис-

тему диалектов во времени в значительно большей степени, чем фонети-

ческую или морфологическую. И это хорошо видно на картах «Обще-

славянского лингвистического атласа», которые продемонстрировали 

высокую степень сохранности праславянского лексического элемента во 

всех диалектах славянских языков (подробнее см. Вендина 2014). 

Сопротивляемость славянских диалектов в процессе их контактиро-

вания между собой и с литературным языком способствовала консервации 

отдельных узколокальных лексем, что привело к появлению эксклюзивов. 

Более того, наличие эксклюзивных образований свидетельствует не только 
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о высокой степени сопротивляемости славянских диалектов, но и об их 

саморазвитии, так как возникает некая новая диалектальность, связанная с 

утратой архаичной лексики и появлением новых диалектизмов, имеющих 

существенные отличия, как от литературного языка, так и от других диа-

лектов. И в этом также проявляется динамичность славянских диалектов, 

поскольку все они способны к активному порождению эксклюзивных 

лексем, отличительно характеризующих каждый славянский язык либо на 

всем пространстве Славии, либо в пределах его языковой группы ср., 

например, следующие эксклюзивные лексемы македонских диалектов:  

tekn-e (tekne) к. 12 ‘деревянное корыто, выдолбленное из одного куска 

дерева’ т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи»; tron-ъk-y 

('ronki) к. 19 ‘крошки’ (хлеба) т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление 

пищи»; pęt-ič-ьk-a (pe'tička) к. 18 ‘первый кусок хлеба, отрезанный от бу-

ханки, горбушка’ т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи»; 

kljuk-o-dьrv-ьc-ь (klu'kodrəc) к. 20 ‘дятел’ т. 1 «Животный мир»; (biš)-ę 

('biše), (biš)-ur-ę (bi'šure) к. 31 ‘поросенок’ т. 2 «Животноводство»; v k-ъn-a 

(vłakna) к. 46 ‘шерсть’ т. 2 «Животноводство»; paš-ьk-a (paška), o-paš-ьk-a 

(opaška) к. 48 ‘хвост’ т. 2 «Животноводство»; grač-e-tь (g'rače), grač-i-tь 

(g'rači) к. 65 ‘гогочет’ т. 2 «Животноводство»; (miruš)-a-j-e-tь (miriši) к. 16 

‘пахнет’ т. 3 «Растительный мир»; (orman)-ъ (orman), (korij)-a (ku'ria) к. 11 

‘лес’ т. 3 «Растительный мир»; čuk-ač-ь ('čukač) к. 77 ‘мужчина, который 

молотит цепом’ т. 4 «Сельское хозяйство»; mъrs-ьn-ъ ('mRsen), (ligd)-av-Ъ 

('ligdaf) к. 26 ‘содержащий много жира’ (о мясе) т. 6 «Домашнее хозяйство и 

приготовление пищи»; mЪlz-ač-ьk-a (m[ł'začka) к. 34 ‘женщина, которая 

доит коров’ т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи»; po-ěd-ъk-ъ 

(pojadok) к. 58 ‘завтрак’ т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи»; 

m ž-a (m'reža), kor-a ('kora) к. 36 ‘сливки' т. 6 «Домашнее хозяйство и приго-

товление пищи»; kor-a ('kora), kož-a ('koža) к. 37 ‘сметана' т. 6 «Домашнее 

хозяйство и приготовление пищи»; (komš)-iv-ъk-a (komšifka) к. 3 ‘женщина, 

живущая в соседнем доме’ т. 8 «Профессии и общественная жизнь»; 

(хaram)-i-j-a (ara'mija), кrad-ač-ь (kra'dač) к. 55 ‘человек, который крадет’ т. 8 

«Профессии и общественная жизнь»; pyt-ač-ь ('pitač) к. 59 ‘человек, который 

просит милостыню’ т. 8 «Профессии и общественная жизнь»; (muχarab)-e 

(mura'be) к. 67 ‘война’ т. 8 «Профессии и общественная жизнь»; (ekimži)-j-a 

(ikim'ǯija) к. 28 ‘человек, который лечит’ т. 8 «Профессии и общественная 

жизнь»; ulьj-išč-ar-ь (u'liščar), tьrn-ъk-ar-ь (tərmkar) к. 27 ‘человек, кото-

рый разводит пчел’ т. 8 «Профессии и общественная жизнь»; sъ-bor-ъ 

(zbor), (laf)-ъ (łaf) к. 76 ‘слово’ т. 9 «Человек»; pri-kaz-n-a (prikazna) к. 77 

‘сказка’ т. 9 «Человек»; sak-a-j-e-tь (saka) к. 3 ‘любит’ т. 10 «Народные 

обычаи»; za-kop-ъ (zakop) к. 47 ‘похороны’ т. 10 «Народные обычаи» и др. 
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Примечательно, что некоторые из этих эксклюзивных лексем имеют 

обширные ареалы, что является еще одним свидетельством пассионар-

ности македонских диалектов, ср., например, следующие македонские 

эксклюзивы: v k-ъn-a (vłakna) к. 46 ‘шерсть’ т. 2 «Животноводство»; 

mъrs-ьn-ъ (m[rsen) к. 26 ‘содержащий много жира’ (о мясе) т. 6 «Домашнее 

хозяйство и приготовление пищи»; mЪlz-ač-ьk-a (m[ł'začka) к. 34 ‘женщина, 

которая доит коров’ т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи» (см. 

карту №4); (хaram)-i-j-a (ara'mija) к. 55 человек, который крадет т. 8 «Про-

фессии и общественная жизнь»; sak-a-j-e-tь (saka) к. 3 ‘любит’ т. 10 

«Народные обычаи» (см. карту №5). 

Объяснить явление такого широкого распространения эксклюзивной 

лексемы можно, повидимому, тем, что она стала достоянием литературного 

языка (ср. мак. лит. влакна, мрсен, сака, молзачка), что во многом спо-

собствовало укреплению ее «жизненной силы» и, соответственно, рас-

пространению. Благодаря этим лексемам происходило «портретное» 

оформление македонского языка. 

Однако в целом таких случаев отмечено сравнительно немного, значи-

тельно чаще встречаются островные или даже точечные ареалы эксклю-

зивных лексем, причем в локализации этих ареалов прослеживается опреде-

ленная повторяемость, что позволяет говорить о том, что в македонских 

диалектах существуют своеобразные очаги эксклюзивных образований, т.е. 

эти диалекты обладают высокой степенью «пассионарности», ярко выра-

женным стремлением к «индивидуальности», склонностью к образованию 

отличительно характеризующей их лексики. Изучение македонских диалек-

тов в этом аспекте показало, что эксклюзивные лексемы встречаются чаще 

всего в западной группе говоров (особенно в пп. 90, 92, 99, 101), в юго-

западной и в центральной (особенно в пп. 94, 97, 100), а также в говорах 

Эгейской Македонии (особенно в пп. 107-109), ср., например, распростра-

нение следующих эксклюзивных лексем (см. карту №6): 

gluš-ьc-ь (g'łušec) к. 13 ‘крыса’ т. 1 «Животный мир»; pup-un-ьc-ь 

(pu'punec) к. 18 ‘клюв птицы’ т. 1 «Животный мир»; pup-un-ьc-ь ('pupunec) к. 

20 ‘дятел’ т. 1 «Животный мир»; p l-ic-a ('p lica) к. 22 ‘перепелка’ т. 1 

«Животный мир»; čur-i-dl-o (čuriło), čur-i-dl-ъk-a (čuriłka) к. 49 ‘рыло’ т. 2 

«Животноводство»; buc-a-j-e-tь < sę > (bucat) к. 56 ‘бодается’ т. 2 «Живот-

новодство»; mač-or-ъk-ъ (mačorok) к. 10 ‘кот’ т. 2  «Животноводство»; 

čęst-ak-ъ (čestak) к. 10 ‘густые заросли в лесу’ т. 3 «Растительный мир»; 

tęg-av-ьc-ь ('tegavec) к. 52 ‘подорожник’ т. 3 «Растительный мир»; měš-

un-ъk-a ('mešunka) к. 15 ‘стручок’ т. 4 «Сельское хозяйство»; kop-a-j-e-tь 

(kopat), kop-ač-i-tь ('kopači), t b-i-t-ь (t'rebi) к. 25 ‘корчует’ (корни деревьев) т. 

4 «Сельское хозяйство»; čuk-a-dl-o (ču'kalo), čuk-a-dl-ъk-a ('ču'kałka) к. 74 
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‘орудие для ручной молотьбы’ т. 4 «Сельскoе хозяйство»; -dl-ic-i (ra'lici) к. 

30 ‘ручки плуга’ т. 4 «Сельское хозяйство»; (tekn)-e (tekne) к. 12 ‘деревянное 

корыто, выдолбленное из одного куска дерева’ т. 6 «Домашнее хозяйство и 

приготовление пищи»; jьz-peč-i-tь (is'peči) к. 15 3sg praes asp perf ‘печет’ т. 6 

«Домашнее хозяйство и приготовление пищи»; tron-ъk-y ('ronki) к. 19 

‘крошки’ (хлеба); т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи»; 

podъ-kvas-ъ ('potkvas) к. 35 ‘сырое кислое молоко’ т. 6 «Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи»; po-rǫč-ьk-ъ (poruček) к. 58 ‘завтрак’ т. 6 «Домашнее 

хозяйство и приготовление пищи»; broj-e-tь (b'roe) к. 50 ‘считает’ (деньги) т. 8 

«Профессии и общественная жизнь»; (tefter)-ь (tef'teŕ) к. 35 ‘тетрадь’ т. 8 

«Профессии и общественная жизнь»; (kondil)-ъ (kondił) к. 36 ‘карандаш’ т. 8 

«Профессии и общественная жизнь»; (murekep)-ъ (mureḱe), (melan)-ъ (mi'łan), 

(kalam)-ar-ь (kała'mar) к. 37 ‘чернила’ т. 8 «Профессии и общественная 

жизнь»; gat- č-ьk-a (gačka) к. 77 ‘сказка’ т. 9 «Человек»; (bendi)-(s)-u-j-e-tь 

<sę> (bendisue) к. 2 ‘нравится’ т. 10 «Народные обычаи»; bac-u-j-e-tь (bəˈcuva) 

к. 4 ‘целует’ т. 10 «Народные обычаи»; sъ-v š-en-ik-ъ (sv šenik), (armas)-an-ъ 

(arˈmasan), (armas)-ьn-ik-ъ (arˈmasnik) к. 8 ‘жених’ т. 10 «Народные обычаи»; 

sъ-v š-en-ic-a (sv šenica), (armas)-an-a (armaˈsana), (armas)-ьn-ic-a (arˈmasnica) 

к. 10 ‘невеста’ т. 10 «Народные обычаи»; bьr-a-k-ъ (brak) к. 16 ‘свадьба’ т. 10 

«Народные обычаи»; prost-u-j-e-tь sę (se prostujet), prost-uv-a-j-e-tь sę (se 

prostuva) к. 18 ‘прощается’ т. 10 «Народные обычаи»; věšt-j-er-ъk-a (vešterka) 

к. 21 ‘женщина, которая занимается колдовством’ т. 10 «Народные обычаи»; 

(hor)-o-ǯi-j-a (xoroˈǯia) к. 28 ‘человек, который хорошо танцует, пляшет’ т. 

10 «Народные обычаи»; za-kop-ъ (zakop) к. 43 ‘похороны’ т. 10 «Народные 

обычаи» и т.д. 

Из других македонских диалектов можно выделить северную и восточную 

группы говоров, где также встречаются эксклюзивы, хотя и значительно 

реже, ср. распространение следующих лексем:  

sъ-//rě/ęt-j-n-e-tь (stretne) к. 1 ‘встретит’ т. 10 «Народные обычаи»; 

(bendi)-(s)-a-j-e-tь <sę> (se bendisa) к. 2 ‘нравится’ т. 10 «Народные обычаи»; 

prost-j-e-v-a-j-e-tь <sę> (prošˈčava se) к. 18 ‘прощается’ т. 10 «Народные 

обычаи»; věšt-j-er-ic-a (vešče'rica) к. 21 ‘женщина, которая занимается кол-

довством’ т. 10 «Народные обычаи»; poj-ač-ь (po'jač), pě-sn-ar-(ij)-a 

(pesnarija) к. 30 ‘человек, который хорошо поет’ т. 10 «Народные обычаи»; u-

m -ež-ь ('umrǝš) к. 41 ‘смерть’ т. 10 «Народные обычаи» (см. карту№7). 

Причем в македонских диалектах можно и сегодня наблюдать процесс 

образования эксклюзивных лексем, о чем свидетельствуют их микроареалы, 

которые, как известно, являются величинами позднего времени, ср., напри-

мер, распространение следующих эксклюзивных лексем: (kalem)-ъ (kalem пп. 

92-93), (moliv)-ъ ('molif пп. 92-93, 99, 106, 107) к. 36 ‘карандаш’ т. 8 «Про-
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фессии и общественная жизнь»; (murekep)-ъ (mureḱe пп. 92, 93, 96), 

(kalam)-ar-ь (kała'mar пп. 108, 109) к. 37 ‘чернила’ т. 8 «Профессии и 

общественная жизнь»; (tefter)-ь (tef'teŕ пп. 108-110, 112) к. 35 ‘тетрадь’ т. 8 

«Профессии и общественная жизнь»; na-jьd-e-tь (ˈnajdi пп. 107, 110) к. 1 

‘встретит’ т. 10 «Народные обычаи»; sъ-v š-en-ъ (sv šen пп. 92, 100 ) к. 8 

‘жених’ т. 10 «Народные обычаи»; sъ-v š-en-a (svŗšenа пп. 92, 100) к. 10 

‘невеста’ т. 10 «Народные обычаи»; da-v-a-j-e-tь <sę> (se davat пп. 92, 113) к. 

12 ‘выходит замуж’ т. 10 «Народные обычаи»; (hor)-o-bьr-ъk-a (oroˈberka пп. 

107, 110), (hor)-o-ǯi-j-a (xoroˈǯia пп. 102, 113а), (hor)-o-ǯi-j-ьk-a (xoroˈǯijka п. 

113) к. 29 ‘женщина, которая хорошо танцует, пляшет’ т. 10 «Народные 

обычаи»; u-m t-ъ (ˈumorot пп. 102, 108), u- -ež-ь (ˈumrǝš пп. 105, 110) к. 

41 ‘смерть’ т. 10 «Народные обычаи». При этом следует отметить, что все эти 

эксклюзивные лексемы находятся в отношениях вариативности с лексе-

мами, имеющими более широкое распространение. Так, например, наряду 

с лексемой na-jьd-e-tь (ˈnajdi) к. 1 ‘встретит’ т. 10 «Народные обычаи», пред-

ставленной лишь в двух пунктах, в македонских диалектах широко 

распространены лексемы sъ-//rět-n-e-tь (sˈretne), sъ-//ręt-e-tь (sˈrete). Наряду 

с лексемой da-v-a-j-e-tь <sę> (se davat) к. 12 ‘выходит замуж’ т. 10 «Народные 

обычаи», отмеченной также лишь в двух пунктах, употребляется лексема 

mǫž-i-tь <sę> (se muži). Наряду с лексемами u-m t-ъ (ˈumorot), u-m -ež-ь 

(ˈumrǝš) к. 41 ‘смерть’ т. 10 «Народные обычаи», имеющими также ограни-

ченный ареал, широко представлена лексемы sъ-m t-ь ( ). 

Микроареалы всех этих лексем говорят о том, что в диалектах идет 

процесс постоянного обновления их лексического состава. Все эти экс-

клюзивные лексемы обладают эквивалентной ,  т.е.  совпадающей дис-

трибуцией и нулевой оппозицией. И в этом также проявляется динамика 

македонской диалектной лексики.  

 

С чем связано появление эксклюзивов? 
 

Основная причина появления эксклюзивов связана с когнитивным 

освоением окружающего мира, с особенностями его восприятия и 

осмысления, с той номинативной логикой, в соответствии с которой 

происходила его лексическая параметризация. Своеобразие в восприятии 

и категоризации мира носителями тех или иных диалектов, углубленная 

детализация мотивационных признаков, положенных в основу названий и, 

соответственно, разная сегментация их языковым сознанием одного и того же 

семантического участка привели постепенно к образованию отличительно 

характеризующей лексики. Давление же языковой системы способствовало 

тому, что освоение окружающего мира проходило по тем языковым моделям, 

которые были актуальными для данных диалектов. 
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Это своеобразное видение внешнего мира особенно ярко проявляется в 

мотивационных признаках, лежащих в основании эксклюзивных лексем 

(ср., например, вариативность мотивационных признаков в названии гор-

бушки: пространственный (ср. kraj-ьk-a (krajka), kraj-itj-ьn-ik-ъ (kraišnik), 

kraj-ьč-ę) (krajče), процессуальный (ср. rèb-ьč-ę ropče) и антропоморфный 

(ср. pęt-ič-ьk-a pe'tička) на к. 18 ‘первый кусок хлеба, отрезанный от 

буханки, горбушка’ т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи».  

Другая причина появления эксклюзивных лексем связана нередко с 

культурно-историческим влиянием других языков. Причем в западно-

славянских и словенских диалектах особенно часто немецкого языка, а в 

южнославянских – турецкого. Фонетическое и морфологическое освоение 

иноязычного слова в соответствии с языковой системой «принимающих» 

диалектов нередко приводило к образованию эксклюзивной лексемы.  

Так, в частности, именно турецкому влиянию обязано существование 

многочисленных эксклюзивов в македонских диалектах, ср.: (tekn)-e (tekne) 

к. 12 ‘деревянное корыто, выдолбленное из одного куска дерева’ т. 6 «Домаш-

нее хозяйство и приготовление пищи» из тур. tekne; (komš)-iv-ъk-a к. 3 

(komšifka) ‘женщина, живущая в соседнем доме’ т. 8 «Профессии и общес-

твенная жизнь» от тур. komşu, komşı; (хaram)-i-j-a (aramija) к. 55 ‘человек, 

который крадет’ т. 8 «Профессии и общественная жизнь» от тур. harami; 

(murekep)-ъ (mureќe) ‘чернила’ т. 8 «Профессии и общественная жизнь» из 

тур. mürekkep; (tefter)-ь (tef'teŕ) к. 35 ‘тетрадь’ из тур. defter т. 8 «Профессии и 

общественная жизнь»; (kalem)-ъ (kalem) к. 36 ‘карандаш’ т. 8 «Профессии и 

общественная жизнь» из тур. kalem; (muχarab)-e (mura'be) к. 67 ‘война’ т. 8 

«Профессии и общественная жизнь» из тур. muharebe; (ekimži)-j-a 

(ikim'ǯija) к. 28 ‘человек, который лечит’ т. 8 «Профессии и общественная 

жизнь» из тур. hekim+çi; (laf)-ъ (łaf) к. 76 ‘слово' т. 9 «Человек» из тур. lâf; 

(bendi)-(s)-u-j-e-tь <sę> (bendisue) к. 2 ‘нравится’ т. 10 «Народные обычаи» от 

тур. beğen-di и т.д. 

 

Когда возникли эксклюзивы? 
 

Ответить на этот вопрос чрезвычайно сложно, так как практически каждая 

эксклюзивная лексема имеет свою историю, особенно когда речь идет о 

взаимодействии языков и культур.  

Вместе с тем карты «Общеславянского лингвистического атласа» дают 

возможность не только выявить эксклюзивные образования славянских диа-

лектов, но и рассмотреть их во временном плане. Возможность про-

странственной визуализации ареалов эксклюзивных лексем делает реальной 

их относительную хронологию, подобно той, которой располагает сла-

вистика, предлагая относительную и даже абсолютную хронологию для 
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многих фонетических и грамматических явлений праславянского языка, ибо 

в соответствии с постулатом лингвистической географии карта, являясь 

пространственной проекцией элементов языковой системы диалектов, по-

зволяет исследователю описать формирование диалектных различий в их 

исторической перспективе, поскольку фактор пространства всегда нераз-

рывно связан с фактором времени. Языковые различия в пространстве 

тождественны языковым различиям во времени: «существование языка в 

пространстве и существование языка во времени – одно и то же явление 

существования языка во времени-пространстве» (Степанов 1975: 304). 

И здесь чрезвычайно важную роль играют топографические признаки аре-

ала той или иной эксклюзивной лексемы, а именно: какова степень его плот-

ности, является ли он сплошным, размытым, островным или даже мерца-

ющим, точечным? Объективность топографического критерия связана с тем, 

что он дает возможность выявить закономерности в формировании аре-

альных сценариев, существующих в разных пространственных контекстах. 

Ареалогический анализ македонских эксклюзивных лексем позволил 

выявить следующие особенности в распределении их ареалов: 

1. Ареал эксклюзивной лексемы характеризуется высокой плот-

ностью ее распространения, при этом контуры его оказываются практически 

ровными, часто совпадающими с государственными границами. Именно та-

кой тип ареала имеют лексемы v k-ъn-a (vłakna) к. 46 ‘шерсть’ т. 2 «Живот-

новодство»; mъrs-ьn-ъ (m[rsen) к. 26 ‘содержащий много жира’ (о мясе) т. 6 

«Домашнее хозяйство и приготовление пищи»; sak-a-j-e-tь (saka) к. 3 ‘любит’ 

т. 10 «Народные обычаи»; mЪlz-ač-ьk-a (m[ł'začka) к. 34 ‘женщина, которая 

доит коров’ т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи» в македонских 

диалектах. 

Такой тип ареала, несмотря на то, что он может быть довольно обширным, 

в соответствии с теорией лингвогеографии, является свидетельством, скорее 

всего, позднего происхождения данной лексемы. Следует обратить внимание 

и на то обстоятельство, что некоторые из эксклюзивных лексем, имеющих об-

ширные ареалы, стали достоянием литературного языка, что также указывает 

на то, что их утверждение в данном языке относится к национальному пери-

оду его развития.  

2. Ареал эксклюзивной лексемы является ограниченным, нередко 

мерцающим. Именно такой тип ареала имеют лексемы paš-ьk-a (paška пп. 

102-103, 105-113а), o-paš-ьk-a (opaška 90, 92, 96-97, 99-101, 104) к. 48 ‘хвост’ 

т. 2 «Животноводство»; čeχl-ar-in-ъ (če'łarin пп. 109, 110) к. 13 ‘человек, 

который шьет и чинит обувь’ т. 8 «Профессии и общественная жизнь»; 

mal-in-ъk-a ('malinka пп. 90, 94, 96, 104) к. 39 ‘малина’ т. 3 «Растительный 

мир»; dǫb-ic-a ('dubica пп. 95, 105) к. 26 ‘дуб’ т. 3 «Растительный мир»; 
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(d m)-a ('d ma пп. 102-103), (d m)-ъk-a ('dərmka пп. 105, 111) к. 9 ‘куст’ 

т. 3 «Растительный мир»; lov-ač-in-ъ (łu'vačin пп. 110, 112) к. 56 ‘человек, 

который охотится’ т. 8 «Профессии и общественная жизнь», u-m -ež-ь 

('umrǝš пп. 105, 110) к. 41 ‘смерть’ т. 10 «Народные обычаи» и др. Эти 

островные или микроареалы, существующие в рамках диалектов лишь 

македонского языка, являются, как правило, территориальными величинами 

позднего времени, поскольку репрезентируемое ими языковое явление как 

новое, только нарождающееся, не получило еще в них широкого распрос-

транения из-за наличия других, более употребительных и лингвистически 

активных форм. Напомню, что по теории волн И. Шмидта, каждое языковое 

нововведение является сначала в виде маленького пятна, которое постепенно 

расплывается во все стороны и становится настоящей площадью, пока оно не 

охватит целую территорию данного языка. «Естественно, что явление более 

древнее занимает большую площадь, чем явление позднее, ибо оно начало 

распространяться уже раньше» (Теньер 1966: 118).  

При определении относительной хронологии эксклюзивной лексемы 

кроме топографических признаков, чрезвычайно важное значение имеют и 

собственно лингвистические критерии, позволяющие проследить динамику 

словообразовательной структуры данной лексемы. Так, в частности, если 

обратить внимание на словообразовательную структуру эксклюзивов, то не-

трудно заметить, что в большинстве своем они представлены производными 

лексемами, причем не только второй, но и третьей ступени производности, 

что само по себе свидетельствует об их позднем образовании, ср. pup-un-ьc-ь 

(pu'punec) к. 20 ‘дятел’ т. 1 «Животный мир»; čur-i-dl-ъk-a (čuriłka) к. 49 

‘рыло’ т. 2 «Животноводство»; tęg-av-ьc-ь ('tegavec) к. 52 ‘подорожник’ т. 3 

«Растительный мир»; čęst-ak-ъ (čestak) к. 10 ‘густые заросли в лесу’ т. 3 

«Растительный мир»; čuk-a-dl-ъk-a ('čukałka) к. 74 ‘орудие для ручной моло-

тьбы’ т. 4 «Сельскoе хозяйство»; sъ-v š-en-ik-ъ (sv šenik) к. 8 ‘жених’ т. 10 

«Народные обычаи»; věšt-j-er-ъk-a (věšt-j-er-ъk-a) к. 21 ‘женщина, которая 

занимается колдовством’ т. 10 «Народные обычаи»; u-m -ež-ь ('umrǝš) к. 41 

‘смерть’ т. 10 «Народные обычаи» и т.д. Такие эксклюзивные лексемы явля-

ются, по сути дела, вторичными новообразованиями от праславянских основ. 

Особенно показательны эксклюзивы, демонстрирующие усложнение своей 

словообразовательной модели за счет «нанизывания» словообразовательных 

морфем, ср. čur-i-dl-o (čuriłо), čur-i-dl-ъk-a (čuriłka) к. 49 ‘рыло’ т. 2 «Живот-

новодство»; paš-ьk-a (paška), o-paš-ьk-a (opaška) к. 48 ‘хвост’ т. 2 «Животно-

водство»; čuk-a-dl-o (ču'kało), čuk-a-dl-ъk-a ('čukałka) к. 74 ‘орудие для ручной 

молотьбы’ т. 4 «Сельскoе хозяйство»; (hor)-o-ǯi-j-a (xoroˈǯia), (hor)-o-ǯi-j-ьk-a 

(xoroˈǯijka) к. 29 ‘женщина, которая хорошо танцует, пляшет’ т. 10 
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«Народные обычаи»; věšt-j-er-ic-a (veščeˈrica) к. 21 ‘женщина, которая зани-

мается колдовством’ т. 10 «Народные обычаи»). 

Нередко семантическая структура того или иного эксклюзива является 

результатом семантического развития слова (см., например, к. 28 Sm *sadlo т. 

6 «Домашнее хозяйство и приготовление пищи», на которой македонские 

диалекты выделяются в южнославянском континууме значением ‘топ-

леное свиное сало’; или к. 60 Sm *žito т. 4 «Сельское хозяйство», на кото-

рой представлено эксклюзивное значение известное в македонских диа-

лектах ‘хлебные культуры вообще’ (в зерне или на корню). Кроме того, о 

вторичности значения эксклюзива и соответственно позднем характере обра-

зования свидетельствует и метафорический характер лексемы (ср., например, 

название горбушки: pęt-ič-ьk-a (pe'tička) на к. 18 ‘первый кусок хлеба, отре-

занный от буханки, горбушка’ т. 6 «Домашнее хозяйство и приготовление 

пищи» или дятла pup-un-ьc-ь (pu'punec) к. 20 ‘дятел’ т. 1 «Животный мир» и 

pup-un-ьc-ь (pu'punec) к. 18 ‘клюв птицы’ т. 1 «Животный мир»). 

О позднем образовании эксклюзивной лексемы нередко говорит и само 

значение слова, отсылающее к реалиям современной жизни, ср.: broj-e-tь 

(broi) к. 50 ‘считает’ (деньги) т. 8 «Профессии и общественная жизнь»; 

(tefter)-ь ('tefter) к. 35 ‘тетрадь’ т. 8 «Профессии и общественная жизнь»; 

(kondil)-ъ (kondił) к. 36 ‘карандаш’ т. 8 «Профессии и общественная жизнь»; 

(murekep)-ъ (mureḱe), (melan)-ъ (mi'łan), (kalam)-ar-ь (kała'mar) к. 37 ‘чер-

нила’ т. 8 «Профессии и общественная жизнь» и т.д.). 

Наконец, об этом говорит и тот факт, что очень часто появление 

эксклюзивных лексем связано с культурно-историческим влиянием других 

языков. Не случайно среди них так много заимствований из греческого, 

турецкого и др. языков, ср., например, македонские эксклюзивы, обязанные 

своему происхождению греческому влиянию: (d m)-a ( ), (d m)-ъk-a 

(drmka) к. 9 ‘куст’ т. 3 «Растительный мир» из греч. δρομος; (miruš)-a-j-e-tь 

(mi'riši) к. 16 ‘пахнет’ т. 3 «Растительный мир» от греч. μνριξω; (ligd)-av-Ъ 

('ligdaf) к. 26 ‘содержащий много жира’ (о мясе) т. 6 «Домашнее хозяйство и 

приготовление пищи» от греч. λίγδα; (armas)-an-a, (armas)-ьn-ic-a к. 10 

‘невеста’ т. 10 «Народные обычаи» от аорист. основы н-греч. άρμασα и др. 

Сам этот факт говорит о том, что появление этих эксклюзивных лексем 

относится к периоду самостоятельного существования языка и является 

результатом позднего культурного заимствования.  

Таким образом, несмотря на различный характер ареалов эксклюзивных 

лексем, как обширные, так и ограниченные ареалы являются чаще всего вели-

чинами позднего времени, т.е. фактом собственной истории македонского 

языка, отражающим динамику его диалектов. Большинство эксклюзивных 

лексем сформировалось в период становления национального самосознания и 
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оформления государственности. Процесс созревания этно-политического 

самосознания, стремление отличить себя от соседей и подчеркнуть свою 

культурную специфику, осознание своей общности и вместе с ней исключи-

тельности обретал в этих именах дополнительный стимул. 

Изложенный материал, как представляется, свидетельствует о том, что 

состояние лексико-семантической системы македонских диалектов пред-

ставляет собой динамическую устойчивость. Это связано с действием двух 

противоположных тенденций – динамики и консерватизма. С одной сто-

роны, стремление к постоянному обновлению, словотворчеству, достиже-

нию максимальной точности и наибольшей выразительности, с другой – 

тенденция к сохранению старого, консерватизм. Поэтому новые элементы 

в течение длительного времени сосуществуют со старыми, исконными для 

прежней диалектной системы, порождая ее повышенную вариативность. И 

эта возможность длительного сосуществования старых и новых вариантов 

– одна из важнейших особенностей диалектных лексических систем, 

свидетельствующих об их динамике. Динамическая устойчивость маке-

донских диалектов позволяет, таким образом, внести коррективы в 

лингвистические прогнозы об их отмирании в условиях социальной 

интеграции и индустриализации общества. 
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Распространение лексем 

                              $  b-ot-ьn-ič-ьk-a 

                              Õ  b-ot-ьn-ic-a 
                   к. 41 ‘женщина, которая работает на 

заводе или фабрике’ 
 

              ОЛА Т. 8 «Профессии и общественная                            
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Распространение лексем 

                                    $ (doktor)-ъk-a  
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                           к. 29  ‘женщина-врач’ 
            ОЛА т. 8 «Профессии и общественная жизнь» 
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Распространение лексем 

$  ryb-ar-ь 

     Õ  ryb-ar-in-ъ 
к. 58 ‘человек, который ловит рыбу’ 

 

             ОЛА т. 8 «Профессии и общественная жизнь» 
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Распространение лексемы 

$ m z-ač-ьk-a 
к. 34 ‘женщина, которая доит коров’ 

 

ОЛА Т. 6 «Домашнее хозяйство  

и приготовление пищи» 
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Распространение лексемы 

$ sak-a-j-e-tь 
к. 3 ‘любит’ (мать) 

 

ОЛА Т. 10 «Народные обычаи» 
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Очаги македонских 
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Распространение лексемы 

$ u-m -ež-ь 
к. 41 ‘смерть’  

ОЛА т. 10 «Народные обычаи» 
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За необјавената граматика на македонскиот јазик  

од Самуил Б. Бернштејн 

Очерк македонского литературного языка 

‘Преглед на македонскиот литературен јазик’1 
 

 

1. Вовед: Судбината на необјавениот текст на Самуил Б. Бернштејн 

Самуил Борисович Бернштејн (1911-1997), еден од првите членови на 

Македонската академија на науките и уметностите, надвор од работниот 

состав, избран во 1969 г., е познат како еминентен славист, кој дал голем 

придонес во повеќе области на словенската лингвистика. Според Топоров 

(1998: 623), научната работа на Бернштејн може да се подреди во десет 

области: I. Компаративно-историска граматика на словенските јазици. Сло-

венски јазици (општи и посебни проблеми); II. Бугаристички студии. Бугар-

ска дијалектологија. Бугарска лексикологија и лексикографија (речници); 

III. Словенска дијалектологија и лингвистичка географија (атласи); IV. 

Етногенезата и проблемот на словенизацијата на Балканот; V. Словенските 

јазици и нивната поврзаност со соседните јазици. Балканистички студии; 

VI. Словенски јазици и култура; VII. Кирилометодиевистика; VIII. Историја 

на славистичките студии. Лични податоци; IX. Прегледи, критики, поле-

мики и дискусии; X. Педагошка работа – учебници и сл. 

Не е изненадување што Топоров не ги споменува македонистичките сту-

дии како посебна категорија. Впрочем, меѓу бројните придонеси на Берн-

штејн во славистиката, македонистичките студии прилично заземаат пери-

ферно место. Според двете споменици посветени на Бернштејн (Moжаева 

1971, 1991),2 од областа на македонистиката, тој објавил само три научни 

статии (од кои два текста се речиси идентични),3 еден краток прилог во 

Големата Советска енциклопедија и две кратки информативни белешки.4 

Но, и покрај тоа, неминовно е дека Бернштејн одиграл клучна улога за раз-

војот на македонистиката во Русија (Пандев 2013: 224). Оваа улога би била 

многу позабележителна, доколку во 1948 г. (или во 1949 г. затоа што го 

ревидирал ракописот) објавел граматика на македонскиот јазик.5 Бернштејн 

го завршил ракописот на 1 декември 1947 г.6 Објавувањето на книгата било 

потврдено на 28 декември 1947 г.,7 а текстот бил целосно подготвен до 3 
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јануари 1948 г.8 Според белешките од 23 март 1949 г. во неговиот дневник, 

Бернштејн бил многу изненаден што информации за неговата книга се поја-

виле на стр. 31 од издавачкиот распоред на Академкнига за 1949 г. Исто 

така, забележал дека ќе биде потребно многу време за објавување на грама-

тиката на македонскиот јазик (Бернштейн 2002: 136). 

Меѓутоа, конфликтот меѓу Сталин и Тито, што резултирал со протеру-

вање на Титовата Југославија од Информбирото во 1948 г. (сп. Шкарич 

2013: 105), придонел за необјавување на книгата.9 Во дневникот не е забеле-

жано точно кога била донесена оваа одлука.10 Очигледно е дека подоцна, 

околу 1950 г., Бернштејн престанал да го проучува македонскиот јазик.11 

Проектот на Бернштејновата граматика на македонскиот јазик е познат 

меѓу историчарите на македонистиката (сп. Ристески 1988; Ристовски 2011, 

2013; Усикова 2011). Сепак, постоењето на ракописот не било познато, како 

што споменува Блаже Ристовски (2011: 40): „За жал, освен некои фрагменти 

од оваа книга што се појавила во научната периодика, до денеска таа остана 

непозната, дури не се знае ни дали е зачувана и каде се наоѓа.“ 

Неодамна имав среќа да ја пронајдам необјавената монографија во Град-

скиот архив на Москва со помош на Ирина А. Седакова и Максим М. Ма-

карцев од Институтот за славистика при Руската академија на науките. 

Излегува дека се зачувани три верзии на монографијата на Бернштејн, и тоа: 

целосен ракопис; комплетен текст отчукан на машина за пишување, со 

исправки; и претходни верзии на воведот, поглавјето 3 и текст – примерок 

на македонски литературен јазик. Подготвуваме критичко издание со ко-

ментари на оваа книга во соработка со Виктор А. Фридман. 

Необјавената монографија на Бернштејн е достојна за внимание од страна 

на проучувачите на македонистиката и на славистиката, и тоа од повеќе ас-

пекти. Познато е дека првата граматика на македонскиот јазик била објавена 

од Круме Кепески во 1946 г. како Учебник во средните училишта12, додека 

заслугата за прва научна граматика на македонскиот литературен јазик, 

според Павле Ивиќ (1953: 325), му припаѓа на Хорас Г. Лант за неговото дело 

A Grammar of the Macedonian Literary Language ‘Граматика на македонскиот 

литературен јазик’ (Скопје, 1952), ако не го земеме предвид описот на 

македонскиот јазик од страна на Реџинал де Бреј во неговата публикација 

Guide to the Slavonic Languages (Лондон – Њујорк, 1951), базиран на 

гореспоменатата педагошка граматика на Кепески.13 Ова гледиште е распро-

странето меѓу специјалистите (сп. Gołąb 1956: 112; Topolińska 2008: 170). 

Со оглед на научната природа на предметната монографија, што ќе се 

дискутира подолу, описот на Бернштејн на македонскиот литературен јазик 

можеби ќе го имал статусот на прва научна граматика. Освен тоа, како што 

бил случајот со научната граматика на Хорас Лант, така граматиката на 
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Бернштејн ќе придонела за афирмирање на позицијата на македонскиот 

литературен јазик, пред сè, во земјите од Источниот блок.14 

Покрај тоа, во монографијата се вклучени и конкретните гледишта на 

Бернштејн врз македонскиот литературен јазик, како и неговиот став кон 

овој најмлад кодифициран словенски јазик во тоа време, кој би можел да 

има поинаков облик, доколку токму Бернштејн учествувал во кодифика-

цијата (сп. Ристески 1988: 136; Ристески 2000: 11, Ристовски 2011).15 
 

2. Погледите на Бернштејн за македонскиот јазик и неговата литера-

турна форма: Од објавените дела 

Позицијата на Бернштејн била јасна и конкретна. Во неговиот труд Очерк 

сравнительной грамматики славянских ‘Преглед на компаративната грама-

тика на словенските јазици’, објавен по кодификацијата на македонскиот 

литературен јазик и напишан од дијахрониска перспектива, Бернштејн изја-

вува дека во минатото, бугарските и македонските дијалекти биле дијалекти 

од ист јазик, додека денес македонскиот јазик е член на словенското јазично 

семејство, уживајќи рамноправен статус како другите словенски јазици 

(Бернштейн 1961: 38). Исто така, Бернштејн се осврнал на следното: 

„ ...појавата на националните јазици е определена, пред сѐ, од 

историски услови, но не со дијалектната блискост или дале-

чина... Во многу аспекти, македонските дијалекти се побли-

ски до западните бугарски дијалекти од родопските дијалекти. 

Меѓутоа, денес македонските дијалекти припаѓаат на маке-

донскиот национален јазик, додека родопските дијалекти се 

дијалекти на бугарскиот јазик.“ (Бернштейн 1961: 42).16 

Пред кодификацијата на македонскиот јазик, Бернштејн, во својата ста-

тија од 1938 г., експлицитно ја наведува посебноста на македонските дија-

лекти и нивното единство во споредба со околните дијалекти и јазици: 

„И покрај значајната дијалектна разновидност, македонските 

дијалекти претставуваат единство и значително се разлику-

ваат од јазиците на Тракија, Родопите, Мизија и Балканот.“ 

(Бернштейн 1938: 743).17 

Како што е посочено од Божидар Видоески (1996 [2013]: 234), ова гле-

диште било вообичаено кај славистите, особено кај оние надвор од Бугарија 

и Србија, како што се Мјечислав Малецки (1938) и Андре Вајан (1938). Оваа 

изјава можеби била лингвистички заснована, но, исто така, може да се смета 

и како одраз на ставот на Коминтерната, која се залагала во корист на 
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правото на Македонците за постоење како посебен народ со свој јазик во 

1934 г. (сп. Friedman 1993: 164). 

Во 1943 г., Антифашистичкиот совет за национално ослободување на 

Југославија, попознат по српско-хрватскиот акроним АВНОЈ, го прогласи 

формирањето на Република Македонија, што беше тесно поврзано со вос-

поставувањето на новиот литературен јазик. Во овој контекст, Димитар 

Влахов (1878-1953), политичар, роден во Македонија, кој живеел во егзил 

во Москва од 1935 г. (Иваноски 2011, Бернштейн 2002: 39), побарал Берн-

штејн, како истакнат специјалист по јужна славистика и авторитетен сло-

венски лингвист, да ги приложи своите ставови и начини за воспоставување 

на новиот литературен јазик за Македонците (сп. Бернштейн 2002: 54). И 

навистина, Бернштејн го сторил тоа на 11 септември 1944 г. (ibid. 2002: 54).18 

Во ноември 1944 г., Влахов се вратил во Македонија со текстот на Берн-

штејн за новиот македонски литературен јазик, за средба на Антифа-

шистичкото собрание за народно ослободување на Македонија, познато 

како АСНОМ (сп. Јанчева и Мирчевска 2011). Во текстот, Бернштејн при-

ложил две клучни насоки за формирање на литературниот македонски јазик 

(сп. Влахов 1947: 215-216, Ристески 1988: 223-224, Бернштейн 2002: 54): 

1. Дијалектна основа: да се избере дијалектна основа која 

ќе биде јасна. Поконкретно, да се избегне скопската говорна 

варијанта како основа (поради српското влијание); да се из-

бегнат источните дијалекти (бидејќи се блиски со бугар-

скиот); централното наречје (Битола – Порече – Прилеп) е 

единствениот соодветен кандидат за основа на литератур-

ниот јазик, кој исто така треба да содржи елементи од запад-

ните говори, бидејќи се поврзани со литературната вари-

јанта на Климент Охридски.  

2. Правопис: да се избере варијанта на кирилското писмо, 

како онаа во современиот руски или во современиот бугар-

ски литературен јазик, избегнувајќи го српскиот; правопи-

сот треба да се заснова на фонетско-морфолошки принцип.19 

Во овој контекст, на 12 декември 1944 г., АСНОМ одлучува да покани 

двајца експерти за јужнословенски јазици, Бернштејн и Николај Севасти-

јанович Державин (1877-1953) од Москва, да служат како консултанти на 

Првата јазична комисија за кодификација на македонскиот книжевен јазик 

(Ристески 1988: 335, 2000: 11, 104, Friedman 1993: 171, Ристовски 2011: 40).20 

Двајцата научници го потврдиле својот договор за соработка со членовите 

на Комисијата. Сепак, оваа соработка никогаш не се реализирала. Впрочем, 
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била формирана Втора јазична комисија затоа што Блаже Конески ги убе-

дил политичарите дека Македонците треба сами да ги донесуваат своите 

одлуки.21 Недолго по Втората конференција, Конески запишал: 

„Првата јазична комисија отиде и подалеку, изнесувајќи во 

своето образложение до Поверенството за народната прос-

вета, од 20 јануари 1945 година, дека таа го дава предлогот 

не во дефинитивна форма, ами крајно решение за нашите 

јазични прашања треба да се земе дури кога ќе дојделе да ни 

поможат некои руски научници. Се разбира дека ова беше 

сосем наивно и погрешно мислено. За решавањето на наше-

то јазично прашање не можеше да биде компетентен никој 

друг освен ние самите.“ (Конески 1959: 101-102). 

Иако улогата на Бернштејн во кодификацијата на македонскиот литера-

турен јазик веќе не била предвидена, тој, сепак, составува граматика на 

македонскиот јазик. Со оглед на тоа што работел на проектот на Крсте Ми-

сирков за кодификација на македонскиот литературен јазик во почетокот на 

20 век во Одеса, Бернштејн во триесеттите веќе јасно ги имал подготвено 

своите ставови за кодификација на новиот литературен јазик и бил под-

готвен за дискусија со членовите на Комисијата. Неговите гледишта за не-

кои јазични решенија на македонскиот литературен јазик можеби испро-

воцирале одредена динамика во формирањето на стандардниот јазик, впро-

чем, тие, во крајна линија, би биле извор на различна форма на стан-

дардниот јазик, којашто не била реализирана. Во продолжение, ќе анали-

зираме дел од текстот на Очерк, а одредено внимание ќе насочиме и кон 

некои фрагменти на други написи, насловени како Македонский язык. 

 

3. Преглед на содржината на Очерк македонского литературного языка 

Бернштејн ја дефинира својата необјавена монографија на следниов 

начин: 

„Нашата книга не е учебник по македонски јазик. Ќе го опи-

шеме современиот македонски јазик, илустрирајќи ги него-

вите правила со примери преземени од оригиналните дела 

на македонската литература. Поединечно поглавје е посве-

тено на полемиките со кодификаторите на литературниот 

јазик за одредени спорни прашања.“ (Бернштейн 1949: 4).22 

Така, не нѐ изненадува тоа што во овој текст, за разлика од другите 

текстови со слични наслови, стилот на Бернштејн е прилично полемичен. 
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Монографијата се состои од следните шест поглавја, вклучувајќи и вовед и 

примерок текстови.23 

• Введение ‘Вовед’… 1-5 

• Поглавје 1. Македонский языка ‘Македонскиот јазик’… 6-11 

• Поглавје 2. Грамматический очерк современного македон-

ского литературного языка ‘Преглед на граматиката на 

современиот македонски литературен јазик’… 12-93 

• Поглавје 3. Спорные вопросы современного македонского 

литературного языка ‘Спорни прашања за современиот 

македонски литературен јазик’… 94-108 

• Поглавје 4. Язык македонской газеты “Вардар“ ‘Јазикот 

на македонскиот весник „Вардар“’… 109-11624 

• Поглавје 5. Русская славистика и македонский язык ‘Рус-

ката славистика и македонскиот јазик’… 117-166 

• Поглавје 6. Очередные задачи македонского языкознания 

‘Идни задачи на македонската лингвистикa’… 167-182 

• Тексты ‘Текстови’… 183-202 

Бернштејн прокламирал дека целта на неговата монографија била да го 

опише современиот македонски литературен јазик, но земајќи ја предвид 

содржината, очигледно е дека постојат разлики во одредена мера од она што 

треба да се очекува од таквата прокламација. 

Структурата на монографијата на Бернштејн, навистина била претста-

вена во Билтенот на Академијата на науките во 1948 г. (Бернштейн 1948б: 

86). Како и да е, неговиот опис во Македонский язык, претходниот наслов 

на планираната книга, и содржината на Очерк, новиот наслов, не се исти. 

На пример, според текстот на Бернштејн од 1948 г., т.е. прегледот на него-

вата најавена публикација, првото поглавје се занимава со местото на маке-

донскиот јазик меѓу јужнословенските јазици, но во Очерк оваа тема се дис-

кутира многу помалку. Освен тоа, според авторот, во поглавјето 3 се диску-

тира глаголската наставка -т за трето лице еднина во сегашно и во идно 

време, додека во Очерк авторот дискутира и за други теми. Затоа, тука ќе се 

разгледа содржината на Очерк.  

Поглавјето 1 се занимава со социо-политичката позадина и историјата на 

македонистичките прашања. Ова поглавје го прикажува негативниот став 

на Бернштејн кон големиот српски националистички стремеж кај српските 

проучувачи на Македонија и на македонските дијалекти. 

Поглавјето 2 е главен дел од монографијата, но излегува од границите на 

она што е опфатено со неговиот наслов. Веројатно се работи за погрешен 
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наслов, бидејќи поглавјето не обработува опис на структурата на македон-

скиот литературен јазик, туку во него се дадени разни компаративни ана-

лизи на македонскиот и на бугарскиот јазик (а во помал степен и на срп-

скиот), како на синхрониско, така и на дијахрониско ниво. 

Според авторот, ова поглавје е напишано со анализирање на следните 

материјали (Бернштейн 1949: 12-13): 1. Македонска граматика на Круме 

Кепески (1946); 2. Македонски правопис (1945); 3. Македонската литера-

тура и македонскиот литературен јазик на Блаже Конески (1945); 4. Чи-

танка за II одделение (1946); 5. Одбрани четива за македонски јазик во I, 

II, III клас (1946); 6. Збирка на македонски народни песни, уредник Блаже 

Конески (1945); 7. Нов ден. Списание за уметност, наука и друштвени пра-

шања (1945-1946); 8. Гламји на Венко Марковски (1945); 9. Климе на Венко 

Марковски (1945); 10. Порои на Венко Марковски (1945); 11. Песни на Коле 

Неделковски (1946); 12. Песни на Коста Рацин (1946); 13. Сердарот на 

Григор Прличев (1946); 14. Песни на Ацо Шопов, Блаже Конески, Славко 

Јаневски, Гого Ивановски и Лазо Каровски; 15. Историја на сесојузната 

комунистичка партија (на болшевиците). Краток курс; 16. Неколку броеви 

на весникот Нова Македонија; 17. Бюллетень второго конгресса антифа-

шистичкой молодёжи Македонии (1945).   

Ова поглавје ги обработува тематските области: правопис, фонетика и 

фонологија, историја на вокалниот и на консонантскиот систем, и морфо-

логија (именскиот и глаголскиот систем) на јазикот. Недостасуваат зборо-

образувањето и синтаксата. Во текот на ова поглавје, авторот дава дија-

хрониски и дијалектолошки прегледи на различни феномени на македон-

скиот јазик, многу често во споредба со бугарски и српски, што може да 

побуди интерес кај научниците. Ваквиот опис бил карактеристичен за исто-

ричарите и за дијалектолозите на словенските јазици во тоа време, како што 

било карактеристично и да не се разработуваат областите на зборообра-

зувањето и на синтаксата (во научна смисла на овие термини), па Бернштејн 

можел да ги испушти од својата книга.25 

Од посебен интерес за нас е поглавјето 3, бидејќи се критикуваат одре-

дени аспекти на литературната варијанта која ја формираат Македонците. 

Бернштејн предлагал своја варијанта на македонскиот литературен јазик и 

запишал: 

„Ми се чини дека основните прашања се решени правилно. 

Сепак, сè уште има работи што треба да се направат, а во не-

кои случаи и да се преработат. Особено, многу спорно е што 

понекогаш се забележуваат свесно погрешени работи. Во ова 

поглавје ќе се осврнеме на некои проблеми, кои, според на-

шето мислење, беа погрешно решени.“ (Бернштейн 1949: 95).26 
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На деталите од поглавјето 3 ќе се осврнеме во делот 4 од оваа статија.  

Поглавјето 4 е посветено на анализа на буквите, фонетиката и морфоло-

гијата на македонскиот јазик во списанието „Вардар“ на Крсте Мисирков, 

објавувано во Одеса од 9 декември 1904 до 30 септември 1905 г. Ова по-

главје е резултат на истражувањето кое Бернштејн го спровел во Истори-

скиот архив во Одеса во 1934 г. (Бернштейн 1958: 178). Авторот не обја-

снува зошто го вклучил ова поглавје во книгата. Може да се претпостави 

дека го вклучил овој текст, бидејќи неговиот модел на литературна вари-

јанта на македонскиот јазик започнал да се гради со анализирање на идио-

лектот на Мисирков. Двата текста посветени на македонскиот јазик на 

„Вардар“ на Мисирков, објавени во 1958 и 1960 г., во многу аспекти се 

идентични со ова поглавје, што покажува дека Бернштејн практично ја пре-

кинал работата врз македонистичките студии до 1950 година, како што е 

споменато во воведот на оваа статија. 

Поглавјето 5 е невообичаено за ваков вид публикација како посебно 

поглавје. Повеќе би соодветствувало како прилог во книгата. Ова поглавје 

ја разгледува историјата на македонистичките студии во Русија. Тука може 

да се види другата страна на Бернштејн, имено, историчар на славистичките 

студии. Во суштина, во ова поглавје станува збор за славистите од 19 и 

почетокот на 20 век, како што се: В. И. Григорович, П. А. Лавров, В. Н. 

Шчепкин, Н. С. Державин, С. М. Куљбакин и А. М. Селишчев. Повеќе од 

40 страници (поглавјето има вкупно 49) се посветени на придонесот на Се-

лишчев за македонистичките студии, вклучувајќи и интерпретација, про-

ценка и преглед на неговите дела. Одредени делови од ова поглавје се 

содржат во публикуваната статија на Бернштејн – „Из истории изучения 

јужных славянских язиков во России и в СССР“ (1957). Впрочем, некои 

описи за придонесите на Григорович и Селишчев за македонистичките сту-

дии во статијата се идентични со описите во граматиката.  

Поглавјето 6 се занимава со стратегија за развој на младиот литературен 

јазик. Според Бернштејн, една од најважните задачи за македонската лин-

гвистика е да објави сериозна научна граматика на македонскиот лите-

ратурен јазик (Бернштейн 1949: 170). Тој смета дека без таква научно-ела-

борирана граматика, невозможно е да се напише училишна граматика. Во 

овој контекст, Бернштејн посочил повеќе проблеми во првата школска гра-

матика напишана од Кепески (1946), кој, секако, немал пристап до научна 

граматика. Покрај тоа, забележува дека на македонската лингвистика ѝ се 

потребни и анализи на историски документи, дијалектолошки истражу-

вања, вклучувајќи и изработка на лингвистички атлас, како и истражувања 

на топонимијата. 
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4. Неколку зборови за поглавјето 3. Спорные вопросы современного маке-

донского литературного языка ‘Спорни прашања за современиот маке-

донски литературен јазик’ 

Во ова поглавје, Бернштејн полемично ја критикува состојбата на маке-

донскиот литературен јазик и го предлага својот начин на решавање на 

проблемите што ги согледал. Тој забележува шест такви проблеми. Во 

текстот што следува, ќе ги претставиме проблемите и решенијата на Берн-

штејн. Потоа, ќе ја дискутираме соодветноста на неговите идеи по 70 години. 

4.1. Воведување на буквата јот (j) 

Според Бернштејн (1949: 94-95), воведувањето на буквата j, по примерот 

на српската кирилица, и отфрлањето на традиционалните кирилични знаци 

й, я, ю, не може да се оправда во македонскиот литературен јазик. Ова мис-

лење веќе беше споменато од авторот и на друго место, но во овој дел тој 

го оправдува своето гледиште во текстот што следува: 

„Со право, многупати беше посочено дека воведувањето на 

jот во словенскиот графиски систем го нарушува внатреш-

ното единство на словенската азбука, произведува поли-

графски тешкотии и воопшто нема смисла, бидејќи за раз-

лика од латинската азбука, словенската нема потреба од овој 

знак. Во српскиот, сепак, оваа иновација на Вук е воведена 

и сега би било тешко, а можеби и ирационално да се воведат 

буквите я и ю. Но, зошто да се повтори истото неуспешно 

воведување во македонскиот литературен јазик, кога нема 

никаква традиција, кога новата азбука во најголем степен 

може да биде доследна. Ни се чини дека во овој случај маке-

донските литерати требаше да ги следат руската и бугар-

ската азбука.“ (Бернштейн 1949: 95-96).27  

Коментар:  

Во српскиот јазик, воведувањето на буквата j, преземена од латиницата, 

често е дискутирана во контекст на антиправославното расположение, кое 

било поттикнато од Јернеј Копитар, советник на Вук Караџиќ за воспоста-

вувањето литературен јазик базиран на народниот (сп. Neweklowsky 2010: 

162). Како што покажаа Александар Младеновиќ (Младеновић 1963) и 

Миодраг Поповиќ (Поповић 1983), спротивно на општото верување, бук-

вата j била употребена пред Вук во ракописни српски текстови од 18 век, па 

дури и во руски, со коишто Вук најверојатно бил запознаен (види и Дми-

триев и Сафронов 1975: 44). 
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Според Бодуен де Куртене (1871: 174): „Само Вук Стефановиќ Караџиќ, 

талентиран човек со суптилен усет за звучниот аспект на неговиот мајчин 

јазик и, од друга страна, со строго конзистентен интелект, зачувувајќи ја азбу-

ката што била користена до неговото време, целосно го применуваше лите-

ралниот (фонетски) графиски принцип, и во тој поглед ѝ направи многу 

важна услуга на српската литература и на српските интелектуалци. Може да 

се каже дека графискиот систем на Караџиќ покажува модел на извонред-

ност, барем во однос на неговиот принцип.“ (цитиран во Гудков 2014: 72).28 

Можеби, исто така, вреди да се напомене дека, според Билодид (1965: 

36), обидот да се воведе нова азбука со јот по примерот на Вук била напра-

вена и во украинскиот јазик од страна на М. П. Драгоманов. Сепак, овој 

обид не бил успешен затоа што, според Билодид, традиционалните кири-

лични букви што им биле познати на луѓето биле длабоко вкоренети, но тоа 

не значи дека Вуковиот систем го уништил единството на кирилицата. 

Покрај тоа, според Стаматоски (1986: 52, 54; 1998: 89), буквата j исто така 

се користела од македонски автори како Ѓорѓи Пулевски, Кирил Пејчиновиќ 

и Константин Петковиќ во 19 век. Можеме да забележиме дека Мисирков 

користел i во неговата кирилица. Стаматоски се осврнува кон воведувањето 

на буквата j како од големо значење за модернизацијата на ортографскиот 

систем на македонскиот јазик (1998: 159), којшто Мареш (2008: 151) го оце-

нува на следниов начин: „И македонската ќерка на Вуковата кирилица 

претставува еден од фонолошки најсовршените графиски системи“.  

Од практична гледна точка, Конески ја сметал Вуковата кирилица како 

попрактична и поедноставна од бугарската, како и полесна за децата да ја 

совладаат (Ристески 2000: 118).29 

Исто така, треба да се напомене дека писмото има и симболична функција. 

Во случајот со македонскиот, самото користење на j овозможува и визуелно 

да се разликува од бугарскиот, најблискиот јазик на македонскиот.30 

4.2. Неконзистентност на фонетскиот принцип 

Бернштејн го критикува принципот на македонскиот графиски систем на 

следниот начин: 

„Со воспоставувањето на фонетски правопис по примерот 

на српскиот јазик, кодификаторите на новиот литературен 

јазик не ги разјасниле доволно разликите помеѓу српскиот и 

македонскиот фонетски систем. Српскиот начин на пишу-

вање на зуб, дуб, гроб итн. претставува фонетско пишување. 

Но, ситуацијата во македонскиот јазик е сосем поинаква. Во 
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него, како и во бугарскиот, консонантите во финална пози-

ција се реализираат како соодветните безвучни. Затоа, треба 

да се пишува зап, дап и гроп, исто како што се пишува јас.“ 

(Бернштейн 1949: 96).31  

Коментар:  

Можеби некој, од една страна, би се согласил со Бернштејн, бидејќи 

навистина има недоследност во овој поглед (види, исто така, Усикова 2003: 

28-30). Од друга страна, пак, може да се оправда принципот затоа што пос-

тои разлика помеѓу именките и заменките, во смисла дека првите може да 

прифатат постпозитивен определен член, а во ваков случај треба да се знае 

точната основна форма: леб – лебот, но не лепот. 

4.3. Секундарно деривирано ј пред н во централните дијалекти 

Бернштејн истакнува дека македонските писатели се обидувале да го из-

разат секундарно деривираното ј како во камејната, приготвејнето, ба-

рајне, погинвејне итн. во нивните дела (Бернштейн 1949: 96). Оваа форма се 

појавува и во „Вардар“ на Крсте Мисирков. Но, не била вклучена во новиот 

литературен јазик, а според критиките на Бернштејн, нејзиното вклучување 

или исклучување можело да се одлучи само со дијалектно истражување. 

Коментар:  

Некои можеби ќе се согласат со Бернштејн за ова гледиште. Фридман 

(Friedman 2015: 263), исто така, истакнува дека овие форми се уникатни во 

однос на старословенското и руското -nie, од една страна, и српско-хрват-

ското -nje, од друга, и овој случај ќе придонесе кон посебноста на македон-

скиот литературен јазик. Треба да се забележи дека, според Конески (Ko-

neski 1983: 93), овој образец се наоѓа во западните дијалекти (Прилепско, 

Битолско, Преспа и Охридско) и во долновардарските говори, а особено се 

среќава кај говорници на помладата генерација, што значи дека постојат и 

социо-дијалектни разлики во говорот во иста географска област. Според 

Марјан Марковиќ (лична комуникација), во повеќето централни, западни 

периферни и источни дијалекти глаголските именки завршуваат на -ње, а 

не на -јне. Ова укажува на тоа дека, барем ретроспективно, постои и убед-

лива причина да не се вклучи оваа карактеристика во литературниот јазик. 

4.4. Коегзистенција на формите за трето лице еднина на личната заменка 

Бернштејн го критикува напоредното постоење на он/она/оно и тој/таа/ 

тоа во новиот литературен јазик (Бернштейн 1949: 96). Според него: 
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„Напоредното постоење на овие различни форми во сис-

темот на еден литературен јазик не може да биде допуштено. 

Неопходно е да се направи избор. Мислам дека воопшто не 

е тешко.“ (Бернштейн 1949: 96).32 

Накратко, според Бернштејн, тој/таа/тоа треба да се изберат како стан-

дардни, бидејќи овој модел е пораспространет во Македонија, а замената на 

он/она/оно со тој/таа/тоа можела да се забележи во различни области во 

Македонија. 

Коментар:   

Предлогот на Бернштејн се чини дека е точен, а овој избор можеби е 

направен за да се разликува македонскиот од српскохрватскиот, кој има 

он/она/оно, а што е и карактеристика на говорот на Скопје (сп. Селищев 

1986: 174). Според Фридман (Friedman 2015: 195), он/она/оно е каракте-

ристика на северните и на источните дијалекти на македонскиот јазик и сè 

уште е официјално дозволено.33 Во врска со ова, објаснувањето на Лант е 

нејасно: „формите тој/таа/тоа се употребуваат од едни говорители, фор-

мите он/она/оно од други“ (Lunt 1952: 37). Конески (1967: 331) истакнал 

дека он/она/оно е прилично ограничено и се пронаоѓа само во поезијата, до-

дека Марковиќ (Markovikj 2013: 444) ги смета овие форми повеќе како 

колоквијални. Иако, он/она/оно не се целосно исчезнати од заменскиот 

систем, ставот на Бернштејн бил де факто реализиран во текот на развојот 

на литературниот македонски јазик.34 

4.5. Системот на тројниот член 

Бернштејн го смета тројниот член во македонските дијалекти како уни-

катен и како нешто што треба да се содржи во новиот литературен јазик. 

Тој продолжува: 

„Сепак, не е тешко да се забележи дека ов, ва, во, он, на, но 

се избегнуваат. За разлика од народниот јазик, во којшто 

овие форми се среќаваат многу често, во литературниот тие 

се употребуваат ретко и генерално се појавуваат во текстови 

со елементи на народен јазик... Нема никаков сомнеж дека 

сето тоа го доведува јазикот до обединување, со губење на 

важни нијанси и тонови... Оваа карактеристика на народ-

ниот јазик треба да се зачува и во литературниот.“ 

(Бернштейн 1949: 97).35 
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Коментар:  

Фреквенцијата на трите члена навистина се чини дека е значително раз-

лична во двете варијанти на јазикот, но сите овие форми се сочувани во 

литературната варијанта на македонскиот од тоа време (сп. Markovikj 2013: 

444, Минова-Ѓуркова 2003: 224). Според Минова-Ѓуркова (1998: 115), во 

современиот македонски јазик -от има најширока сфера на употреба 

(деиктичка, генеричка и други референцијални функции), додека -он има 

најмала сфера на употреба, а -ов е некаде помеѓу. Според Тополињска 

(2008: 185), терминологијата е прилично несоодветна и само  -от ја врши 

вистинската членска функција, додека -он и -ов се клитички (неакцен-

туални) форми на показните заменки. Покрај тоа, иако Бернштејн ова не го 

спомнал во тоа време, во разните регистри на литературниот јазик денес, 

двојната употреба на членот и заменката (како на пр. таа жената, оваа 

последнава улица итн.) се смета за широко распространета, што значи дека 

показните заменки не се исклучуваат меѓусебно со -он и -ов формите.36 

4.6. Глаголската форма за трето лице еднина од сегашното време 

Според Бернштејн, оваа тема е најпроблематична. Навистина, во прет-

ходната верзија на поглавјето 3, во Македонский язык, само оваа тема била 

дискутирана. Оваа верзија е многу слична, всушност во многу случаи ре-

чиси идентична, со неговиот напис објавен во 1948 г. под наслов К вопросу 

о форме 3-го. Л. ЕД. Ч. настоящего времени в македонском литературном 

языке ‘За прашањето за формата за трето лице еднина во сегашно време во 

македонскиот литературен јазик’. Ревидираната верзија во Очерк исто така 

е идентична, со неколку мали разлики.37 

Двата главни аргументи на Бернштејн се: Прво, завршетокот -т треба да 

се зачува во 3 л. едн., како во бегат, носит, траит и пиет, имајќи ги пред-

вид историјата на македонскиот јазик и широкото присуство на формата во 

современите дијалекти. Покрај тоа, Бернштејн сметал дека токму таа форма 

го разликува македонскиот од соседните српски и бугарски: 

„Како што е познато, поголемиот дел од современите маке-

донски дијалекти го имаат завршетокот -т за трето лице 

еднина од сегашното време, што остро ги разликува маке-

донските дијалекти од сите други јужнословенски јазици.“ 

(Бернштейн 1949: 99).38 

Второ, според мислењето на Бернштејн, оваа карактеристика е поврзана 

со формата на постпозитивниот член: дијалектот што има завршеток на -т 

во 3 л. едн. има тенденција да има постпозитивен член на -т за машки род 
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во еднина. Откога кодификаторите на македонскиот литературен јазик ја 

вклучиле оваа форма на определен член, асиметричната норма на новиот 

литературен јазик не можела да биде природна, станувајќи непотребно 

измешана во однос на нејзините дијалектни основи, сѐ додека не би го вклу-

чила завршетокот -т во 3 л. едн. во сегашно време, за којшто вели: 

„Задржувајќи го -т во членуваната форма, од една страна, и 

испуштајќи го во 3 л. едн. во сегашно време, на друга, коди-

фикаторите на новиот литературен јазик прекршија многу 

важна карактеристика на македонските дијалекти и воспос-

тавија вештачки сооднос помеѓу овие две форми. Тоа нико-

гаш не може да се оправда.“ (Бернштейн 1949: 105).39 

На крајот, Бернштејн ги предлага следните глаголски парадигми од 

табелата (Бернштейн 1949: 105): 

1. бегам бегаме викам викаме 

 бегаш бегате викаш викате 

 бегат бегаат викат викаат 

2. носам носиме стоам стоиме 

 носиш носите стоиш стоите 

 носит носат стоит стоат 

3. траам траиме паднам падниме 

 траиш траите падниш падните 

 траит траат паднит паднат 

4. пијам пиеме бијам биеме 

 пиеш пиете биеш биете 

 пиет пијат биет бијат 

 Табела 1: 

„Точните“ глаголски парадигми на македонскиот 

литературен јазик, според Бернштејн 
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Коментар: 

Судејќи според податоците добиени од претходните студии (како тие на 

Селишчев, Облак, Вајан/Мазон, Белиќ и други), гледиштето на Бернштејн 

можеби излегува точно. Меѓутоа, зборувајќи ретроспективно, Бернштејн ја 

испуштил тенденцијата на еволуција на овие форми во македонскиот јазик, 

бидејќи допрва требало да се спроведе темелно дијалектолошко истражу-

вање во неговото време. Како што беше истакнато, оваа особина во основа 

е потврдена во западните говори, но не сите западни дијалекти ја поседуваат 

оваа форма (Конески 1967: 161), а особено -Ø е завршеток во централните 

говори на западната дијалектна група (Тошев 1979: 62), кои претставуваат 

главна дијалектна основа на литературниот јазик. Покрај тоа, во некои 

други дијалекти, -т во 3 л. едн. има тенденција да се изгуби. На пример, 

велешкиот дијалект целосно ја изгубил оваа карактеристика (Конески 1967: 

161),40 додека ја задржал -т формата на постпозитивниот определен член: 

тој купује-Ø, но на цар-от ќерки (преземено од Reiter 1967: 117, 127). Така, 

поврзаноста на двете форми не е толку универзална карактеристика, како 

што тврдел Бернштејн во неговото време. 

5. Заклучок 
 

Во историјата нема простор за корекции, а случајот со македонскиот 

литературен јазик не е исклучок. Така, погледите на Бернштејн на маке-

донскиот литературен јазик немале никакво влијание врз формирањето на 

нормата на литературниот македонски во реалноста, бидејќи тој не можел 

да влијае ниту како еден од кодификаторите, ниту, пак, можел да ја објави 

својата завршена книга. Меѓутоа, иако во ова ограничено време и простор 

не можев да одам во детали, дури и денес не може да се негира дека во 

неговата необјавена книга се среќаваат различни интересни идеи. Како што 

може да се види во примерот на заменската форма, историјата докажува 

дека некои од неговите опсервации биле поддржани со текот на времето. Во 

секој случај, објавувањето на текстот на Бернштејн ќе биде од значаен 

придонес за историските проучувања на македонскиот литературен јазик, 

како и за расветлување на дискусиите што се случиле во првите години од 

неговата кодификација. 

Белешки 

1. Англиска верзија на оваа статија е објавена во Balkanistica 32:2 (2019). 

Преводот на македонски е направен со цел содржината да им биде достапна 

и на македонските читатели. Би сакал да искажам искрена благодарност до 

проф. Марјан Марковиќ, проф. Кристина Крамер, проф. Виктор Фридман, 
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проф. Зузана Тополињска, проф. Светлана Михајловна Толстаја, проф. Пре-

драг Пипер и проф. Јоуко Линдштет за нивните важни коментари, како и за 

споделувањето лични материјали поврзани со оваа тема. Исто така, посебна 

благодарност до м-р Давор Јанкулоски за преводот на статијата на маке-

донски. 

2. Исследования по славянскому языкознанию: Сборник в честь шести-

десятилетия профессора С. Б. Бернштейна (Москва, 1971) и Studia Slavica: 

к 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна (Москва, 1991) 

3. Тоа не било негово намерно двојно поднесување. На 21 септември 1960 

г., Бернштејн напишал дека го испратил својот ракопис под наслов „’Вардар’ 

К. П. Мисиркова“ за специјалното издание на словенечкото славистичко 

списание Slavistična revija посветено на Рајко Нахтигал, но се покажа дека 

уредникот не го добил ракописот. Така, Бернштејн одлучил да го објави во 

Советскиот Сојуз и навистина текстот бил објавен. Меѓутоа, подоцна, рако-

писот што претходно го испратил, пристигнал во Словенија, па текстот бил 

објавен и во следниот број на Slavistična revija. Види Бернштейн (2002: 264).  
4. Овие публикации се: Македонский язык (Большая советская энцикло-

педия, 1938), Из подготовляемых работ “Македонский язык“ (Бюллетень 

академии наук, No. 4, 1948), К вопросу о форме 3-го лица единственного 

числа настоящего времени в македонском языке (Вестник МГУ, вып. 2, 

1948), Изучение македонского языка в Народной Республике Македонии 

(Вопросы языкознания, No. 2, 1956), “Вардар“ К. П. Мисиркова (Slavistična 

revija XI, 3-4, 1958), Из истории македонского литературного языка. 

“Вардар“ К. П. Мисиркова (Славянская филология, вып. 3, 1960). Вреди да 

се напомене дека во своето инаугуративно предавање за словенската мор-

фонологија по повод неговото зачленување во Македонската академија на 

науките и уметностите, Бернштејн не посветил ниту еден збор за маке-

донскиот јазик.  

5. Сочувани се две верзии на насловните страници. Едната е насловена 

Македонский язык, со 1948 како година на објавување. Другата е насловена 

Очерк македонского литературного языка, со 1949 како година на обја-

вување. 

Според Усикова (2011: 18), Бернштејн бил првиот што напишал граматика 

на македонскиот литературен јазик, насловена Очерк по македонскому языку, 

во 1945 г. Меѓутоа, ова е сомнително бидејќи во записот во својот дневник 

од 2 ноември 1945 г., Бернштејн запишал: „После завершения диссертации, 

начну новую, очень важную работу, написать которую я обещал Влахову. 

Речь идет о грамматике македонского языка.“ (‘По завршувањето на мојата 

докторска дисертација, ќе почнам со пишување нова, многу важна работа 

што му ја ветив на Влахов [Димитар Влахов]. Станува збор за граматика на 

македонскиот јазик.’). Види Бернштейн (2002: 73). 
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6. Види Бернштейн (2002: 115). 

7. Види Бернштейн (2002: 115). 

8. Овој датум може да се најде во воведот на неговиот ракопис. 

9. Според Шкарич (2013: 105), таканареченото „македонско“ прашање било 

најспорното прашање помеѓу Сесојузната комунистичка партија (болше-

виците) и Сојузот на комунистите на Југославија.  

10. Пишувајќи за смртта на В. П. Коларов во дневникот, датирано 30 јану-

ари 1950 г., Бернштејн се враќа на дискусијата со Д. Влахов за проблемите 

на македонскиот литературен јазик. Ова може да сугерира дека во тоа време, 

проектот за книгата веќе бил запоставен. Види Бернштейн (2002: 147). 

11. Се чини дека ова, барем делумно, било поради конфликтот помеѓу На-

родна Република Бугарија и Социјалистичка Федеративна Република Југо-

славија во 50-тите години од 20 век, во однос на разни македонски прашања. 

Како што истакнуваат Валева и Исаева (2013: 144), речиси било табу да се 

работат теми од областа на македонистиката на Институтот за славистика и 

балканистика при Академијата на науките на СССР. Сепак, некои од 

директните ученици на Бернштејн, како што се Н. И. Толстој и В. М. Илич-

Свитич, проучувале различни аспекти на македонскиот јазик под водство 

на Бернштејн. Според сопругата на Никита Толстој, Светлана Михајловна 

Толстаја (лична комуникација), Бернштејн му дал на Толстој теми како 

лингвистичка анализа на јазикот на Р. К. Жинзифов (за работна задача) и 

предлогот од во македонскиот јазик (за магистерска теза). Вреди да се запа-

мети дека под раководство на Толстој, Илич-Свитч и Д. Толовски го сос-

тавиле првиот комплетен двојазичен речник на македонскиот литературен 

јазик (Москва, 1963). Исто така, Р. П. Усикова, и таа ученичка на Бернштејн, 

има објавено бројни прилози, книги и речници за македонскиот јазик, 

вклучувајќи различни граматики, како што се: Македонский язык (Скопје, 

2000) и Грамматика македонского литературного языка (Москва, 2003); и 

тритомен македонско-руски речник, Македонско-руски речник/Македон-

ско-русский словарь (Скопје, 1997), Македонско-русский словарь/Македон-

ско-руски речник (Москва, 2003). 

12. Второто издание било објавено во 1947 година, а во 1950 година било 

издадено ново издание. Бернштејн го консултирал првото издание на таа 

граматика (Бернштейн 1949: 12).  

13. Веднаш по објавувањето на граматиката на Лант, излегол првиот дел од 

Граматика на македонскиот литературен јазик од Блаже Конески. 

14. Спрема Спасов (2006: 140), граматиката на Лант навистина имала „непро-

ценливо позитивна улога во афирмацијата на македонскиот литературен ја-

зик низ светските славистички центри.“ 

15. Всушност, Конески се спротивставил на желбата на учесниците на 

Првата кодификациска конференција да го донесат Бернштејн да им каже 
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што да прават. Конески силно чувствувал дека стандардниот македонски 

јазик треба да биде кодификуван од родени говорители, а не од странци. 

Ова била една од причините поради кои Првата конференција не успеала и 

се одржала втора (Блаже Конески, лична комуникација со Виктор А. Фрид-

ман во 1991 година). За повеќе детали, видете го делот 2 од оваа статија. 

16. „…возникновение национальных языков определяется прежде всего 

историческими условиями, а не близостью или отдаленностью диалектов… 

Во многих отношениях македонские говоры ближе к западным болгарским, 

нежели родопские. И тем не менее, македонские говоры в настоящее время 

относятся к македонскому национальному языку, а родопские говоры 

являются говорами болгарского языка.“ 

17. „Несмотря на значительное диалектное разнообразие, македонские го-

воры представляют собой единство и заметно отличаются от нарондых 

говоров Фракии, Родоп, Мизии и Балкан.“ 

18. Во дневникот, Бернштејн запишал дека му го испратил текстот на Влахов 

на 11 септември, додека во документот на Ристески и во говорот на Влахов, 

датумот е 12 септември. Види Ристески (1988: 222) и Влахов (1947: 214). 

19. Овие две точки јасно го изразува антисрпското чувство, што може да се 

види и на други места во делата на Бернштејн за македонскиот јазик. 

Навистина, во својот дневник, Бернштејн запишал: „Нельзя допустить, 

чтобы македонский литературный язык стал полусербским (‘никој не може 

да дозволи македонскиот литературен јазик да биде полусрпски’). (Берн-

штейн 2002: 56). Од друга страна, исто така, важно е да се забележи дека 

грижата на Влахов била: „… однако мне известно, что в настоящее время в 

Македонии сильна грапа, которая ориентируется на скопский диалект и на 

сербский литературный язык (‘сепак, знам дека сега во Македонија постои 

силна група која е ориентирана кон скопскиот дијалект и кон српскиот кни-

жевен јазик’). Види Бернштейн (2002: 54). 

20. Лингвистичките погледи на Державин на македонскиот јазик може да 

се окарактеризираат како пробугарски. Тој смета дека македонските дија-

лекти припаѓаат на бугарскиот јазик (Державин 1914: 54-111). 

21. Види исто белешка 14 од оваа статија. 

22. „Наша книга – не учебник македонского языка. Мы даем описание совре-

менного литературного языка, иллюстируя его правила примерами из 

оригинальных произведений македонской литературы. Отдельная глава 

посвящена полемике с создателями литературного языка по некоторым 

спорным вопросам.“ 

23. Иако индексот е најавен во содржината, не е прикачен во машинописот. 

24. На страница 109 од машинописот, Бернштејн го сменил насловот на ова 

поглавје во „Из истории македонской журналистики“ (види и Ристовски 

2013: 565). 
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25. Граматиката на Лант не вклучува зборообразување и синтакса. Грама-

тиката на Конески, сепак, ги обработува зборообразувањето и синтаксатата. 

26. „Мне представляется, что основные вопросы решены верно. Но кое-что 

еще нужно сделать, в некоторых случаях переделать. В частностях наблю-

дается много спорного, а порою и заведомо ошибочного. В данной главе мы 

остновимся на некоторых проблемах, решенных, как нам представляется, 

неправильно.“ 

27. „Уже много раз справедливо указывали, что введение йота в славянскую 

графику нарушает внутреннее единство славянского алфавита, создает 

полиграфический трудности и вообще не имеет смысла, так как в отличие 

от латинского алфавита славянский не нуждается в этой букве. Однако в 

сербском языке это нововведение Вука привелось и теперь было бы уже 

трудно и может быть нерационально вводить буквы я, ю. Но зачем пов-

торять неудачные нововведения теперь в македонском литературном языке, 

когда еще нет никаких традиции, когда новый алфавит в наибольшей сте-

пени мог бы быть последовательным. Нам кажется, что македонским лите-

ратура следовало бы в данном случае пойти по пути русского и болгарского 

алфавитов.“ 

28. „Только Вук Стефанович Караджич, одаренный тонким чутьем к зву-

ковой стороне отечественного языка и, с другой стороны, обладавший 

строго последовательным умом, сохранив употреблявшийся до него алфа-

вит, применил к нему вполне последовательно буквальный (звуковой) 

графический принцип и этим оказал немаловажныю услугу сербской лите-

ратуре и сербским умам. Графика Караджича представляет, можно сказать, 

по своему, по крайней мере, принципу образец совершегства.“ 

29. Конески подразбира како што следува: „Уводејќи го тој знак (јот), ние 

веќе можеме да го обележиме со него звукот ј секаде кај што се слуша, и 

избегнуеме нацрти: я, ю, й. Јасно је колку упростуе со тоа работата: еден 

звук место три.“ 

30. Во овој контекст, важно е да се спомене прилично позитивниот став на 

Георги Младенов за влијанието на српскиот јазик врз македонскиот, забе-

лежан на 31 октомври 1946 г. (Чашуле 1970: 97): „Врз македонскиот јазик 

беспорно, ќе укажат влијание и соседните јазици, ќе укаже и српскиот јазик, 

зашто македонскиот народ е во економска, културна и политичка заедница 

со југословенските народи.“  

31. „Установив вслед за сербским языком фонетическую орфографию, соз-

датели нового литературного языка не достаточно ясно представили себе 

различия сербской и македонской фонетический систем. Дело в том, что 

сербские написания зуб, дуб, гроб и пр. Являются фонетический напи-

саниями. Совсем иначе дело обстоит в македонском языке. В нем, как и в 
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болгарским языке, конечные звонки переходят в соответствующие глухие. 

Поэтому следовало бы писать дам, зап, гроп, так же как пишется jaс.“ 

32. „Сосуществование этих различных форм в системе единого литера-

турного языка недопустимо. Необходимо сделать выбор. Думаю, что сде-

лать его совсем не трудно.“ 

33. Според Friedman (2001: 265), употребата на он/она/оно се чини дека се 

зголемува во Скопје. Ова проследување е токму спротивно од она што беше 

посочено од Бернштейн (1949: 96). Сепак, конкретната динамика на овие 

две множества заменки не е позната.  

34. На пример, Mareš (1994: 43), Topolińska (1995: 24) и Усикова (2003: 160) 

ги исклучиле он/она/оно од парадигмите на личните заменки. Mišeska-

Tomić (2012: 165-66) ги вклучува само тој/таа/тоа, додека укажува дека 

он/она/оно се наоѓаат во северните дијалекти, што значи дека ги третира 

како дијалектна карактеристика. 

35. „Однако не трудно заметить, что формы ов, ва, во, он, на, но очевидно 

избегаются. В отличие от народного языка, где эти формы встречаются 

очень часто, в литературном языке они употребляются редко и главным 

образом в текстах с элементами народного языка... Нет никакого сомнения 

в том, что это приводит к объединению языка, к утрате важных нюансов и 

оттенков… Эта черта народной речи должна быть сохранена и в лите-

ратурном языке.“ 

36. Примерите се преземени од Минова-Ѓуркова (2000: 131). Според 

Угринова-Скаловска (1962: 105-111), оваа карактеристика се наоѓа особено 

во коловијалниот јазик. За подетална анализа, види Фридман (2016: 285-294) 

и Rudin (2018:263-286). 

37. Прво, Бернштејн ги додал овие зборови: „Наибольшее возражение 

вызывает форма 3 л. ед. глаголов настоящего времени.“ (‘Најголем при-

говор провоцира глаголската форма за трето лице еднина на сегашното 

време.’) (Бернштейн 1949: 98). Второ, за да го направи неговиот аргумент 

поубедлив, Бернштејн додал конкретни примери преземени од Р. Жинзифов 

помеѓу параграфите, почувајќи со „Этой же особенности...“ и „Выше я 

упоминал...“ во неговиот прилог од 1948. 

38. „Как хорошо известно, большая часть современных македонских гово-

ров в 3 л. ед. имеет окончание -t, что резко их выделяет среди всех говоров 

южнославянских языков.“ 

39. „Сохраняя -t в членной форме и опуская его в 3 л. ед. ч. настоящего 

времени, создатели нового литературного языка нарушили очень важную в 

македонских говорах закономерность и установили искусственное соотно-

шение этих двух форм. Это никак нельзя оправдать.“ 

40. Според Марјан Марковиќ (лична комуникација), денес оваа каракте-

ристика може да се најде на многу ограничен простор само во западните 
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периферни дијалекти. Така, тоа не може да биде карактеристика вклучена 

во стандарниот јазик, иако тоа е многу архаична и уникатна особина на 

македонскиот јазик.  
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Ритмичната карактеристика на македонскиот јазик1 
 
 

Во прозодискиот опис на јазикот, концептот на ритам е од фундаментално 

значење. Ритамот се сфаќа како повторливост на еквиваленти во смисла на 

структура сегменти; повторување на фрагменти кои се истакнати на некој 

начин ‒ центри на слогови, акценти на зборови, акценти во фразите. Важна 

особина на ритамот е организацијата на сукцесијата во времето на сите 

компоненти на фоничната секвенца. 

Ритмичноста е карактеристика на сите автоматски активности како што 

се дишењето, отчукувањето на срцето, спиењето. Тенденцијата за конструи-

рање на временски настани е забележана и во контролирани когнитивни 

активности како што се, меѓу другото, танцување, музика и говорење. 

Музичките акценти, акцентите во танцот, во јазикот, служат, меѓу другото, 

да го поделат времето на изохрони фрагменти. 

Денес, благодарение на огромниот напредок во истражувањето на мозо-

кот, многу идеи за ритамот може да се стават во нов контекст. Стекнатото 

знаење овозможува да се претпостави дека ритамот на јазикот е условен 

невробиолошки. Според некои истражувачи, временската структура на 

некои јазици може полесно да се предвиди врз основа на податоците од 

психолингвистиката, отколку фонологијата. За конечниот временски аран-

жман на јазичните единици не одлучува ритамот на јазикот, туку „когни-

тивниот ритам“, регулиран со ментални операции. Како доказ, особено се 

споменуваат неврофизиолошките мотивации на некои говорни дефекти. 

Прозодискиот облик на изразување е резултат на соработка на многу центри 

во мозокот. Така, ритамот на говорот има лингвистички и биолошки аспект. 

Денес, теоријата што е најчесто прифатена во описот на прозодијата е 

таканаречената автосегментална фонологија во која ритамот е од фундамен-

тално значење. Голдсмит ja започна работата со која на фонолошко ниво 

воведе две паралелни оски: оска на сегменти и оска на тонови (Goldsmith 

1976). Од друга страна, Либерман и Принц (Liberman, Prince 1977) ја прет-

ставија теоријата на генеративната реинтерпретација на акцентот (такана-

речена метричка теорија). Претходно, акцентот беше идентификуван со 

                                                           
1 Истражувањето е финансирано со грант на Националниот научен центар, регистар 

на проектот бр: 2017/25/B/HS2/00760. 
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особини на фонолошки репрезентации на единиците како слог или фонема, 

кои ја имаа оваа карактеристика, или биле лишени од неа. Во автосегмен-

талната фонологија прозодијата на говорот се организира како резултат на 

синхронизација на ритмични настани кои коегзистираат на различни оски. 

Во литературата, по оваа тема, постои контроверзност поврзана со фоно-

лошката квалификација на овој концепт. Дел од лингвистите е на мислење 

дека ритамот е автоматска последица на чисто фонетски и перцептивни 

феномени, како на пр. редукции, зборовен акцент и слично. Тоа значи дека 

ритамот е чисто површна појава. Според мнозинството лингвисти овој 

пристап е недоволен: фактот дека перцепцијата на ритамот не се базира на 

недвосмислени фонетски корелати не мора да значи дека тaа не е базирана 

на фонолошкиот механизам. Според нив, јазичниот ритам е независна мре-

жа која му наметнува одредени барања на говорниот текст ‒ тоа значи дека 

ритамот оперира на фонолошко ниво. Стратегиите за сегментација на даден 

јазик се деривирани од ритмичкиот тип. Има и такви лингвисти кои пот-

полно негираат постоење на изохронизам во јазикот и го третираат како 

случајна појава. 

Секој јазик „ја избира“ основната единица која ја формира основата на 

прозодичната организација. Според истражувачите кои се занимаваат со 

прашањето на ритам, јазиците, според видот на ритмичност, се делат во две 

групи: ритам создаден од акцентирани слогови (stress-timed) или ритам 

создаден од сите слогови (syllable-timed), а Пајк додаде уште mora-timed 

јазици (Pike 1945). Ова значи дека единицата на изохронизмот – хронемата 

‒ е, во зависност од јазикот: стапка (односно такт), слог или мoра. Оваа 

поделба не е неконтроверзна. Но, под претпоставка дека има смисла, голем 

дел од европските јазици треба да бидат вклучени во видот на stress-timed, 

иако се случуваат несовпаѓања со вклучувањето на некои јазици во одреден 

вид. Некои ги делат јазиците по типот ритам на ритам ‘machine-gun’ (ре-

довно повторување на проминенции) и ритам од типот Morse code (наизме-

нично повторување на одредени феномени како што се, на пример, силни и 

слаби слогови. За одредување на ритамот се користат специјални алгоритми. 

Ние го проверивме сондажно македонскиот ритам, споредувајќи ги мани-

пулациите на времетраењето на хронемите во различни темпа на говорот. 

Резултатот беше опсервацијата дека во македонскиот има тенденција да 

се изедначат должините на акцентните единици ‒ значи македонскиот јазик 

би бил јазик од типот stress-timed. 

Задолжителен елемент на стапката (односно тактот) е нагласениот слог 

кој претставува ритмички врв на слогот. Меѓу нагласените слогови може да 

има различен број слогови. Постојат два начина на сегментација на тактови 

(на стапки). Ние го избравме овој, во кој должината на стапката се брои од 

нагласената самогласка до следната нагласена самогласка. 
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Традиционалната поделба на прозодиските зборови (односно ортотон-

ски, акцентогени зборови) и на несамостојни зборови, лишени од својот 

сопствени акцент (атонични, клитични зборови), честопати се нарушува во 

говорен текст не само во зависност од синтаксичка структура на говорот и 

од местото на зборовниот акцент но, исто така, и во зависност од темпото 

на говорот. Забрзувањето на говорот може да го намали бројот на акцен-

тирани зборови и да го смени местото на акцентот во зборот. Забавувањето 

на темпото може да предизвика појава на додадени, секундарни акценти.  

Ако траењето на единиците составени од различен број елементи треба 

да биде приближно исто, тогаш времетраењето на гласовите ќе биде 

пократко, ако бројот на гласовите во акцентската единица е поголем. Ова се 

постигнува, главно, преку манипулирање со времетраењето на самоглас-

ките. Значи, должината на самогласките зависи, меѓу другото, од бројот на 

слогови во зборот – тоа е обратнопропорционален однос. Кога соседните 

единици се пократки, поради бројот на нејзините компоненти, тогаш 

нивните граници полесно ќе се замаглат и избришат, додека една од проми-

ненциите ќе се изгуби. Изохронизмот работи на таков начин што со забрзу-

вање на темпото на говорот се обидуваме да се задржи времетраењето на 

стапките, блиску до просечната вредност. Ова резултира со намалување на 

акцентите во кратките зборови – значи со намалување на бројот на стапките 

во текстот. Кога текстот се зборува многу бавно тогаш, за да се задржи 

просечното времетраење на стапките, бројот на стапките се зголемува на 

таков начин што се зајакнуваат оние слогови кои се малку посилни, на 

пример иницијалните слогови во долгите зборови, или некои неакцентогени 

морфеми, како клитики или компоненти на сложени зборови, ќе стекнат 

независност.  

Фузијата на две единици во една е можна ако постојат меѓу нив поблиски, 

во однос на другите врски, семантички и синтаксички врски, и кога е испол-

нет условот на краткотрајност на зборовите. Значи, времетраењето на слогот 

(значи во практика на самогласка) понекогаш е скратено или продолжено во 

зависност од должината на зборот. Ова е резултат на тенденцијата да се 

изедначи времетраењето на стапките. Во посебни случаи, потребата за одре-

дена ритмизација на текстот предизвикува продолжена артикулација на 

акцентираните слогови који стојат еден до друг (значи во едносложни збо-

рови во непосредна близина), како и забрзување на артикулацијата кога 

акцентираните слогови се оддалечени еден од друг (значи кога во непосредна 

близина имаме повеќесложни зборови). Како резултат на изохронизмот, 

вистинските траења на стапките се приближуваат еден кон друг. 

Должината на стапката создава одреден број слогови, но пред сè, тоа се 

одредени апсолутни временски вредности. Во македонскиот јазик, како и 
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во сите европски јазици, најчестите стапки имаат три или четири слога. 

Според принципот на изохронизам, слоговите во кратките стапки се 

подолги, а слоговите во долгите стапки траат пократко. На македонски, 

просечното времетраење на стапката (во умерено темпо на говорење) 

изнесува околу 74 – 75 центисекунди. 

Тенденцијата за изедначување на временските вредности на хронемите 

(односно стапките) може да биде ослабена во говор маркиран експресивно. 

Времетраењето на стапките, исто така, може да зависи од семантичката и 

синтаксичката структура на текстот и неговата формална структура. Меѓу 

другото, и пресметката го забавува темпото на реализација, темпото го заба-

вува и присуството на многу долги групи согласки. Подолгите алохронеми се 

појавуваат пред пауза. Но најголемите нарушувања на временската структура 

ги предизвикува големиот број на слогови во стапката, и покрај тенденцијата 

да се скрати времетраењето на слоговите. 

Иако повеќето европски јазици имаат слични временски вредности за 

стапките, јазиците можат да варираат во степен на изохронизмот. Се чини 

дека во јазиците со прецизната артикулација (без или со малку асимилации 

и неутрализации) варијабилноста на времетраењето на стапките е послаба, 

и промените во врска со изохронизмот ‒ помали. Овој проблем го прове-

ривме во македонскиот јазик врз основа на анализата на краток текст (4 

страници) прочитан од исто лице во три темпа: умерено, неутрално (нор-

мално за лекторот); многу бавно и многу брзо. За да го прочитаат текстот 

замоливме неколку луѓе, но никој не беше во состојба изразито да го дифе-

ренцира темпото, дури и ако тоа беше неприродно читање. Се чини дека 

јазиците со релативно прецизна артикулација (со мал број на асимилација и 

неутрализација), како што е најверојатно македонскиот, не се силно дифе-

ренцирани во однос на темпото. Само еден информатор го читаше текстот 

многу бавно и многу брзо на природен начин. Тој зборуваше на литературен 

македонски јазик (потеклото му беше од западна Македонија). Текстот се 

читаше непречено, без колебање. Во умерено темпо текстот траеше 6 

минути и 7 секунди и содржеше 1848 (+7 додадени) слогови и 491 стапки: 

11 едносложни стапки, 72 стапки од два слога, 146 од три слога, 136 стапки 

со четири слога, 67 со пет, 37 со шест, 17 со седум, 3 стапки со осум и 2 со 

девет слогови. Просечното времетраење на стапката е 75 цс. Вистинскиот 

акцент во текстот во неколку детали отстапуваше од прескриптивната 

норма. Имаше тенденција да се акцентираат почетните слогови, особено во 

долгите стапки, и особено на почетокот на фразите. Во еден случај главниот 

акцент беше на предлогот на почетокот на пасусот: С|о нив ќе разгов|араме 

... Кратките сврзници се акцентираат нередовно. На пример и 23 пати се 

случи без акцент, и 4 пати со акцент. Во еден случај краткиот акцентоген 
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збор го изгубил својот акцент. Во долгите зборови со префиксоидите ини-

цијалниот секундарен акцент беше толку силен што сметавме дека зборот 

се состои од два прозодиски збора (две стапки). Изразот прес-конфер|енција 

само еднаш беше изговорен со еден акцент, а два пати со два акценти: пр|ес-

конфер|енција; зборот |аерозагадув|ањето се појави во текстот два пати, 

секогаш со два акценти. 

Во истиот текст прочитан многу бавно клитиките често постигнуваа 

самостојност. Иако меѓу клитиките и акцентогените зборови не секогаш 

имаше пауза, на пример, во предлошките изрази, генерално, преодот меѓу 

предлогот и акцентогениот збор не беше благ, флуентен, а предлогот често 

се изговараше со свој акцент. Исто така, но многу поретко, со свој акцент 

беа изговорени кратките форми на личните заменки. Генерално, сите лек-

семи во текстот беа прецизно разграничувани. Имаше, исто така, се разбира, 

многу паузи кои ги сигнализираа границите меѓу фразите. 

Бројот на слогови во текстот прочитан многу бавно беше ист како во 

текстот прочитан со умерено темпо: 1848 слогови (+ 6 додадени), но коли-

чината на стапките веќе беше поинаква: имаше 528 стапки: 25 стапки едно-

сложни, 92 стапки двосложни, 178 со три слога, 124 со четири, 58 со пет 

слогови, 36 стапки со шест, 12 со седум слогови, 2 стапки од осум слогови 

и една со девет. Времетраењето на текстот читан бавно беше 9 минути и 21 

секунди, а просечното времетраење на стапката во многу бавното темпо е 

околу 106 цс. 

Најтешка беше идентификацијата на акцентот во текстот прочитан мно-

гу брзо. Имаше несогласности во оценувањето помеѓу слушателите, про-

блемот бараше многу повторувања. Во брзо читаниот текст имаше значи-

телни разлики во однос на неутралното и бавното темпо. Се намали бројот 

на слоговите – во брзото темпо имаше 1814 слогови, и покрај тоа што 

моравме да додаме повеќе слогови на почетокот на акапитите (9 додадени), 

исто така имаше помалку стапки – 431. Текстот содржеше 7 едносложни 

стапки, 43 стапки двосложни, 117 со три слогови, 100 со четири, 74 пето-

сложни стапки, 54 шестосложни, 25 со седум слогови, по три стапки со осум 

и со девет слогови и 5 десетосложни стапки. Во текстот имаше повеќе раз-

лики во локализација на акцентот во однос на прескриптивната норма – тоа 

беше, главно, резултат на поместувањето на акцентот напред, на пример 

...б|ез исклучок да..... Намалувањето на бројот на слогови најчесто беше 

резултат на загубата на [i] пред јотата (на пр. официјална [ofiʦj|alna]), или 

на десилабификацијата на [i] (на пр. регион [regj|on], топлификационата 

[toplifikaʦj|onata], кои [k|oj]). Од другите самогласки се губеше само [o] (на 

пр. градоначалникот [gradonač|alnikt], потекнува од загревање [pot|eknuvad 

zagr|evaɲe]). Многу ретко забележително се редуцираше ненагласеното [a] 
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и [o] (на пр. состанокот (состанокот [sost|anokət], сообраќајот [sobr|acot]). 

Понекогаш (но не секаде) се стеснуваа конечните самогласнички геминати 

(на пр. разговараа [razgov|ara:]). 

Во брзо читаниот текст имаше повеќе долги стапки, што резултираше од 

фузиите на акцентогените зборови во еден прозодиски збор (на пример 

...топло[в|одната мрежа на] гр|адот...). И покрај намалувањето на акцен-

тираните слогови, сепак, во конструкции со префиксоидите најчесто оста-

нуваа два акценти (пр|ес-конфер|енција). Во еден случај предлогот стана 

независна прозодиска единица – тој доби свој сопствен акцент и по него се 

појави дури изразита пауза, што ја третиравме како почеток на нов пасус: 

...квалит|ет н|а [ø] в|оздухот... 

Текстот траеше 4 минути и 40 секунди, а просечното времетраење на 

стапката во текстот читан многу брзо изнесуваше околу 82 цс. 

Како што може да се види, забавувањето на темпото влијае на зголему-

вање на бројот на стапки, а забрзувањето на темпото – на намалување на 

бројот на стапките. Благодарение на ова, како резултат на промената на тем-

пото, времетраењето на стапките не се менува толку силно. Иако тоа беше 

само прелиминарен експеримент и бара верификација на поширок мате-

ријал – сепак, овозможува да се каже дека македонскиот јазик му припаѓа 

на типот stress-timed, а воннормативните промени на местото на акцентот 

сепак влеваат доверба дека ритамот е фонолошкиот концепт, т.е. дека при-

паѓа на кодот на јазикот. Просечното времетраење на стапката во бавна и 

брза реализација се разликува за околу 15-20%. Овој обем може договорно 

да го наречеме степен на изохронизмот на македонскиот јазик. Што се 

однесува до временските вредности на слоговите и фразите, тие исто така 

се менуваат со промената на темпото, но тие промени не укажуваат на 

дејството на изохронизмот. 

 

 бавно темпо 

9 мин. 21 

сек. 

неутрално темпо 

6 мин. 7 сек.  

брзо темпо 

4 мин. 40 

сек. 
Времетраење на текст 

Број на стапките 528 491 431 

Времетраење на стапка 106 цс 75 цс 82 цс 

Број на слоговите 1848 1848 1814 

Времетраење на слог 30 цс 20 цс 15 цс 

Број на фразите 279 122 59 

Времетраење на фраза ~ 2 сек. ~ 3 сек. ~ 4,5 сек. 
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Англизмите, турцизми на 21-от век 
 

 

Во ова предавање ќе зборувам за влијанието на англискиот јазик во рам-

ките на интернационализмите и турцизмите.1 Интересно е да ги испитаме 

англизмите во контекст на истражувањата на Виктор Фридман за сегашната 

употреба на турцизми во разговорниот јазик. Во едно предавање тој рече: 

Фактот дека денеска на Балканот има повеќе луѓе коишто знаат англиски, 

отколку што знаат барем еден од соседните јазици, му дава сосема нова 

димензија на истражувањето на Балканскиот лингвистички сојуз и можеме 

дури да истакнеме дека англискиот јазик е турскиот јазик на 21 век, од кој 

јазиците добиваат секакви нови зборови, дури и калки од типот на маке-

донскиот имајте добра вечер (AATSEEL Keynote Address. Slavic and East 

European Journal. Vol 55(1).1–13. 2011). Петроска, во нејзината статија од 

1998 поврзана со говорот на младата генерација во Скопје, ја забележа инте-

ракцијата меѓу турцизмите и англизмите. Таа вели: Туѓи зборови, најмногу 

од англиски, се во процес на адаптирање во културниот дијалект на младата 

генерација. Има и други карактеристични туѓи зборови, турцизми, чиј ста-

тус секогаш бил маркиран како најразговорен стил. Турцизмите имаат долга 

историја во македонскиот јазик, но интересно може да се забележи дека 

дури и денес, во период кога врз македонскиот најголемо влијание има 

англискиот, турцизмите не само што го задржуваат статусот, тука нивниот 

статус се зголемува, на пример зборови како ептен, демек, бетер. 

Петроска, како и Фридман, зборува за тенденцијата овие турцизми да се 

употребуваат заедно со новите англизми. Фридман се фокусира на такана-

речените ERIC заемки (Essentially Rooted in Conversation), т.е. слојот на 

турски заемки што се најдолготрајни, спаѓаат во најсекојдневните слоеви и 

укажуваат на тоа дека имало долг и жив јазичен контакт, но забележува дека 

почесто се истражувале заемки поврзани со материјалната култура. И тур-

цизмите и англизмите го збогатувале македонскиот речник, но има разлики 

и во нивната перцепцијата и во нивнoто навлегување и одржување. 

Турскиот бил јазик на власта и на луѓето коишто живееле на овој простор. 

Зборови од турскиот влегле во македонскиот, не само преку официјални, 

                                                 
1 Друга верзија на оваа статија на англиски ќе биде испечатена во Slavica 2019. 
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формални писмени извори, туку и преку најинтимни разговорни контакти. 

Токму оние коишто влегле преку разговорниот контакт, E.R.I.C. заемки, се 

најинтегрирани во македонскиот јазик. Од друга страна, англизмите гене-

рално се заемки од поформални контексти, јазикот на бизнисот, медиумите, 

и глобализацијата. Најчесто овие заемки се истражувани, не преку разго-

ворен, интимен јазичен контакт, туку, во рамките на виртуелен, пасивен, и 

еднонасочниот контакт преку медиумите, интернетот итн.  

Бројни статии се напишани за влијанието на англиските заемки во многу 

јазици во целиот свет. Во повеќето од овие статии, без разлика дали се 

работи за грчкиот, францускиот, германскиот, рускиот или арапскиот јазик, 

се изразува загриженост за напливот на англиски зборови. Всушност, штом 

почне дискусијата за англизмите, доаѓаме до прашањето што се тоа англиз-

ми, односно до тешкотијата да се разграничи прецизно што се англизми, а 

што интернационализми. Додека турцизмите во македонскиот преживеале 

како показатели на конвергенцијата на јазиците и културната интеракција 

во рамките на Балканскиот јазичен сојуз, таканаречените англизми го поврзу-

ваат македонскиот јазик со другите јазици во светот. Како да определиме 

што ќе се смета за англизам? 

 Англиските заемки се спојуваат со интернационализмите, зборовите од 

заедничко потекло, како gram, alo, telephone. Многу зборови што се чувству-

ваат како странски и најверојатно англизми, може да се во суштина итали-

јанизми, галицизми, германизми итн. Повеќето од тие зборови што луѓето ги 

чувствуваат како наплив од англискиот јазик, не се недвосмислено (стопро-

центно) англиски, туку се интернационални зборови, кои се користат и во 

други јазици и ги одразуваат трендовите во меѓународната трговија, глоба-

лизацијата, патувањата, медиумите, a издигнувањето на англискиот јазик 

како меѓународен втор јазик често служи како канал за нивно навлегување. 

Мојот интерес за англизмите во македонскиот јазик произлегува од по-

веќе причини. Првата е, секако, работите на Фридман и другите за Балкан-

скиот јазичен сојуз. И јас самата имам објавено повеќе статии за турцизмите 

и на една балканска конференција, читав реферат под наслов „Баш е ок да 

си кул“, во кој ги истражував англизмите и турцизмите што се појавуваат 

заедно (во иста реченица) во разни електронски фора.  

Второ, јас предавам предмет кој се вика Јазик, политика и идентитет 

(Language, Politics, and Identity). Во Канада, ефектите од влијанието на англи-

скиот се честа тема во дискусиите за англиско-францускиот јазичен контакт. 

Додека l'Office québécois de la langue française (OQLF) се труди да изгради 

ѕид околу францускиот јазик, неодамна во весникот беше објавено дека фран-

цуската јазична комисија во Квебек потврдува дека grilled-cheese sandwich 

може да се нарече grilled-cheese на француски, но за поголема јасност тоа 
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треба да е именка во машки род Le grilled-cheese, s'il vous plaît. Истото важи 

и за softball, (n., masc.), baby-boom (n., masc.), toast (n., fem.). И не само тоа, 

ама OQLF вели дека овие промени, како и другите слични, за нив се „дел од 

збогатувањето на нашиот јазик”. И на крајот, бидејќи јас предавам маке-

донски, ги следам написите по весниците (и порталите) за јазичните промени 

во македонскиот јазик, па само по еден брз преглед по веб-страниците за 

англизмите во македонскиот јазик се добива впечаток дека постои голема 

лингвистичка криза: „Англицизмите: Витамини или вируси за македонскиот 

јазик?”, „Наплив на англицизми во македонскиот деловен јазик...”, „Ќе 

гуглам или ќе пребарувам?”, „...Ако си писмен не си хит...”. Главниот тон во 

статиите за јазикот во медиумите (пишани и електронски) е дека македон-

скиот јазик е загрозен од напливот на заемки. 

Многу истражувачи кои работат на англизмите во други јазици забеле-

жале одредени тешкотии при нивната анализа, а забележале и одредени 

трендови. Прчиќ (Prčić) (March 2014 Volume, 30 (Issue1) Page, p.13-20) во 

неговиот труд за англизмите во српскиот, заклучува дека англискиот е уни-

катен јазик затоа што во моментот само тој се користи глобално во сите 

видови на двонасочна комуникација (и во говорена и во пишана форма). На 

крајот, вели дека англискиот, заради тоа што децата почнуваат да го учат 

надвор од училиштето, спонтано преку компјутери, филмови, музика итн., 

компјутери, интернет економија, трговија, светски банки, реклами, меди-

цина, спорт, итн., функционира како втор јазик, и им дава нови зборови на 

другите јазици, и или отворено или прикриено влијае на сите други јазици. 

Aнглискиот не е баш туѓ јазик, а има дури и нешто слично со мајчиниот 

јазик, сега може да се каже дека има четврти социолингвистички статус, т.е. 

а nativized foreign language, што е во преводот на Ѓуркова ‘одомаќинет 

странски јазик’, и дека е единствениот јазик во оваа категорија. 

Ониско (Onysko), во една нова објавена статија за англизмите во герман-

скиот јазик, ни дава една интересна рамка која треба да ја имаме предвид 

кога ги разгледуваме македонските податоци. Прво, тој ја проширува вре-

менската рамка уште на почетокот на дваесеттиот век, кога почнала загри-

женоста за влијанието на англискиот врз германскиот јазик. На пример, 

Фридман, во лична комуникација, ми кажа дека ok се појавува уште во 

триесеттите години на 20-тиот век, во драмата на Ристо Крле Парите се 

отепувачка: АНЃЕЛЕ: Оке’!… Ти како ќе речеш., АНЃЕЛЕ: Оке… Штом 

те бендисува со здравје да си го носиш! Onysko истакнува дека во Герма-

нија, како и во други држави, влијанието на англскиот станало многу 

поинтензивно во последната половина на 20 век, и во текот на последната 

деценија со брзиот развој на глобалната комуникација и уште пошироката 

употреба на англискиот, се ставаат под прашање традиционалните ставови 
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за англизмите. Неговиот главен придонес, релевантен за мојата дискусија 

овде, е неговата дискусија за сложеноста на процесот да се определи кои 

зборови се од англиски, да се разбере процесот на нивната интеграција и 

разните причини и мотивации за нивната употреба во германскиот. Во Гер-

манија, како и насекаде, по Втората светска војна, влијанието на САД и 

влијанието на англискиот јазик, донесе голем наплив на англизми во поли-

тиката, економијата, науката и технологијата. Тој ги цитира и податоците 

од Кристал дека околу 80 проценти на јазикот на интернет е на англиски 

(Crystal 1997: 79, 109). Тој, како Димова, која пишува за македонскиот, и 

Оикономидис, за грчкиот, го забележува доминантното присуство на 

англизмите во рекламите, а нивната употреба се пропагира преку весниците, 

списанијата, телевизијата и интернетот со најмногу заемки во сферите како 

бизнис, технологија, спорт, музика. Оикономидис (Oikonomidis) вели со 

хумор: грчкиот јазик има збор за било кој предмет, само зборот е од англиски.  

Ѓуркова во нејзината статија за современите тенденции во македонскиот 

јазик ги истакнува следните заклучоци: Сферите во коишто однесувањето 

на говорителите е најдинамично и најкреативно се забавата, пошироко сфа-

тена: музика, спорт, филмови и сл., компјутерската технологија и интер-

нетот. Контактот со англискиот во сите овие сфери е непосреден и навлегу-

вањето на англизмите во македонскиот се случува директно и непосредно. 

Пред да зборувам за мојот корпус, ќе кажам уште еднаш дека треба да 

обрнеме особено внимание на прашањето што се англизмите, а што интер-

национализмите. Проблемот потекнува и од фактот дека и во англискиот 

има многу заемки и бил под влијание на други јазици. Дури и во Диги-

талниот речник на македонскиот јазик има посебна категорија за турцизми, 

а англизмите се во заедничка група со интернационализмите. Се разбира 

дека секој јазик добива зборови од разни извори, зборови влегуваат и изле-

гуваат од речникот. Фридман смета дека збогатувањето на македонскиот 

јазик со зборови од турско потекло е слично на тоа, како што англискиот 

јазик го обогатуваат разновидните заемки, од Француската инвазија во 1066 

г. А до крајот на 1300-тите години кога Чосер (Chaucer) ги напишал Кентер-

бериските приказни, повеќе од 50 проценти на зборовите во англискиот 

јазик биле од норманско француски. Читав едно истражување од Броун 

Универзитетот, каде што се вели дека „Нема друг европски јазик којшто има 

зборови од толку многу извори”. Претпоставуваат дека само 15 проценти од 

зборовите во современиот англиски јазик се од времето на староанглискиот.  

Кога англизмите се анализираат, најчесто истражувачите собираат при-

мери од писмени текстови. Димова, на пример, собирала од реклами, 

додека, пак, Петроска, спроведувала интервјуа и анкети. Овде ќе се фоку-

сирам на разговорниот јазик во Бомбите. Како што пишува Фридман за нив: 
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Tаканаречените „Бомби” од 2015 г., од чиста лингвистичка гледна точка, 

претставуваат автентичен македонски разговорен јазик и така може да слу-

жат како јазичен корпус. Од тој корпус може да се изведуваат огромен број 

заклучоци за употребата на современиот македонски разговорен јазик на 

неформално – може дури и да се каже улично – ниво, се однесуваат на разго-

ворниот јазик на елитата, што за нас лингвистите е ретка можност за ана-

лиза, но и важен предмет за истражување. Овде ќе видиме дека во Бомбите 

нема антиквизација, туку глобализација и културни заемки поврзани не 

само со бизнис, политика и технологија, туку и капитализам, алчност, кри-

минал и корупција.  

Пред да ги анализирам податоците, треба да зборувам како ги собрав 

зборовите за анализа. Кога ќе ги читаш Бомбите и сакаш да ги извадиш 

англизмите, проблемите веднаш ти паѓаат во очи. Дали е бандит од англи-

ски или од италијански? А перфиден? Фразата ‘перфиден актер’ може по 

многу патишта да влегла во македонскиот. А зборот морон, англиски е или 

грчки? Во англискиот јазик зборот морон влезе од грчкиот во почетокот на 

19-тиот век со значење, според ОЕД, за ментално хендикепирани луѓе. А 

сега оваа употреба се чини или архаична или подбивна. Во дваесеттите 

години од минатиот век, зборот почнува да добива значење на будала или 

идиот во разговрниот јазик. А зборот сега уживува ренасанса, бидејќи во 

медиумите сите дискутираат дали Рекс Тилерсон, бившиот шеф на амери-

канската дипломатија навистина го нарекол Трамп „морон”? Во Бомбите, 

зборот многу често се среќаваат со ова значење, и од англизмите, тој е на 

второ место, по идиот, во вакви контексти: Овие морониве од А1 ме пра-

шуваа за ова.; Претседателот во Центар е еден морон…; Сеа Грциве ги 

пуштаат сите ние други и Србиве чекаме онака разбираш као морончиња.; 

Ја им реков абе нашиве се морони.  

Јас собрав список примери од сите возможни интернационализми, сите 

зборови што не се ниту од турско ниту од македонско потекло и добив скоро 

7000 токени со повеќе од 2000 одделни зборови. Јасно е дека многу од нив 

не се од англиски. На пример, има повеќе од 230 глаголи со суфиксот -ира, 

некои од англиски, други од германски, француски и др. Има околку 20 

именки со суфиксот -ер, некои од англиско потекло, како снајпер и спикер, 

некои од германски, како фраер, ерскер, хоштаплер, и од француски, малер. 

Од овој список, пробав да ги извадам зборовите што се од англиско потекло, 

според фонологијата и семантиката, и, колку што можев, зборови од поно-

вите заемки. Забележав дека најмногу од зборовите се меѓународни збо-

рови, заемки во многу јазици, и не само во македонски. Сакав да знам колку 

широко се распространети во други европски јазици. Ги зедов првите 500 

зборови и со електронски преведувачки програми, ги преведов на хрватски, 
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јазик со јака традиција на пуризам. Повеќе од 70% од овие интернацио-

нализми ги има и во хрватски. Значи, овие зборови се веќе длабоко вградени 

во јазиците по светот.  

Кога ги издвоив само англизмите и новите зборови, добив список од 

околу 220 збора. Ова е само прв поглед и сигурно има зборови коишто би 

требало да се вклучени и зборови за исфрлање.  

Фридман го оценува корпусот од Бомбите како вреден прозорец преку 

кој можеме да имаме увид во сегашната употреба на турцизмите во спонта-

ниот разговорен јазик. Можеме да кажеме дека тоа важи и за англизмите.  

Ќе почнам со некои податоци. Вкупниот текст, според Фридман, од раз-

говорите во издадените Бомби (2015), т.е. без етикетите кој, кога и со кого 

зборувал, итн., содржи скоро 130.000 збора (точно 128.829). Kaкo и Фрид-

ман, за моето истражување ги зедов податоците од Дигиталниот Речник на 

македонскиот јазик: <http://www.wasbedeutet.de/linguistics>. Од вкупниот 

број 54.131 лексеми, 7.507 се англицизми/интернационалзими. Треба да 

додадам дека има повеќе, оти најдов многу зборови коишто не биле вклу-

чени во нивните списоци. Значи, во речничкиот фонд на македонскиот 

јазик, отприлика, речиси 14% се англизми/интернационалзми, вклучувајќи 

4 извици, од кои само aleluja го нема во корпусот. Стоп, браво, и супер се 

вклучени во Бомбите. Супер е интересен случај оти со овој збор гледаме 

како зборовите се интегрираат. Супер е и извик, и прилог, и придавка, на 

пример ова е супер вест. Во Бомбите се појавува 64 пати. Со транскриптите 

можеме да ја документираме динамичноста на зборовите во дискурсот. 

Имаме цела хиерархија: …ок супер; добро супер; супер супер; супер браво; 

еј супер; еј супер, супер; супер, супер одлично; Ааа, еее, супер, супер, супер 

и супер топ. За окej има исто преубави примери во дискурсот: Добро ок ајде 

ќе ја бркаме работата, Ок ајдe, Ок важи, нема гајле, тоа е ок ама…, Важи, 

океј... Инаку, ок е, Океј океј, Така али океј.    

Во мојот краток список има само околу 5% нови, англиски придавки. 

Другите се интернациолазми и тешко може да се определат како англизми. 

Како Петроска, Фридман, Ѓуркова и други, забележуваме дека продолжува 

да се шири употребата на именските групи директно преведени од 

англиски, на пр. фирма кансалтинг, документ менаџмент систем, ПР тим, 

бизнис модел, бизнис сектор, физабилити студија..., како и неменливи 

придавки, на пр. фаворит, топ, фер, мини, (како мини паркинг, мини проект, 

мини трговски центар и др.), како дил ориентед, на пример во овој извадок: 

НГ: Ама они не... Добро нејкеш да прифатиш дека и ти имаш своја вина, не 

е битно, односно не е вина, слабост е тоа, ќе се корегира тоа, не е неко-

регирачка слабост.  
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МЈ: Нее, ја не викам дека сум безгрешен, мислам према Буик сум имал 

коректен однос... кај шо некој на пример... 

НГ: Ама не бе Буик, ја не сум ти кажал за сите, еден куп има што кажуваат, 

дека кај Владо се многу задоволни, кај тебе се незадоволни... а не е дека ти 

помалку работиш од Владо, односот е у прашање...односот и тоа дил 

ориентид.... значи Владо гледа да исцеди до последна дамка сѐ што може да 

се најде за дил да се направи... 

Во податоците за прилози, речникот има 35 прилози, англизми и интерна-

ционализми. Овде можеме да цитираме нови како супер, нонстоп и хард кор.  

За глаголите не е сурприз што бројот на новоадаптирани глаголи се 

формираат со суфиксот -ира. Ова а многу добро документиран феномен. На 

мојот пократок список има околу 15% глаголи, што е повеќе од речникот, 

каде што само 12% се глаголи. Тие најмногу се во областите бизнис, 

политика, технологија, и корупција. На пример: апдејтира, бојкотира, изи-

ритира, искомплицира, лобира, менаџира, нокаутира, претендира, рекетира, 

стопира, суспендира, таргетира, урбанизира, ургира, финишира, форсира, а 

без -ира има, на пр. сурфа. Во врско со видот на овие глаголи, треба да ја 

цитираме статијата на Марковиќ во која пишува: Имајќи ги предвид пове-

ќето досегашни истражувања на овие глаголи во текот на развојот на маке-

донскиот современ јазик, а исто така и монографиите од полето на зборо-

образувањето, како и во статиите на К. Конески и С. Велева (цитирани во 

Марковиќ 2010: 3), може да се забележи дека глаголите на -ира во маке-

донскиот јазик стануваат се побројни, навлегуваат преку повеќе јазици и 

претставуваат многу силно деривациско јадро за образувања нови глаголи 

од разни видови туѓи зборови. Токму сѐ посилното навлегување на нови 

зборови придонело да се забрза процесот на префиксација на новоформи-

раните глаголи на -ира. Така префиксот из- (ис-) внесува само видска раз-

лика, туѓите зборови не носат информација за категоријалното значење во 

однос на категоријата вид, со тоа из-/ис- станува маркер за вид. Овој процес 

продолжува и би рекла дека, барем, во разговорниот јазик секој глагол со 

суфиксот -ира има потенцијален свршен пар со префикс из-/ис-. Има повеќе 

од десет примери, каде што речникот вели дека глаголот е двовиден, свршен 

и несвршен, а во Бомбите се појавуваат со префикс, на пр. изменаџира, ис-

комуницира, истретира, искоординира, издискутира, изорганизира, иском-

пензира, исконтролира, изиритира, излобира, исфрустрира, изрекетира, 

истрауматизира. 

Во мојот пократок список скоро 55% проценти се именки, помалку 

отколку во речникот, каде што именките се застапени со 65%. Веќе кажав 

за проширувањето на именските групи. Овде да истакнеме дека групата на 

именки на -инг продолжува да расте и дека најмногу од нив, но не сите, 
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имаат множинска форми на -инзи. Брифинг, брифинзи, дампинг, дампинзи, 

митинг, митинзи, рејтинг, рејтинзи, лизинг (едн.), маркетинг (едн.), консал-

тинг нема во речникот. Исто така, има многу заемки со префиксот -ер, -ор 

и -ар, како за агенс, така и за инструмент: баскер, дилер, диспечер, 

инспектор, лидер, месинџер, милијардер, рекетар, снајпер, џанкер (а не 

џанки), џокер, а инструмент спикер (за англискиот термин speaker phone) и 

масажер „за седиштата во Мерцедесот”. 

Мислев дека ќе биде интересно да испитаме дали англизмите се во оче-

куваните семантички категории како што сите мислат, значи технологија, 

медиуми, политика, и бизнис. Како што реков погоре, треба да имаме нај-

малку уште три нови категории: корупција, навреди, и начин на живот, 

лајфстајл демек. Од технологија имаме нови зборови како ајфон, апдејтира, 

бекап, лајк, линк, конектор, мејл, мобилен, сајт, софтвер, сурфа, твитер, 

фејсбук и фејсбуци, и хард диск; за медиуми имаме многу зборови што 

докажуваат голем интерес на луѓето во Владата за нивните имиџи, на прет-

ставување пред јавноста: камера, камерман, сегмент, имиџ, спот, прес-

конференција, што секаде се појавува само со скратеница прес, на пр:  

НГ: Што правиш Миле? 

МЈ: Добро, прес ќе имам сега.  

НГ: Што имаш?  

МЈ: Прес, прес. 

НГ: А, прес. На која тема? 

Тешко е да решиш токму каде да ги ставиш зборовите за бизнис, во кате-

горијата бизнис, или, по контекстот во категоријата корупција. Тука се сре-

ќаваат: кол, кол центар, борд на директори, ваучер, буџет, кеш, јунит прајз, 

лизинг, лимит, тендерски пакет, профит, рефундира, рекетира, трансфер, 

тренд, трновер, финишира, итн. Во политичката категорија, што исто така 

се совпаѓа со корупција, има – бајпас, биометрикс, блокира, бојкотира, дисба-

ланс, лобира, коруптивен, пиар тим, рејтинг, ретроспекти, суспендира, тарге-

тира, итн. навреди: како информатор, идиот (22), морон (6), мањак (1), мутант 

(1), рекетар, хомосексуални, хулигани, хуманитарци (2), џанкер, џокер (2). Во 

категоријата лајфстајл можеме да ги наведеме зборови како џакузи:  

Ќе ти даам ексклузивно, му јавив и на Горан…една фотографија шо на Си-

тел ќе иде, на директор на школо во Охрид, на средно школо со средно-

школку у џакузи и со шампањ…  

 

сараунд систем и масажери: Црна… црна се е, абе види он од надвор…, 

супер топ изгледа, мерцедес најнов како може да изгледа… ама внатре коа 

ќе видиш шо све има… и самиот сараунд систем и она клими на секое 

седиште, масажери, чуда, телевизори… 
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Во речникот се дадени две скратеници ТВ и УНЕСКО, овде треба да 

додадеме и ПР.  

Почнав да разгледувам можни калки, а овде ќе ги изнесам само првите 

впечатоци бидејќи ова е посложено прашање, дали се тие обични семан-

тички поими, или калки. На пример: калките по луѓе збориш. Доаѓа до 

ушите на СДС, Нема врска, не држи водa е поодамна влезена, водам коми-

сија, дадам пас, јавно приватно партнерствно, те втурнувам во криминал, 

ме чекаат од организиран криминал.  

Од англизмите во Бомбите можам да изведувам некои општи заклучоци 

за местото на англизмите и интернационализмите во современиот маке-

донски разговорен јазик. Како и со турцизмите, именките доаѓаат на прво 

место. Многу лесно се адаптираат и забележуваме дека има суфикси што 

стануваат попродуктивни, имено -инг и -ер, -ор, -ар. Именките се адапти-

раат морфолошки и фонолошки. Иако, има пуристички тенденции во маке-

донскиот и се бараат, како што рече Ѓуркова во нејзините заклучоци, пре-

водни паралели коишто би требало да се користат колку што е можно по-

веќе, притисокот на англизмите влијае на македонскиот и дава богат фонд 

зборови. Кога ја споредуваме употребата на турцизмите и англизмите, се 

гледа дека во усната комуникација, турцизмите се остатокот на динамично 

мултилингвалност која е темелот на јазичниот контакт во Балканскиот 

ареал, јазикот на локален пазар, а англизмите на сегашната тенденција за 

билингвалност, со барем пасивно знаење на англискиот јазик, јазикот на 

глобалниот маркет. И така, како што рече Фридман, Бомбите ни даваат една 

ретка можност да ги истражуваме новите јазични процеси во ерата на 

глобализацијата и виртуелните медиуми. 

 

 

Користена литература 

 

Бомби.2015.http://prizma.birn.eu.com/мк/комплетен/материјал/од/сите/33/ 

бомби/на/опозицијата/ Accessed May 1, 2018.  

Вести.https://daily.mk/vesti/napliv-na-anglicizmi-vo-makedonskiot-deloven-

jazik 

Фридман, Виктор. 2017b. “Турцизмите во македонскиот й vo makedonskiot 

jazik od Misirkov do “bombite”. Misirkov: predizvik za novi proučuvanja 

vo naukata. Skopje:Institut za Makedonski Jazik. 

Ѓуркова, Александра. 2017. “Социолингвистички аспекти на македонскиот 

јазик од стандардизација до актуелните тенденции SCRIBD.Moscow.  



Кристина Крамер 

 

128 

 

https://www.scribd.com/document/51306634/социолингвистички-

аспекти-на-македонскиот-јазик-од-стандардизација-до-актуелните-

тенденции Москва 2017. Accessed 3 February 2018. 

Димитровски, Тодор. 1962. За литературната лексика на Мисирков. Крсте 

Мисирков: Научен собир посветен на 40-годишнината на смртта, 

ред. Х. Андонов-Полјански, Б. Ристовски, Т. Стаматоски, 161-169. 

Скопје: Институт за Македонски јазик. 

Јашар-Настева, Оливера. 2001. Турските лексички елементи во македон-

скиот јазик. Скопје: Институт за македонски јазик.  

Марковиќ, Марјан. 2010. “Видска и временска акомодација на глаголите на 

–ира во современиот македонски јазик. Зборник на XXXVI Научна 

конференција пре Меѓународниот семинар за македонски јазик, 

литература, и култура. Универзитет Св. Кирил и Методиј. Скопје. 

205-2015. 

 

Dimova, Slobodanka. 2007a. “English Shop Signs: Cultivating a Linguistic 

Landscape.” English Today 91/92, Vol. 23, Nos. 3&4 (July/Oct 2007). 

Dimova, Slobodanka. 2007b.” English, the Internet and computer terminology in 

Macedonia” World Englishes, Vol. 26, No. 3, pp. 373–387. 

Friedman, Victor. 2011. AATSEEL Keynote Address. Slavic and East European 

Journal. Vol 55(1).1–13. 2011. 

Friedman, Victor. 2017a. “Self and other (svoj i čužoj) in the Macedonian 

‘bombs’ of 2015” Balkanskij teyaurus: Vzgl’ad na Balkany izvne i 

iznutri. Institut slav’anov’edenija. RAN 216-229. 

Kramer, Christina E. 1992. “The Use of Turkisms in Balkan Languages as 

Reflected in Konstantinov’s Novel Baj Ganjo” Zeitschrift für 

Balkanologie band 28/1-2; pp. 44-60. 

Kramer, Christina E. 1997. “Baš e OK da Si Cool: The Style and Function of 

Turkisms in Contemporary Macedonian” AAASS Mid-West Regional 

Meeting, Lawrence, Kansas April 1997 

Kramer, Christina E. 2014. “Layers of Lexicon: Turkisms, Dialectisms, 

Archaisms, and  

Internationalisms” ALTA (American Literary Translators’ Association) 

Milwaukee, November 2014. 

Oikonomidis, Agapios. 2003. English Today 74, Vol. 19, No. 2 (April 2003). 

Printed in the United Kingdom © 2003 Cambridge University Press  

Onysko, Alexander. 2005. “Anglicisms in German: from iniquitous to 

ubiquitous?” English Today; Cambridge Vol. 20, Iss. 1: 59-64. 

Petroska, Elena. 1998. The Cultural Dialect of the Younger Generation in Skopje. 

IJSL. Vol: 131 Page: 59-72. 

https://search-proquest-com.myaccess.library.utoronto.ca/llba/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/English+Today/$N/37468/DocView/205244363/abstract/340DEABE69CF4C7EPQ/11?accountid=14771


 

 

129 

 

Prčić, Tvrtko.2014. “English as the nativized foreign language and its impact on 

Serbian: An analysis of the anglicization and hybridization of Serbian 

under the influence of English. English Today. (March 2014 Volume, 

30(Issue1) Page, p.13-20. https://doi.org/10.1017/S0266078413000515 

accessed 3 May 2018. 

Yakabuski, Konrad. 2017. Globe and Mail editorial. 21 September 2017. 

https://www.theglobeandmail.com/opinion/editorials/globe...i.../article3

6336592/ Accessed 15 May 2018. 





 

 

131 

 

Јан Соколовски 

Универзитет во Вроцлав ‒ Полска  

jansokol44@gmail.com 

 

 

Забелешки за динамиката и стабилноста  

на зборообразувачкиот систем на македонскиот јазик  

(во споредба со полскиот и со другите словенски јазици) 
 

 

Во славистичките истражувања, во поново време, значајно место зазе-

маат проблемите на измени коишто се случуваат во зборообразувачките 

системи на словенските јазици. Таа проблематика, меѓу другото, беше пред-

мет на трудовите на руските, украинските, чешките, словачките, полските 

слависти како и на научниците од другите земји. Особено многу внимание 

ѝ посветија руските истражувачи. Овде, пред сè, треба да се спомне четири-

томната монографија Русский язык и советское общество (1968). Наоѓаме 

тука посебни томови посветени на промените во руската лексика и зборо-

образувањето во периодот по 1917 година. Активните процеси во руското 

зборообразување, кон крајот на 20-тиот век, исто така биле предмет на 

посебна глава во колективната монографија Русский язык конца XX 

столетия (1985-1995) (2000).  

Од поважните работи посветени на одделните словенски јазици, овде,  

треба да ја спомнеме и колективната монографија на словачките лингвисти, 

објавена неколку години пред распаѓањето на Чехословачка, Dynamika 

slovnej zásoby súčasnej slovenčiny (1989) и неодамна објавената книга на 

украинските лингвисти во Киев Вплив суспильних змiн на розвиток україн-

ськoї мови (2017).  

Освен многу други публикации посветени на одделните словенски јази-

ци, кои не ги споменувам овде, во славистиката се појавија работи коишто 

имаат амбиции да синтетизираат материјал на сите словенски јазици. Тука 

треба да се цитира меѓународниот проект на Станислав Гајда, реализиран 

кон крајот на дваесеттиот и почеток на дваесет и првиот век, Najnowsze 

dzieje języków słowiańskich, кој доведе до објавување на 14 монографии 

посветени на одделни словенски јазици. Во рамките на таа серија, објавен е 

и томот Македонски јазик (1990) во којшто има посебна глава Зборообра-

зување и лексика (стр. 129-142), а автор е К. Конески. Главата е посветена 

на лексичките и зборобразувачките измени коишто се појавуваат во стан-

дардниот македонски јазик. Зорообразувачката проблематика е предмет и 
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на посебна подглава Стабилизирањето и активирањето на зборообразу-

вачкиот систем на македонскиот стандарден јазик (стр. 131-142). Освен 

тоа, објавени се три синтетски тома и меѓу нив е томот Słowotworstwo / 

Nominacja под редакција на Ингеборг Онхајзер кој информира за основните 

зборообразувачки тенденции во современите словенски јазици. Тука доби-

ваме, меѓу другото, општи податоци од перото на Људвиг Селимски (стр. 

180-186) кои се однесуваат на македонскиот (заедно со бугарскиот) јазик.  

Врз фонот на значајните постигнувања на славистиката во доменот на 

истражувањата на проблематиката на зборообразувачките процеси во 

современите словенски јазици резултатите од истражувањата во доменот на 

македонскиот јазик изгледаат релативно скромно. Покрај книгата на Кирил 

Конески Зборообразувањето во современиот македонски јазик (1995), овде, 

треба да се цитира и монографијата на С. Велева Тенденции во зборообра-

зувањето на македонскиот јазик (2006), која претставува обид за катего-

ријален опис на зборообразувачкиот систем на стандардниот македонски 

јазик каде што, покрај стабилните, се опишуваат и динамичните елементи 

на овој систем.  

Во зборообразувачката литература, поимот тенденција обично се упо-

требува како нешто разбирливо само по себе кое не бара посебни комен-

тари. На тоа обрна внимание и Карл Гутшмит кој ја предложи следната 

работна интерпретација на тој поим: „тенденции определяют направлен-

ность языковых процесов или изменнений, протекающих под формой укре-

пления инноваций или устранения устаревших языковых единиц, конструк-

ций, норм. Тенденция ‒ понятие синхронного подхода к языку, отражающее 

его динамику, движения, присходящие в нем в определенный отрезок вре-

мени“1. На овој начин, поимот тенденција е интерпретиран во гореспоме-

натиот том Słowotwórstwo/nominacja, во којшто поимот тенденција е tertium 

comparationis во конфронтативниот опис.  

Како што забележува Гутшмит, истиот јазичен процес истовремено 

може да биде подложен на три типа тенденции коишто тој терминолошки 

ги разликува како: 1) системско-структурални тенденции, т.е. такви кои 

функционират во рамките на јазичниот систем; 2) типолошки, кои водат кон 

промени од типолошкиот карактер на јазикот; 3) тенденции кои се одне-

суваат на системските и прагматичните норми на литературниот јазик. Oвие 

                                                           
1 Гутшмит К., Общие тенденции и специфические формы их реализации в совре-

менных славянских языках, Jazykovendný  časopis, 49, 1998, с. 
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општи тенденции се пројавуваат ‒ иако со различна сила ‒ во зборообразу-

вачките системи на словенските јазици.2 Исто и поимот динамика се 

прифаќа во трудовите за зборообразување, најчесто без посебен коментар.  

Авторите на споменатата монографија, посветeна на измените во зборо-

обазувачкиот систем на словачкиот јазик, под поимот динамика разбираат 

пред сè „движечки сили коишто го обусловуваат движењето и развојните 

тенденции во ономазиолошките и зборообразувачките категории, како и во 

други класи на зборови. Како на пример, во разни зборовни групи, класи на 

зборови кои се продукт на процеси, на пр. супстантивизација, адјекти-

визација и сл., т.е. како тенденциии кои се појавуваат во време, но тие се и 

движечки сили кои предизвикуваат движење во функционирањето на јазикот 

во релативно неизменето време, евентуално во потесен временски отсек“3. 

Во рефератот сакам врз база на избрани примери да ја покажам дина-

миката на именската префиксација во македонскиот стандарден јазик. Во 

последните години, префиксалната деривација во македонскиот јазик доста 

се прошири, факт што го забележуваат и Конески и Велева своите трудови. 

Во рефератот ќе се ограничам на две класи деривати со домашни префикси 

со значење на негација не- и без-, бидејќи во последно време се особено 

бројни и продуктивни. Во статијата ќе се ограничам само на придавките. 

Покрај македонскиот материјал, земам предвид и податоци од полскиот 

јазик којшто го користам како фон за подобро претставување на динамиката 

на именската префиксација во македонскиот јазик. 

Како што се знае, префиксот не-/nie- е еден од најкарактеристичните збо-

рообразувачки средства за словенските јазици. Бројните деривати со овој 

префикс и во двата јазика, а особено во полскиот, постојано се зголемуваат. 

Македонските и полските придавки со префиксот не-/nie- досега не се обра-

ботени во монографии. Краток конфронтативен преглед на именките, при-

давките и прилозите со префиксот не-/nie- во македонскиот и полскиот 

јазик неодамна направи З. Тополињска, која им посвети посебна глава во 

книгата Полски-македонски. Граматичка конфронтација, под наслов 

Конструкции со морфолошки показатели на негација (стр. 119-136).  

Споредувајќи го речничкиот материјал, како и податоците од картоте-

ката на Речникот на македонскиот јазик од крајот на седумдесеттите и поче-

токот на осумдесеттите години со денешната состојба, лесно може да се 

забележи дека последните децении во македонскиот стандарден јазик исто 

                                                           
2 Гутшмит К., Общие тенденции и специфические формы их реализации в совре-

менных славянских языках, Jazykovendný  časopis, 49,1998, стр.17. 
3 Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny, J. Horecký, K. Buzássová, J.Bosák a 

kolektív, Bratislava 1989, s.12.  
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така се зголемил бројот на дериватите со домашни префикси, вклучувајќи 

ги и оние со префикси од прeдлошко потекло, како и нивната фреквенција 

во текстовите. Кога во првата половина на осумдесеттите години во карто-

теката на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ ексцерпирав 

именски деривати со негациски префикси не- и без/бес-, забележав дека во 

македонскиот јазик нивниот број е значително помал во однос на полскиот, 

рускиот и во повеќето од останатите словенски јазици, со исклучок на 

лужички каде што немало многу такви деривати. Многу примери забеле-

жани во тритомниот речник воопшто ги немало во речничката картотека, а 

некои што биле документирани биле поединечни примери. Покрај тоа, 

голем дел од тие деривати биле дефинирани од страна на моите инфор-

матори – македонски лингвисти, како структури од книжевен карактер. На 

тоа ми обрна внимание Благоја Корубин на почетокот на осумдесеттите 

години, кој накратко ми раскажа за работата на тимот кој работеше на 

тритомниот речник. Според Корубин, авторите обработувајќи ги дери-

ватите со префиксот без- се служеле понекогаш со примери од рускиот 

јазик, во кој таа класа на деривати е особено бројна и продуктивна. Без да 

повторувам се за што пишував во своите поранешни работи,4 би сакал да се 

задржам накусо околу проблемите на класификација на придавките со 

префиксот не-/nie-, бидејќи овој проблем е релевантен за некои особини на 

тие придавки. 

Најопшто земено, според значењето и мотивацијата на придавките со не-

/nie- во двата јазика можеме да ги издвоиме следните деривациски класи. 

1. Првата група ја создаваат деадјективните деривати кои на времето ги 

нареков дополнувачки, т.е. деривати со контрадикторно значење, деривати 

кои носат информација дека денотатот на определената именка го каракте-

ризира отсутството на особините изразувани со денотатите на соодветните 

позитивни лексеми. Во македонскиот јазик, во оваа група спаѓаат на пример: 

неамерикански, неалбански, немакедонски, нееднаков, незаконски, некомер-

                                                           
4 Види на пример:  

Sokołowski J., Słowiańskie negatywa z prefiksem ne-, Językoznawstwo: prace na IX 

Międzynarodowy Kongres Slawistów w Kijowie 1983, red. M. B a s a j, Warszawa 1983, 

(Z Polskich Studiów Slawistycznych; 6), s. 405–415.  

Соколовски Ј., Околу антонимија во македонскиот и во полскиот јазик,  XXXVIII 

научна конференција на XLIV меѓународен семинар за македонски јазик, литература 

и култура (Охрид, 14–15 јуни 2011). Лингвистика, Скопје 2012, s. 161–169.  
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цијален, неконвертабилен, нематеријален, неплански, непловен, неполноле-

тен, неполноправен, неоргански, непарен, неполитички, неработен, несек-

суален, нестандарден, нехомоген, нехристијански, нерамен.  

Во рамките на оваа група јасно се издвојува подгрупата на деривати кои 

на синхрониски план можат да се толкуваат како структури мотивирани од 

девербативните придавки, во новиот Толковен речник на македонскиот 

јазик обично опишувани со помош на парафразата Ao ‘што не е A’, на пр. 

незабележан 1. ‘што не e забележан’; незаситен 1. ‘што не е заситен’; неза-

фатен ‘што не зафатен’ итн. Толковниот речник регистрира над 140 такви 

деривати. Придавките на –т, од типот: неканет, ненахранет, необременет, 

неосквернет, непознат, непризнат, непроменет се малубројни. 

2. Втората голема група негирани лексеми со префиксот не-/nie- во опи-

шуваните јазици ја создаваат деривати со спротивни значења. Спротивните 

негативни деривати, за разлика од дериватите од првата група, не ги карак-

теризира само тоа што не ги пренесуваат особините присутни кај дено-

татите на соодветните позитивни деривати. Спротивните деривати посе-

дуваат и други особини што ги нема кај нивните позитивни еквиваленти. 

Во врска со тоа, за паровите од типот мак. среќен – несреќен, пол. szczęśliwy 

– nieszczęśliwy велиме дека особините што тие ги именуваат се спротивни. 

Во македонскиот јазик тоа се на пример: неактуелен, неарен, неблагодарен 

неинтелигентен, некритичен, некултурен, нељубезен, немирен, неопитен, 

непопуларен, непрактичен, непријатен, неприличен, непродуктивен, нера-

зумен, несигурен, нескромен, неспокоен. Во полскиот: niecierpliwy, niewraż-

liwy, nieszczęśliwy, nieuczciwy, nieżyczliwy, niesumienny, nietaktowny, niekonse-

kwentny, niedyskretny, niemiły, nieprzyjemny, niesympatyczny. 

3. Посебно толкување заслужува проблемот на способноста на префиксот 

не-/nie- да се поврзува со членовите на класичните парови на лексичките 

антоними, на пример голем – мал, висок – низок, стар – млад, добар – лош, 

т.е. параметрички и оценувачки придавки. Овде се ограничувам на рела-

тивно малата гупа од 10 такви антонимички парови. Речничките податоци 

и материјали од каротеката на Институтот за македонски јазик „Крсте 

Мисрирков“ во Скопје докажуваат дека во македонскиот јазик постојат 

прилични рестрикции во однос на поврзувањето на членовите на таквите 

парови со префиксот не-. Во Толковниот речник на македонскиот јазик од 

антонимните парови: добар – лош, умен ‒ глупав, голем – мал, долг – краток, 

широк – тесен, висок – низок, длабок – плиток, тежок – лесен, силен – слаб, 

стар – млад наоѓаме само два опозициски пара: голем – неголем, добар – 

недобар. Картотеката регистрира спорадични примери на употребата на 

придавките недолг, несилен, немал, но сепак говорителите не ги прифаќат. 

Тоа е доказ за горенаведените рестрикции. Ќе додадам дека таквите 
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рестрикции се карактеристични и за останатите јужнословенски јазици и – 

во нешто помала степен – за јазиците чешки и словачки. Лужичките јазици 

се однесуват слично како јужнословенските. Во полскиот јазик способноста 

на префиксот nie- да се поврзува со анализираните придавки e многу 

поголема отколку во македонскиот. Според Речникот на Дорошевски 

изгледа како следното: dobry – niedobry, zły – niezły, mądry – niemądry, głupi 

– niegłupi, duży ‒ nieduży, mały ‒ niemały, długi ‒ niedługi, krótki ‒ niekrótki, 

szeroki – nieszeroki, wąski ‒ niewąski, wysoki ‒ niewysoki, głęboki – niegłęboki, 

lekki – nielekki, silny – niesilny, słaby – niesłaby, stary – niestary, młody – 

niemłody. Можеме да констатираме дека во полскиот јазик придавките од 

оваа група прилично слободно се поврзуваат со префиксот nie-, што впро-

чем ги карактеризира другите семантичките класи на полските придавки. 

Слична е ситуацијата и во источнословенските јазици.  

Како што се гледа, од аспект на способноста на префиксот не-/nie- да се 

врзува со придавките кои влегуваат во горенаведените парови, македон-

скиот јазик јасно се разликува од полскиот. Оваа македонска особина добро 

се следи во Полско-македонскиот речник кој содржи дел од наведените 

придавки, на пример: nieduży – малечкав, не голем, niedrogi – доста евтин, 

не скап, niemały – доста, прилично голем, niemłody – пристар, niewielki – 

мал, не голем, nieżywy – мртов, niegłupi – бистар, вешт, доста паметен, 

niemądry – неразумен, глупав. 

Слична е ситуацијата во источнословенските јазици. Во врска со голе-

миот број на придавки со префиксот nie-, во последната полска академска 

граматика наоѓаме дури констатација дека продуктивноста на овој зборо-

образувачки тип е неограничена, што сепак се чини претерано, бидејќи во 

полскиот и во другите словенски јазици не сите придавки радо се врзуваат 

со префиксот на негација.  

 

II 

Во зборообразувачкиот систем на македонскиот јазик, во рамките на 

формациите мотивирани од предлошките изрази, посебна класа претставу-

ваат придавки базирани врз синтаксичките изрази со предлогот на негација 

без- од типот А(PN)5: во македонскиот јазик безводен : без вода, безгласен : 

без глас, безгрижен : без грижа, бесилен : без сила; во полскиот јазик: 

bezdrożny : bez drogi, bezwodny : bez wody, bezdeszczowy : bez deszczu, bezgłowy 

: bez głowy;  

                                                           
5 Симболи:  A (PN) – придавка мотивирана од синтаксичкиот израз со предлог;  N 

–  именка, член на мотивирачки израз, No ‒ именка определувана од придавка моти-

вирана од синтаксички израз со предлог без [види  Kallas 1984: 435].   
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Во Толковниот речник на македонскиот јазик имаме над 150 придавки 

мотивирани од синтаксички изрази со предлог без. Меѓу нив најбројни се 

придавки со формантот –ен (146 примери), на пример безводен, безбоен, 

безбрачен, безветрен, безвластен, безгласен, безгрижен, безводен, безгла-

сен, безгрижен, безживотен, безѕвезден, безизлезен, безлистен, безми-

рисен, безмлечен, безоблачен, безработен, безреден, безрезултатен, беска-

матен, бескарактерен, бескомпромисен, бескорисен, беспатен, бесплоден, 

бессилен. Во речничкиот материјал ретки се придавките со формантот –ски.  

Конфронтативната анализа на полскиот и македонскиот јазик води кон 

заклучок дека во полскиот придавките од синтаксички изрази создаваат 

многу побројна класа во однос на македонскиот. Во Речникот на Доро-

шевски има над 290 придавки мотивирани од синтактички изрази со пред-

логот bez, што ни дава само општа претстава за бројноста на таа класа 

деривати која во последните децении постојано се зголемува. Се појавуваат 

нови деривати мотивирани од синтаксички изрази со именки со различна 

семантика, апстрактни и конкретни, мотивирани и немотивирани, домашни 

и позајмени. Како што сведочат, на пример, податоците од речниците на 

неологизми, структурите од овој тип и натаму се многу регуларни и се поја-

вуваат во сите варијанти на полскиот јазик, во убавата литература, во 

публицистиката и во колоквијалниот јазик. Мошне бројни се и во специ-

јалистичката литература. 

Во полскиот јазик, повеќето деривати од овој тип имаат форманти -owy 

и -ny и многу поретко ‒ парадигматски формант. Дериватите со други 

форманти се ретки (-isty - 4, -ski - 2, -any - 1, -asy - 1, -iwy - 1, -liwy - 1). Иако 

во полските речници бројот на деривати од изразите со предлогот без, 

создадени со помош на тие основни форманти (-owy и -ny), е речиси 

идентичен (-ny - 146, -owy - 142), сепак, најпродуктивен е формантот -owy, 

кој денеска во полскиот јазик е главен формант за деривација на прости 

придавки.  

Врз фонот на македонскиот јазик, а делумно и на полскиот, бие во очи 

необичната регуларност и слободата на создавање на овој тип деривати во 

рускиот јазик. Овој зборообразувачки тип се карактеризирал со постојана 

продуктивност низ историјата на рускиот литературен јазик. Како што пред 

половина век пишувала Е. А. Земскаја, посебна активизација на руските 

придавки од конструкции со предлогот без почнува особено по 17-та 

година. Таа посбено се засилила во 50-тите и 60-тите години на XX век. Таа 

активизација и регуларност на деривацијата на руските придавки од кон-

струкции со предлогот без ѝ дозволи на руската научничка да тврди дека 

тоа нив ги доближува до именската парадигма.6  

                                                           
6 Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского 
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Конфронтативната анализа на полскиот и македонскиот јазик води кон 

заклучок дека во полскиот придавките со префиксот nie- и придавките од 

синтаксички изрази со предлогот bez (и со други предлози) создаваат многу 

побројна класа во однос на македонскиот. Иако во македонскиот јазик 

бројот и продуктивноста на придавките и именките ‒ за што денеска не 

зборував ‒ со префиксите не- и без- во последните години значајно се 

зголеми може да се констатира дека, општо земено, динамиката на дери-

вацијата на тие структури е помала отколку во полскиот, рускиот и другите 

словенски јазици кои биле порано кодифицирани. 

Освен формите со домашни префикси не-/nie- и без-/bez- внимание за-

служуваат и дериватите со префикси од странско потекло, како: анти-, 

би- екс-, про-, супер-, транс, ултра-, хипер- и др. Зголемувањето на бројот 

на овие и на другите таканаречени преморфемски структури (Гутшмит), е 

манифестација на интернационализацијата на македонскиот јазик. Таа тема 

треба да биде предмет на посебно истражување со, исто така, конфронта-

тивен пристап.           
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Полско - македонски лингвистички контакти 

и нивното значење за развитокот на науката 

 за македонскиот јазик 
 

 

Првите децении по Втората светска војна беа добри за полската лин-

гвистика. Државата воскресната во 1918 година по речиси 150 години 

отсуство од картата на Европа за време на меѓувоените 20 години (како 

што ние го викаме периодот меѓу двете светски војни) со голем елан ги 

обновувала сите културни и научни институции, културата и науката беа 

на висока цена. Во рамките на словенскиот запад Полска во половината на 

минатиот век покажуваше најголем интерес и имаше најголеми постигну-

вања што се однесува до дијалектологијата и лингвистичката географија. 

Чесите беа концентрирани главно врз лингвистичката теорија и струк-

турата на стандардниот јазик, Словаците и Лужичаните дури се подготву-

вале за големи лингвистички подвизи, додека во Полска уште од почето-

кот на двадесетиот век се множеле публикациите како Mowa ludu polskiego 

(1911) од К. Нич (Nitsch), Dialekty języka polskiego (1915) од истиот автор, а 

учениците на Нич објавија низа дијалектолошки монографии. Се појавија 

и првите лингвистички атласи, во годините 1950 - 1970 излегоа 13 томови 

(601 карти) од Mały atlas gwar polskich (MAGP), каде што придавката mały 

ʻмалʼ во насловот се однесува на релативно ретката мрежа на експло-

рираните населени пунктови, а не на опсегот на лингвистичката пробле-

матика. Сето тоа се случуваше во краковската лингвистичка школа, додека 

паралелно во Варшава В. Дорошевски и неговата школа го изучувале и 

опишувале лексичкото богатство на Вармија и Мазури ‒ северните реги-

они по Втората светска војна вратени во границите на Полска од под гер-

манската окупација. 

 Паралелно со интерес за дијалектите (а со тоа и за историјата на јази-

кот) краковската школа, гореспоменатите ученици на Нич, покажувале 

жив интерес и за новите лингвистички теории (разни варијанти на европ-

скиот структурализам, фонологијата, т.е. функционална обработка на звуч-

ната структура на јазикот, и др.) и за јазичните состојби кај поблиските и 

подалечни словенски соседи. 
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Првиот сериозен придонес на еден полски лингвист за истражувањето 

на јазиците од словенскиот југ беше објавениот, во 1895 година во Петерс-

бург од Јан Бодуен де Куртене (Jan Boudouin de Courtenay), богат избор 

текстови и монографски опис на словенечките дијалекти во Резија во Ита-

лија. Во времето меѓу двете светски војни низа студии посветени на јуж-

нословенските дијалекти објави Мјечислав Малецки (Mieczysław Malecki), 

меѓу нив и избор на текстови со богат коментар од македонските села 

Сухо и Висока во Егејска Македонија, т.е. во границите на Грција. Истиот 

тој, во 1948 година, во брошура под наслов Najmłodszy literacki język 

Słowian („Најмлад литературен јазик на Словените“), ги информира пол-

ските читатели за кодификација на македонскиот стандарден јазик. Токму 

таа брошура мене, тогаш студент на полонистика во Лоѓ, ми донесе први 

информации за македонскиот јазик. ‒ Малецки беше исто така меѓу 

првите кои македонскиот дијалектен комплекс го третирал како посебен, 

самостоен јазик. 

Во 1957 година професор Зѓислав Штибер (Zdzisław Stieber), мојот 

тогашен шеф и ментор, инаку познат специјалист за западнословенските 

дијалекти, беше на краток научен престој во Македонија, каде што како 

водич и придружник му беше доделен младиот доцент д-р Божидар 

Видоески. Штибер, одушевен од богатството и нивото на информацијата 

за македонските дијалекти и за науката за македонскиот јазик што ја доби-

ваше од својот придружник1, по враќањето во Полска се потруди да му 

осигури на Видоески стипендија за едногодишен научен престој во Пол-

ска. Стипендијата беше реализирана во 1958 година и го означи почетокот 

на блиските контакти и соработка меѓу македонскиот научник и полските 

слависти заинтересирани за словенскиот југ. 

Видоески беше трогнат од топлиот колегијален дочек во Полска и со 

голема енергија почна методски да се запознава со работата и постигну-

вањата како на краковската, така и на варшавската лингвистичка школа, 

учествуваше во нашите теренски истражувања, на бројни научни средби, 

дискусии итн., а беше и во постојан контакт со Polonicum, т.е. центар на 

Варшавскиот Универзитет кој се занимаваше со организација на летни 

семинари и научни престои за странски слависти. Од друга страна бројна 

група на нашите полски лингвисти учествувале на циклус предавања за 

македонскиот јазик и неговите дијалекти, што тој ги држеше во Катедрата 

                                                 
1 Видоески веќе беше автор на Прилогот кон библиографијата на македонскиот 

јазик, Скопје 1953, во којшто со стручно толкување се претставени сите пора-

нешни славистички трудови во кои стануваше збор за македонскиот јазик и 

неговите дијалекти, т.е. преглед на науката за македонскиот јазик од епохата пред 

таа да се нашла „во рацете“ на самите Македонци.   
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за славистика на Варшавскиот Универзитет. Се склопија многу нови при-

јателства, се родија многу нови проекти (меѓу другите проектот Македон-

ско-полска граматичка конфронтација кој во годините 1984 - 2015 донесе 

10 тома лингвистички студии), се потпишаа многу договори врз основа на 

коишто проработи полскиот лекторат во Скопје и македонскиот во Кра-

ков. Малецки за жал не беше веќе меѓу живите, но во Полска Видоески го 

обнови пријателството со неговиот ученик, веќе афирмиран како македо-

нист, Збигњев Голомб (Zbigniew Gołąb), со кого Видоески веќе се има 

сретнато порано во Македонија. Од бројните трудови на Голомб тука 

посебно ќе ја спомнеме монографијата Conditionalis typu bałkańskiego w 

językach południowo-słowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem macedoń-

skiego (Кондиционал од балкански тип во јужнословенските јазици, со 

посебен осврт кон македонскиот јазик), која изврши значајно влијание врз 

начинот на толкувањето на таканаречениот „балкански футур“. 

Меѓу другите заслуги на Голомб, во оваа средина добро познати, ред е 

посебно да се потсетиме и на фактот дека тој е основач на американската 

македонистика, ментор ‒ меѓу другите ‒ на нашиот странски член Виктор 

Фридман (Victor Friedman).  

Првиот полски лектор на УКиМ, Влоѓимјеж Пјанка, кој во Скопје дојде 

речиси директно по завршувањето на славистичките студии кај Штибер во 

Варшава, во Македонија израсна во познат македонист, познат пред сè со 

своите ономастички трудови, меѓу другите познатата монографија Топоно-

мастиката на охридско-преспанскиот базен (1970) во издание на Инсти-

тутот за македонски јазик, која стана модел на топономастичкиот опис и 

анализа на цел еден регион. Ред е и да се спомене овде активноста на проф. 

Пјанка во расчистувањето на работите по големиот земјотрес од 1963. 

Во седумдесеттите години во Славистичкиот Центар (Instytut Słowiano-

znawstwa) на Полската Академија на Науките (ПАН) отворив една мала ра-

ботилница за синтаксата на македонскиот стандарден јазик; како помошник 

во таа работилница шефот на Центарот, проф. Штибер, ми го додели еден 

од првите апсолвенти на србохрватистиката на Варшавскиот Универзитет, 

Казимјеж Фелешко (Kazimierz Feleszko). Подоцна, не заборавајќи на срп-

скиот, д-р Фелешко израсна и во добар македонист.  

Во осумдесеттите години на минатиот век, кога полонистиката на 

УКиМ од нивото на лекторските вежби се подигна до нивото на т.н. „сту-

дии под Б“, во позиција на лектор се појави младата лингвистка од Шлон-

ски Универзитет (Uniwersytet Śląski) во Катовице, д-р Казимира (Мира) 

Солецка. Искусен лингвист, одличен педагог, Солецка не само што го по-

дигна нивото на лекторските вежби, туку и ја разбуди во дел од своите 

студенти желбата да продолжат да се занимаваат со јазикот по завршените 
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студии ‒ нејзе ѝ должиме неколкумина денешни македонисти и поло-

нисти. Самата таа за време на својот двомандатен лекторски престој 

израсна во активен, креативен македонист, даде неколку драгоцени студии 

посветени на македонскиот вербален систем (меѓу другите и воведната 

тетратка за Македонско-полски синтаксички речник на глаголите и блиско-

значните перифрастични изрази објавена како 4. том од Македонско-пол-

ската граматичка конфронтација (Скопје 2001) и придонесе во доофор-

мувањето на концепцијата на Интенционално-синтаксичкиот речник на 

македонските глаголи, едно од најсериозните научни постигнувања на 

Институтот за македонски јазик во Скопје. Се случи интересна временска 

коинциденција. Имено, токму во времето кога во Македонија се појави д-р 

Солецка, Благоја Корубин работеше врз реализација на идејата за созда-

вање на валенциски речник на македонските глаголи, додека Солецка 

активно учествуваше во Полска во подготовката на таков тип речници под 

раководство на познатиот полски синтаксичар, Казимиеж Полањски (Kazi-

mierz Polański). ‒ За жал, по нејзиното заминување од Скопје заврши и 

нејзината активност на полето на македонската лингвистика.  

Во истите тие динамични години кон крајот на минатиот век, назна-

чени со присуство на Голомб, Пјанка, Фелешко, Солецка..., во Македонија 

почна сè почесто да се појавува Станислав Каролак, ценет славист и поло-

нист, автор на теоријата на граматичкиот опис применета во најновата 

полска академска граматика, како и на една од актуелните варијанти на 

теоријата на глаголскиот вид. Под впечаток на интересната и тогаш уште 

недоиспитана историја и структура на семантичката категорија вид во 

македонскиот стандарден и дијалектен јазик, Каролак основа меѓународен 

проект за истражување на таа категорија во полскиот, македонскиот и ита-

лијанскиот јазик и ‒ како соработници на тој проект ‒ привлече некол-

кумина млади македонски лингвисти. Како резултат сме добиле неколку 

темелни и добро прифатени во меѓународните славистички кругови док-

торски дисертациии (од М. Миркуловска, И. Паноска, С. Тофоска) посве-

тени на одделни видски конфигурации во македонскиот јазик, како и 

серија статии посветени на односната проблематика.  

Меѓу секогаш бројните полски учесници на Меѓународниот семинар за 

македонски јазик, литература и култура, под дирекција на Б. Видоески 

организиран по модел на семинари на полскиот Polonicum, од самиот 

почеток се појавуваше еден од најпознатите специјалисти за словенското 

зборообразување, проф. Јан Соколовски од Универзитетот во Вроцлав. Во 

неговата библиографија растеше голем број студии посветени на македо-

нистичка проблематика, пред сè од класите на деривати (а) со вграден ма-

ркер за негација, како и за (б) деминутивите. ‒ Со време, соработката меѓу 
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Скопје и Вроцлав се прошири и Соколовски реши да ги заинтересира и 

другите колеги слависти за проблематиката на македонскиот јазик, што 

доведе до отворање на македонистичка работилница во Вроцлав. Денеска, 

по пензионирањето на проф. Соколовски, работилницата ја води неговата 

ученичка, д-р Ивона Лучкув (Iwona Łuczków). 

Досега зборувавме за полско-македонската соработка во доменот на 

граматиката и лексикологијата. Не помал e влогот на полските лингвисти 

во истражувањето на звучниот систем на македонскиот јазик: фонетиката 

и фонологијата. За жал, до ден денешен во Македонија немаме лаборато-

рија за анализа на изговорот. Помошта уште во осумдесеттите години на 

минатиот век ја понудија Пољаците и до ден денешен тие се коавтори или 

автори на поважните трудови од доменот на инструменталната анализа и 

интерпретација на македонскиот звучен систем. Главен организатор на ра-

ботата од почеток беше проф. Ирена Савицка, со време и се приклучи неј-

зината ученичка и соработничка, денеска исто веќе професор, Ана Кори-

товска Цихнерска. Почнувајќи од првата монографија објавена во 1991 

година и посветена на сегменталната фонологија на македонскиот стандард, 

Фонологија на современиот македонски стандарден јазик во авторство на 

И. Савицка и Л. Спасов, а во издание на МАНУ до денеска се објавени 

повеќе обемни студии од Савицка и Цихнерска посветени главно на мес-

тото на македонската фонетика во словенскиот и во балканскиот контекст. 

На крај, ред е да одбележиме дека денеска, речиси половина век од 

првите чекори на полонистиката на УКиМ, Македонија може да се пофали 

со цела група млади лингвисти коишто во земјата и во странство објаву-

ваат трудови посветени на конфронтацијата на двата јазика, македонскиот 

и полскиот, со што не придонесуваат само кон нашите знаења за истра-

жуваните јазици, туку и за типологијата на словенските јазици.  
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Неудвоен датив во македонскиот  

разговорен јазик – нови тенденции 
 

 

Вовед: 

По континуираниот развој на македонскиот литературен јазик во 

периодот по неговата кодификација, во периодот на последниве дваесетина 

година, сведоци сме на низа промени на повеќе јазични нивоа. Тие промени 

пред сè се должат на зголемување на комуникациските можности, техно-

лошкиот напредок и зголемениот број на печатени, визуелни и електрон-

ски медиуми. Македонскиот јазик се наоѓа во фаза на забрзана еволуција 

(без стеги од нормата) движејќи се во правец да обезбеди поголема јасност 

и еднозначност во меѓусебната комуникација на говорителите. 

Сличен процес се одвива и на дијалектно ниво, каде што народните 

говори се раслојуваат и се губат разликите меѓу градските и селските 

говори. Се појавуваа регионални заеднички карактеристики кои овозможу-

ваат полесен трансфер во разговорниот македонски јазик. Како пример ќе 

го земеме охридскиот говор кој поседувал голем број наследени словенски 

карактеристики, посебно на лексичко и на фонетско ниво, а од друга страна, 

од балканска перспектива, претставува иновационо јадро за балканските 

јазични тенденции, како на глаголски план, така и во доменот на морфо-

синтаксата. Карактеристиките специфични за говорот на стариот дел ‒ 

Варош полека се губат и веќе може да се зборува за еден охридски говор кој 

ги зафаќа и другите делови на градот, па и поширокиот ареал. Сегашните 

носители на охридскиот говор се и оние чии родители како мајчин јазик го 

имале ароманскиот, а донекаде и турскиот и албанскиот. Тие во секој-

дневната употреба ги внесуваат карактеристиките наследени од нивниот 

’балкански код’ и со тоа ги забрзуваат тенденциите од периодот на 

конвергентниот развој на Балканската јазична заедница (Видоески: 1998).  

Од друга страна пак, македонскиот современ јазик е подложен на низа 

промени и забрзан развој и поради раслојување на дијалектите и поради 

потребата за адаптација на туѓојазичните влијанија. Така на пример, глав-

ниот град Скопје, со скоро половина жители од вкупниот број во Маке-

донија, губи дел од своите дијалектни карактеристики, и прераснува во 
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своевиден социолект и носител на она што може да се нарече современ 

разговорен македонски јазик. Тој ги апсорбира и дијалектните и туѓоја-

зичните карактеристики и ги прилагодува во правец пред сè на појасна и 

поеднозначна комуникација. 

Во понатамошниот дел од рефератот ќе се обидеме да ја покажеме таа 

забрзана еволуција преку анализа на раслојување на синтетизмот во замен-

скиот систем (особено кај дативот) и преминот на постпозитивен падежни 

показатели во препозиција, а во овој случај дури и испуштање на датив-

ните клитики (кратките дативни заменски форми) при таканареченото 

удвојување на дативниот објект. 

 

1. Преглед на дијалектната ситуација: 

Западното наречје, особено македонските западни периферни говори, во 

најголема мера ги зачувале постпозитивните морфолошки падежни пока-

затели. Тоа пред сè се должи и на континуираниот контакт со несловен-

ските балкански јазици и дијалекти, пред сè со албанскиот и ароманскиот. 

Постпозитивните падежни показатели во најголема мера се зачувале кај 

личните и роднинските имиња, а исто така и во заменскиот систем. 

Според основните дијалектни карактеристики кои ги наведува Видоески 

(Видоески: 1998), ќе ги наведеме овие карактеристики како разликувачки 

меѓу западното и југоисточното македонско дијалектно наречје. 

 

- Употреба на синтетички да-

тивни форми кај личните и род-

нинските имиња: Стојану, Мар-

ко(в)е или Маркоту, Петре(в)е 

или Петрету, Илију, Мари или 

Маре, татко(в)е, тетки - тетке. 

 

- Употреба на предлогот на како 

дативен маркер кај личните и 

роднинските имиња: рече му на 

Стојан, на Марко, на Мара; на 

брат му; 

 

 

- Покрај номинативната, се јавува и 

општа форма (casus generalis) кај 

личните и роднинските имиња од 

машки род што завршуваат на кон-

сонант, на -о и -е : Стојан – со 

Стојана, Марко – на Марка, татко 

– на татка му, Крсте – на 

Крстета, бате – од батета; 

- Се генерализира номинативната 

форма (casus absolutus) кај личните 

и роднинските имиња од машки род 

што завршуваат на консонант, на -о 

и -е : Јован – на Јован, сос Јован; 

Марко – на Марко; Миле – на Миле; 
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  - Употреба на синтетички дативни 

форми во системот на заменките: 

мене ми, тебе ти, нему му, нејзе- 

нејзи и (је), нам ни, вам ви, ним - 

ними им, кому, некому, никому, дем. 

овему, онему; 

- Употреба на предлогот на како 

дативен маркер во системот на 

заменките: на мене ми, на тебе ти, 

на него му, на нас ни, на кого му 

рече; 

 

Процесот на поместувањето на постпозитивниот дативен показател во 

препозиција во современиот македонски јазик би изгледал вака: 

Му рече Стојану (дативна наставка) - Му рече на Стојана (акузативна 

наставка – casus generalis) - Му рече на Стојан (на како препозитивен 

дативен показател) 

Како пример на говори од западното наречје кои останале во конти-

нуиран контакт со другите балкански говори (пред сè со албанските), ќе ги 

земеме дебарските говори. Кај нив сè уште се чува дел од синтетичката 

деклинација кај личните и роднинските имиња, а исто така се чува и 

синтетичката деклинација во рамките на заменскиот систем. Дебарските 

говори го чуваат тројниот член и имаат систем од три демонстративни 

заменски форми: ножов, ножон, ножот; овја нош, оња нош, тој нош. 

Лична заменка за 3 л. е тој. Дативниот однос кај заменките се изразува 

синтетички: мене ми, тебе ти, нему му, кому, некому, овому, оному итн. И 

овие говори познаваат цел систем заменски форми со демонстративно-

посесивно значење: овогов, оногов, тогов. Дативната форма кај личните 

имиња од машки род на -о се образува со наставката -ое (-ове, -оје), а кај 

имињата од женски род со наставката -е : Му рече Маркое (Маркове, Мар-

које), је рече Цвете. Дативните форми за женски род се овојзе, онојзе и за 

машки овому, оному; акузативниот облик на демонстративните заменки за 

м.р. е ового, оного, того; 

 

2. Преглед на ситуацијата во современиот македонски јазик: 

 

Во рамките на именскиот систем, во современиот македонски јазик се 

јавува целосен аналитизам кај личните и роднинските имиња. Така, номи-

нативот станува casus absolutus, а падежните постпозитивни показатели 

кои биле пропишани од нормата сосема се изгубиле. Па така, наместо - Го 

видов Стојана, Марка, татка, батета..., се јавува номинативната форма 

во сите падежни односи: Го видов Стојан, Марко, татко, бате,... ; Му 

кажав на Стојан, Отидов со Марко, .... 
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Во однос на заменскиот систем, нормата исто така ги пропишува син-

тетските форми кај дативните конструкции: мене ми, тебе ти, нему му, 

нејзе и, нам ни, вам ви, ним им. 

Забрзаниот процес на еволуција го води македонскиот јазик кон сè 

поизразен аналитизам и таа тенденција може да се види во губењето на 

синтетските дативни заменски форми. Тие сè почесто се заменуваат со 

акузативните заменски форми и со дативниот препозитивен падежен пока-

зател (предлог) на: на мене ми, на тебе ти, на него му, на неа и/на нејзе и, 

на нас ни, на вас ви, на нив им.  

Овој процес сè уште се одвива во рамките на современиот разговорен 

јазик, но сепак многу брзо навлегува и во стандардот. Тоа е засилено и со 

употребата на такви аналитички форми скоро на целата територија на 

југоисточното македонско наречје со што се овозможува полесен влез во 

современиот јазик. На тој начин, на станува препозитивен маркер за дати-

вен падеж и затоа долгата стара дативна заменска форма (нему, нејзе, нам, 

вам, ним...) се заменува од соодветната акузативна (него, нас, вас, нив...) 

која всушност, слично како и во системот на личните имиња, станува casus 

generalis, т.е. општа падежна форма. На тој начин се доведуваат во коре-

лација формалните показатели и во системот на личните имиња и во 

заменскиот систем. Значи од денешен аспект, би можеле да ги споредиме 

конструкциите од типот: Му рече на Стојан – Му рече на него. 

Целата тежина на показател на дативниот падежен однос ја презема 

маркерот на. Така, во денешниот разговорен македонски јазик сè почесто 

се среќаваат следниве примери: 

1. На мене ми се падна лесно прашање. 

2. Истото и на мене ми го кажаа. 

3. Ми вели, ви верувам само на тебе и на Мето.  

4. А јас на тебе ти подарувам бакнеж за добра ноќ ангелу мој. 

5. Потоа на него му се нафрлија двајца од ограбувачите со секири 

во рацете. 

6. ... му ја подаде раката која на него му изгледаше мека како 

кадифе, 

7. На неа и се случуваат и физички и психички последици. 

8. Му се насмевна, и тој на неа и возврати со поголема насмевка. 

9. На нејзе не и било дозволено да се гледа со мајка си. 

10. Можеби тоа на нас ни се чини како долг период. 

11. Овој рид на нас ни создаваше проблеми со векови. 

12. Дали и на вас ви се случува истото? 

13. На вас ви е потребен одмор, фитнес, лесни прошетки и здрава 

храна. 

14. Во судот на нив им се обраќаат со изразот „Чесен судијо“. 
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Доколку се обидеме да погледаме подлабоко во причините за овој про-

цес, би можеле да видиме дека не е неопходно двојно маркирање на 

дативниот падежен однос (нему му) и дека препозитивниот показател (на) 

е потранспарентен маркер (веќе присутен кај именскиот систем – Му реков 

на Стојан / наместо Му реков Стојану). Од друга страна пак, поради пар-

тикулата –зе, женската заменска форма не е маркирана за датив и затоа 

полесно може да ја преземе улогата на casus generalis. 

Во случајот на заменската форма неа, се случува обратен процес. Тука 

формата нејзе станува casus generalis токму поради изгубената (емфа-

тичка) транспарентност на партикулата –зе, од една страна, а и поради 

поголемата изразност и можноста за полесен изговор од друга страна. 

 

Примери: 

1. Нејзе ја следат три милиони луѓе, погледнете зошто. 

2. Нејзе ја интересираат само скапи парфеми. 

3. Вчера се вратив од кај нејзе. 

4. Не одам со нејзе на кино. 

5. Марко потрчал по нејзе.  

 

Последниве години, во современиот разговорен македонски јазик, сè 

почесто почнуваат да се испуштаат кратките дативни заменски форми при 

што говорителите не ги удвојуваат дативните конструкции. За оваа нова 

тенденцијата на губење на кратките дативни заменски форми, при што 

повторно целата тежина на носител на дативната падежна информација 

паѓа на препозитивниот показател (предлогот) на, можат да посведочат 

следниве примери: 

 

Примери: 

а) со повратни глаголи: 

1. Се поклонувам на хероите кои во услови на немаштија.... 

2. Исламска држава се заканува на Македонија, Косово и Босна 

3. Целосно се посветени на вашето дете. 

4. Се заблагодарувам на сите навивачи на Јувентус, ... 

5. Премиерот Заев се заблагодари на државниот секретар Рот... 

6. Прво се јавив на Чарлс, а потоа веднаш и на тренерот... 

7. Игуаин се приклучи на Ибрахимовиќ. 

8. Иван Савидис не се закануваше на никого со пиштол,... 

 

а) со неповратни глаголи: 

1. Подгорица ќе помага на Скопје на патот кон алијансата. 
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2. Швајцарски стартап собира свеж воздух за да го продава на 

жителите во најзагадените држави 

3. Kаталонската полиција веќе откажа послушност на Мадрид. 

4. Еден ден украде кола на некој Американец и внатре најде 30 

илјади долари... 

5. Саудиска Арабија објави војна на Либан... 

6. Заедничката соработка со Русија ќе даде на двете држави нови 

насоки... 

7. Се претпоставува дека припаѓал на данскиот крал или неговото 

најблиско опкружување... 

8. Манчини рече „да“ на Италија. 

9. Македонскиот амбасадор во САД не го дал службеното возило на 

Шекеринска. 

10. Јас давам шанса на процесот, изјави премиерот Зоран Заев. 

11. Кажи на мајка ти дека овој пат можеби ќе биде повесело. 

 

Оваа тенденција зема сè поголем замав во разговорниот јазик, а сè 

почесто може да се сретне и во јазикот на медиумите, особено при прене-

сување на насловите. Од примерите може да се забележи дека и по 

испуштањето на кратката заменска клитика, информацијата дека се работи 

за дативен падежен однос е зачувана. Таа информација на површината на 

текстот се пренесува преку формантот на, кој целосно ја презема улогата 

на препозитивен падежен показател за датив. 

 

Заклучок: 

Од целиот овој преглед можеме да заклучиме дека процесот на загубата 

на дативните заменски форми и нивната замена со секвенцата на+акуза-

тивна заменска форма е во полн ек и всушност претставува контину-

ирање на процесите кои се одвивале во македонските дијалекти. Овој про-

цес се забрзува со тенденцијата да се испушта кратката дативна заменска 

форма и т.н. удвојување на дативните конструкции да го намалува својот 

опфат на употреба. Тоа исто така ни покажува дека процесот на трансфер 

на постпозитивните показатели во препозиција, односно процесот на пре-

мин од синтетизам во аналитизам сè уште претставува една од клучните 

карактеристики на македонскиот јазик. 

Во текот на јазичната еволуција често јазиците, а со тоа и македонскиот 

јазик, во текот на својот развој изнаоѓаат внатрешнојазични средства кои 

ќе го олеснат меѓусебното разбирање. Тие средства можат да бидат од 

наследен словенски карактер или одраз на контактите во рамките на бал-

канската јазична средина. Во однос на дијалектниот јазик, посебно запад-

ните периферни говори, може да се истакне дека балканизираната 
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структура на македонскиот јазик овозможува одредени тенденции да се 

развијат во правци кои многу пошироки отколку во јазикот/јазиците извор 

и повторно главната цел да биде ‒ поеднозначна и појасна комуникација 

меѓу говорителите. 

Од друга страна пак, разговорниот македонски јазик ни ги покажуваа 

тенденциите на забрзаната јазична еволуција, притоа користејќи ги сите 

можности што ги дава богатиот дијалектен корпус кој имал многувековна 

непречена орална традиција. Токму тој богат дијалектен корпус базиран на 

оралната традиција овозможува говорителите на современиот македонски 

јазик да изнаоѓаат решенија кои овозможуваат поеднозначна и непречена 

комуникација и разбирање, што впрочем е една од основните функции на 

јазикот. 
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