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Евиденцијалноста и евиденцијалните стратегии 
во македонскиот јазик 

  
 
 Предмет на проучување се евиденцијалните стратегии (прека-
жаност наспроти директно кажување) при раскажувањето на приказни и 
пренесувањето на минати настани во македонскиот јазик. При ваквото 
раскажување наративот оди од прекажување до презентирање на наста-
ните како да се случуваат „пред очите на тој што раскажува”. Целта е да се 
претстават ваквите стратегии на раскажување, семантиката и прагматиката 
на времињата и менувањето на перспективата при раскажувањето во 
македонскиот јазик. Анализата е насочена кон евиденцијалните стратегии 
на прекажување и потврдување при раскажување приказни и минати 
настани, т.е. кон употребата на минатото неопределено време наспроти 
аористот и имперфектот во македонскиот јазик. Евиденцијалноста е нај-
широко прифатен термин во лингвистиката и затоа станува збор за еви-
денцијални стратегии.  
  
 1. Евиденцијалните значења. 
     1.1.Конфирмативноста и не-конфирмативноста  
  
 Видовите значења што се сметаат за евиденцијални во балкан-
ските јазици се две, конфирмативното (потврденото) и не-конфирмативно-
то (не-потврденото), според Friedman (Friedman 2004a: 104, сп. Петроска 
2008), а кои се однесуваат и на македонскиот јазик. Овие две основни 
значења на евиденцијалноста имаат и свои подзначења: конфирмативност, 
и тоа а) засведочена и б) незасведочена и не-конфирмативност и тоа а) 
прекажана и б) инференцијална, а и други подзначења како дубитатив и 
адмиратив. 
    
 Според оваа поделба на евиденцијалните значења, целта е да се 
претстават временсите форми со кои и се изразуваат. Аористот и импер-
фектот имаат конфирмативни значења, а сум+л-формата (како на пр. ми-
натите неопределени времиња) имаат не-конфирмативни значења. Прека-
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жаноста е еден тип на не-конформативност (не-потврденост) и со тоа дели 
заедничка особина со дубитативноста и адмиративноста. Прекажаноста во 
смисла на “чуено од друг” е многу блиска со констатацијата заснована на 
инференција. Толкувањето на формите за минато неопределено време во 
значење на перфект исто така се карактеризираат со не-конфирмативност 
(која е битна за реченото1, а не за пресупонираното). Конфирмативноста 
(потврденоста) е карактеристика само на аористот и на имперфектот во 
македонскиот јазик.  
 Односот на говорителот кон информацијата – е основно кон-
текстуално варијантно значење во балканските словенски јазици (в. 
Friedman 1998). Формите што се употребуваат во македонскиот (а и во 
бугарскиот) јазик не се исклучиво форми за евиденцијалност, туку се и 
форми, честопати, контекстуално способни да изразуваат евиденцијал-
ност. Евиденцијалноста е семантичка категорија што може да укажува на 
ставот на говорителот кон настанот што го кажува. Според Aronson 
евиденцијалноста е граматичка категорија што $ припаѓа на категоријата 
статус. Терминот статус ја покажува квалификацијата на зборувачот за 
веродостојноста на настанот; категоријата статус го покажува односот на 
зборувачот кон настанот кој го кажува (Friedman 1998). Оваа семантичка 
категорија Lunt (1952) ја нарекува дистанца. Категоријата дистанца, иако 
во дел од својата функционална зона се служи со исти средства како и 
минатото неопределено време, сепак располага и со свои посебни средства 
на изразот (сп. Тополињска 2009).  
 
 1.2. Категоријата фактивност/нефактивност и евиденцијалноста 
 
 Категоријата фактивност/нефактивност е поврзана со евиденци-
јалноста. Тополињска (1994) истакнува дека македонската л-форма, сама 
по себе, не сигнализира фактивност/нефактивност (Сум била во Африка), а 
може да создаде изрази со нефактивен карактер (ќе дошол; ќе имал завр-
шено). Со упоребата на л-формата говорителот нема намера да го потврди 
исказот или поради соодветно или несоодветно сомневање, неверување 
или изненаденост (Бил во Африка – не ми се верува), или поради неутрален 
став кон настанот (Бил во Африка – и толку). Friedman (2004) ги групира сите 
овие значења заедно во она што го нарекува “маркирано неконфирмативно” 
со што го вклучува сето она што го кажува Тополињска, а тоа е некој вид на 
однос кон фактивноста во менталниот свет на говорителот. Тоа значи дека 
говорителот бира во своето зборување дали настаните ќе ги маркира како 

                                                 
1 За поимите речено и пресупонирано в. Тополињска 1991. 
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конфирмативни (ги потврдува), со што ќе ги претстави со сигурност како 
фактивни (Беше во Африка). Во македонскиот јазик минатото неопределено 
време претставува граматикализација на конструкции со суспендирана фак-
тивност, а тоа се конструкции во кои посебна специјализирана морфема носи 
информација дека говорителот не зема гаранција за вистинитоста да 
пренесуваната порака (сп. Тополињска 2009). Тоа се однесува и на македон-
скиот термин прекажаност (информација “од друга рака”).  
 
 1.3. Деиктичката сфера на говорителот и евиденцијалноста 
 
 Исто како што демонстративите ја маркираат врската помеѓу 
зборувачот и објектот, така и евиденцијалите ја маркираат врската помеѓу 
говорителот и настанот. Според теоријата за евиденцијалите на de Haan 
(2005), говорителот употребува индиректен евиденцијал2 за да каже дека 
настанот се случува/се случил надвор од деиктичката сфера на говори-
телот. Директните евиденцијали покажуваат дека настанот се случува/се 
случил во рамките на деиктичката сфера (визуелна и аудитивна). За 
дектичката компонента зборува и Тополињска (2009), дека во македон-
скиот јазик “минатото неопределено време”, кое од другите две парадигми 
– на “минато определено свршено време” и “минато определено несврше-
но време” се разликува со отсуство на деиктичката компонента, т.е. на 
способност за темпорална референција (за директна корелација со времен-
ската оска). Меѓутоа, потврдената евиденцијалност, што се нарекува и 
директна евиденцијалност во македонскиот јазик може да претставува и 
прагматички заклучок или прагматичка оценка. Ако настанот е незасведо-
чен, а доволно сме сигурни да го кажеме како потврден, може да се заклу-
чи дека имаме некаков вид (индиректна) евиденција (доказ или потврда) за 
него. Таа потврдена наспроти непотврдена дистинкција е во секојдневна 
употреба (Friedman, 1986, 1999, Haan 2001). Според тоа, евиденцијалноста 
изразена со помош на граматичките средства во македонскиот јазик е 
прагматичко-семантичка категорија и како таква треба да се разгледува.  
 
 

 
                                                 
2 Тука е употребен терминот индиректна евиденцијалност, што всушност одговара 
на не-конфирмативноста. Во лингвистичката литература за евиденцијалноста 
општо е прифатена нејзината поделба на две главни категории: директна 
(зборувачот има директна потврда) и индиректна (зборувачот нема директна 
потврда, туку има друг извор) за своето кажување (сп. De Haan 2005) 
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 2. Евиденцијалните стратегии во приказните. 
  
 Предмет на анализа се народните приказни собрани и раскажани 
од Цепенков и нивните понови верзии, адаптирани за деца. Некои понови 
верзии покажуваат промена во употребата на времињата (во споредба со 
претходните верзии). 

Аористот и имперфектот имаат конфирмативно значење, а 
минатите неопределени времиња (сум + л-формата) имаат неконфирматив-
но значење. Неконфирмативното значење со подзначењето прекажаност 
(или прекажан настан – настан што не сум го видел или не сум бил сведок) 
е карактеристично за народните приказни (за таквиот наратив, т.е. за 
таквото раскажување), а тоа значи дека приказната е чуена од некого или 
многу пати е раскажувана и прекажувана). Тоа е најтипичниот тон на при-
казната, кој го претставува неконфирмативното значење, кое ја суспендира 
фактивноста. Меѓутоа, една иста приказна, во една иста реченица може да 
има и некои делови што се фактивни, пр. (1).  

 
(1) Тој си молчит и ништо не и зборуат. Повторно девојката го прашала. 
(Цепенков 1972, 1989) 

 
Од можното префрлување (мешање), т.е. користењето на различни 

евиденцијални стратегии може да се види дека неконфирмативното 
значење, а со тоа и суспензијата на фактивноста е главната карактеристика 
на раскажувањето на приказните, но употребата на аорист и на имперфект, 
или на историски презент не го определува значењето на наративот како 
целосна конфирмативност, туку на моменти го маркираат текстот со става-
ње на преден план на определени настани како потврдени (конфир-
мативни), при што постои разлика помеѓу реченото и пресупонираното. 
Во реченото се работи за конфирмативност, а во пресупонираното за не-
конфирмативност. Тоа значи дека оној што раскажува има можност да ја 
претстави приказната како конфирмативна (поавтентична), и покрај 
фактот дека значењето е неконфирмативното прекажано значење. Ова 
неконфирмативно значење прави приказната да биде подалечна (дистан-
цирана) за оној што ја слуша (чита) приказната и раскажувачот избира да 
ја направи поконфирмативна (или автентична), за да може оној што ја 
слушна (чита) повеќе да се влкучи во деталите на приказната. Тоа го пока-
жува следната адаптација на некои од приказните на Цепенков, пр. (2а) и 
(3а) каде формите за минатото неопределено време се заменети со фор-
мите за аорист/имперфект, за разлика од (2) и (3). 
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(2) Се зготвил едно утро, си обул искинати опинци на нозе си преврлил 
искинато торбенце на рамо … (Цепенков 1972, 1989) 
(2а) Се зготви едно утро, си обу искинати опинци на нозе, си префрли 
искинато торбенце преку рамо… (Цепенков 2020) 
(3) Се измил малку образ и нозете за да се оладит и легнал на плеќи, та 
фатил да офкат и да јачит, од што му било мака од одењето…(Цепенков 
1972, 1989) 
(3а) Си изми малку образ и нозе за да се олади и легна на плеќи, та фати 
да офка и да јачи од што му беше мака од одењето. (Цепенков 2002) 

 
Во македонскиот јазик, формите за минатите неопределени времи-

ња (сум + л-формата) се граматикализирани показатели на индиректна 
евиденцијалност (според сфаќањето на Willett (1988)), а тоа значи дека со 
поимот индиректната евиденцијалност се искажува неконфирмативноста. 
Говорителите на македонскиот јазик интуитивно чувствуваат дека рече-
ницата што изразува минатост, која не е засведочена или искусена од стра-
на на зборувачот бара форма за минато определено време (л-форма) на 
глаголот. Во контекст на народните приказни, основната перспектива е 
раскажувачката прекажаност, и се очекува л-формата да се појави во сите 
реченици во раскажувањето како задолжително кодирање на минатите 
настани како прекажани (сп. Mushin 2001:146). Меѓутоа, можноста за 
користење на различни евиденцијални стратегии во македонскиот јазик 
овозможува авторите/зборувачите да ги приближат настаните до читатели-
те/слушателите, да не ги дистанцираат, со што употребуваат конфирмативни 
времиња, кои се карактеризираат со фактивност. Поживото претставување на 
настаните покрај самото маркирање како фактивни е и претставувањето на 
случувањето (настанот) во сегашноста, како нешто да се случува “пред наши 
очи”, па затоа и во адаптацијата на приказните се среќаваат примери како (4а) 
и (5а), со употреба на историски презент, наспроти (4) и (5). 
 
(4) На викнуањето од мажот, жената како да се уплашила и беше 
замолчила, та на местото незино, му кажала сè со ред… девојчето 
(4а) Од викнувањето на мажот жената се уплашува и молкнува, а место 
нејзе, сè по ред му кажува девојчето. 
(5) Му стегнал коланите од коњо, го јавнал и му удрил мамузо, та му се 
пуштил по чоекот да го втасат. 
(5а) Му ги стегна коланите на коњот, го јавна и го удри со мамузите за да 
го стигне човекот. 
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 Адаптираните верзии на приказните покажуваат доминантна 
употреба на определените времиња, а и на историски презент и повремена упо-
треба на неопределените времиња, за разлика од претходните верзии каде нео-
пределените времиња доминираат во текстот. Новиот наратив оди од прека-
жување кон претставување дека нешто се случува пред очите на раскажувачот.  
  Покрај секојдневните функции на прекажаност и инференцијал-
ност минатото неопределено време има и специјална наративна (раска-
жувачка) функција како во народни приказни, митови, соништа и шеги.  
 Раскажувањето со минатото неопределено време е типично за 
народните приказни, а типичната формула е си бил еден... ’(Конески 1956 
[1996]: 479). Меѓутоа, прераскажувањето на народните приказни исто така 
може да презентира еден стил на мешање на определените и неопределе-
ните времиња (аорист и имперфект) и формата на минатото неопределено 
време, со што позицијата на раскажувачот кон настанот се менува, па 
може да биде претставен како да се случува пред очите на зборувачот или 
оди со потипичен тон за приказна, во раскачување (со формите на мина-
тите неопределени времиња). Кога раскажувачот на приказната сака да го 
нагласи дека некои настани, според него/неа се автентични, употребува 
аорист и имперфект дури и кога не ги искусил овие настани.  

Она што е карактеристично за наратив од таков тип (народни 
приказни) и го прттставува типичниот тон на приказните во македонскиот 
јазик е прекажаното значење (приказната е чуена од друг или е чуена 
многу пати и е прераскажана многу пати). Меѓутоа, иста приказна може да 
има делови со конфирмативни времиња, со употреба на аористот и 
имперфектот. Од можното мешање може да се види дека конфирмативно-
то и неконфирмативното (прекажаното) значење се присутни. Употребата 
на аористот и на имперфектот не го менуваат значењето во засведочено, 
туку го прават конфирмативно. Раскажувачот има избор да ја претстави 
приказната како конфирмативна (или поавтентична), и покрај фактот што 
најтипичното значење е неконфирмативното (прекажано). Дали ова не-
конфирмативно значење прави приказната да биде подистанцирана за 
слушателот па раскажувачот бира да го направи поконфирмативно или 
автентично, за да може слушателот повеќе да се вклучи во следењето на 
деталите од приказната.  

При раскажувањето понекогаш се бира да се избегнат минатите 
времиња (и да нема двоумење за маркирање на настаните како конфирма-
тивни или не-конфирмативни) со употреба на историски презент (со што 
се маркира настанот како конформативен). Со други зборови, раскажува-
чот понекогаш бира да ја презентира приказната како свое сопствено ис-
куство. Па така имаме три перспективи при раскажувањето приказни: 
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едната е доминантно не-потврдена, т.е а) неконфирмативна, а другите две 
б) конфирмативни, т.е. се менуваат од време на време за да напават опре-
делени детали поблиски и да ги претстават во реченото како вистинити. 
Раскажувачот се обидува да осигури доверба и авторитет со својата вер-
зија на приказната, сака да биде многу уверлив и се обидува да привлече 
најразлична публика. За конкретниве приказни тоа се децата кои би треба-
ло да се заинтересираат за народните приказни на ист начин како што се 
заинтересирани и за научна фантастика. Па така може да се рече дека 
опозицијата помеѓу определените и неопределените времиња предложена 
од Фридман (1996), каде аористот и имперфектот се употребуваат за 
информација комплетно ‘асимилирана во свеста на зборувачот’ (авторот ја 
знае приказната многу добро), иако лично не ја искусил, со што ја 
претставува како потврдена (конфирмативна). Би рекла дека многу добро 
познатите приказни има тенденција да се претставуваат како искусени (не-
засведочени, но конфирмативни од страна на раскажувачот) на начин што 
во кажаното се употребуваат конфирмативните времиња. Друга причина 
за ваквиот тип на употреба на аорист и на имперфект во народните приказ-
ни може да се наведе и фактот дека раскажувачот сака да направи слушате-
лот/читателот “да поверува и да се внесе во приказната”. Тоа е направено во 
новите верзии на неколку приказни, каде доживувањето на приказната е на 
различен начин, и преку слики, а претходните верзии немаат слики. Станува 
збор за субјективна гледна точка на оној што ја концептуализира (т.е. за т.н. 
став на зборувачот) приказната и кај двете верзии (доминантно а) 
конфирмативна и б) не-конфирмативна). Тие ја претставуваат контекстуали-
зацијата на јазикот во рамките на контекстот на реалниот свет. Тие реални 
светови се различни, па затоа и постојат две варијанти на приказните. 
 
 3. Евиденцијалните стратегии при пренесување на минати 
настани 
 
 Известувањето за минати настани во печатените медиуми покажува 
исто така користење на определени евиденцијални стратегии во македонскиот 
јазик. Понекогаш, една иста информацијата пренесена од различни извори 
покажува различна перспектива (различен став на зборувачот), во пр (6) – (9). 
Во примерите (6) и (8) има употреба на неконфирмативни времиња, 
дистанцирање на авторот од текстот, т.е пренесување на настанот со суспензија 
на фактивноста во еде весник, а за истиот настан во пр (7) и (9) има употреба на 
конфирмативни времиња, пренесување на настанот како потврден, конформа-
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тивен, а истовремено и фактивен3. За ист настан различни автори заземаат 
различна перспектива и користат различни евиденцијални стартегии што им ги 
овозможува македонскиот јазик. 
 
(6) Силен земјотрес вчера ја потресе југозападна Кина, каде што според 
информациите кои стигаа вчера во поладневните часови, загинале околу 
7.000 луѓе. Најкритична се оценува судбината на 900 деца кои останале и 
под урнатините на училиштето кое се струполило врз нив. (УВ) 
 
(7) Илјадници луѓе загинаа во стравотниот земјотрес што вчера ја погоди 
Кина, урна училишта, фабрики и други објекти и заниша згради од Пекинг 
на север, се' до Тајланд на југ. Државната агенција Сјинхуа вчеравечер 
јави дека само во провинцијата Сичуан има 8.533 жртва и десетици илјади 
повредени, но и дека билансот не е конечен (Д)  
 
(8) Експлозијата на градскиот стадион во Грозни убила тројца и ... ранила 
околу 40 луѓе. (Д) 
 
(9) Претседателот на Чеченија, Ахмад Кадиров и уште најмалку три лица 
загинаа при експлозија на моќна бомба...(УВ) 
 
 Интересно е дека различните евиденцијални сттратегии се ко-
ристат и од страна на еден ист автор за ист настан, со што на почетокот, 
многу често во насловот се воведува како конфирмативно, потврдено, а 
понатаму во текстот дистанцирано, т.е не-конфирмативно., на пр. (10) и 
(11), (12) и (13). Авторот има можност да заземе став секогаш кога се 
работи за пренесување на минат настан. Теоретски, л-формата е немарки-
рана глаголска форма при раскажувањето на минати незасведочени 
настани и на приказни. Меѓутоа, раскажувачите и оние што пренесуваат 
минати настани користат различни стратегии како алтернативни за 
стратегијата со л-формата и покрај фактот дека индиректните евиденци-
јални значења се вградени во граматиката на македонскиот јазик. 
 
(10) Швеѓаните велат дека го открија бомбашот (УВ) 
 
(11) Родениот Ирачанец живеел во Шведска (УВ) 

                                                 
3Минатите неопределени времиња сигнализираат суспендирање на фактивноста, 
за разлика од минатите определени времиња што се позитивно маркирани по 
фактивност (сп. Тополињска 2009). 

 36 



Morfosintaksi~ki studii 2 

 
(12) Се самоуби полицаецот кој го водеше увидот на убиствата на Ивана 
Ходак и Иво Пуканиќ (МИА) 
 
(13) Триесет и петгодишниот полицаец се самоубил во автомобилот на пат 
од работа кон дома. (МИА) 
 
 Изборот на определена евиденцијална стратегија е моќна алатка 
за авторот да го претстави својот авторитет врз информацијата, со што 
влијае врз начинот на проценка на определената информација од страна на 
слушателот/читателот. Најдобар начин да се претстави информацијата ка-
ко авторитативна и како неконтроверзна е да се изрази како продукт на 
сопствено искуство. 
 Употребата на не-конфирмативните времиња асоцира на помал 
степен на авторитативност на пораката од употребата на конфирмативните 
времиња. Претставувањето на настанот како лична потврда наспроти ин-
формација од втора рака се основните стратегии што авторите на инфор-
мациите за минатите настани ги заземаат. Во следниот пример (14) е прет-
ставена неконфирмативноста на двата први настани што се однесуваат на 
Караманлис (дистанцирање), со понатамошен премин на третиот настан со 
конфирмативно време (кое е и фактивно) кое се однесува на Црвенковски. 
Формите на минатото неопределено време имаат не-конфирмативно значе-
ње, а нагласувањето на резулативното значење е стартегија што се избира 
да биде најпрецизно изразена со помош на има-перфектот, пр (15).  
 
(14) Грчкиот премиер Караманлис пред пет дена пратил писмо до 
генералниот секретар на ОН во кое објаснувал дека грчкото “не” на 
приемот на Македонија во НАТО не е прекршување на привремената 
спогодба. Во писмото до Бан Ки Мун претседателот Црвенковски пак 
пиша дека … 
 
(15) Со се она што Македонија го има сработено како услов за членство 
во Алијансата и ЕУ покажува дека државата има капацитет да го надмине 
проблемот со Грција. 
 
 
 
 
 
 

 37 



Elena Petroska  

 
 
Користена литература 
 
Aronson, H. 1977 "The interrelationships between Aspect and mood in 

Bulgarian." Folia Slavica 1.1: Columbus: Slavica. 9-32. 
De Haan, Ferdinand 2001. “The Relation Between Modality and Evidentiality”. 

Linguistische Berichte, Sonderheft 9, Hamburg 201-216. 
De Haan, Ferdinand 2005. “Encoding speaker perspective: Evidentials”. In Z. 

Frajzyngier & D. Rood (Eds.), Linguistic diversity and language 
theories. Amsterdam: Benjamins, 379-397. 

Fielder, Grace 1999. “The Origin of Evidentiality in the Balkans: Linguistic 
Convergence or Conceptual Convergence?” Mediterranean Language 
Review 11: 59-89. 

Fielder, Grace 2002. “Questioning the Dominant Paradigm: An Alternative 
View of the Grammaticalization of the Bulgarian Evidential,” Of All the 
Slavs my Favorites: In Honor of Howard I Aronson. red. V. Friedman 
and D. Dyer, Indiana Slavic Studies 12. Bloomington: Slavica, 171-202. 

Friedman, Victor 1982. “Reportedness in Bulgarian: Category or Stylistic 
Variant? International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 25-26, 
149-163.  

Friedman, Victor 1986. “Evidentiality in the Balkans: Bulgarian, Macedonian 
and Albanian.” Evidentiality: the Linguistic Coding of Epistemology. red. 
W.L. Chafe – J. Nicholos. Ablex Pub. 168-187 

Фридман, Виктор 1996. “Диференцијација на македонскиот и на 
бугарскиот јазик во балканскиот контекст”. Јазиците на почвата на 
Македонија. Скопје: МАНУ. 75-82. 

Friedman, Victor 1998. “The Grammatical Expression of Presumption and 
Related Concepts in Balkan Slavic and Balkan Romance”. American 
Contribution to the 12th International Congress of Slavists, red. Michael 
Flier and Alan Timberlake. Bloomington: Slavica, 390-405 

Friedman, Victor 1999. Proverbial Evidentiality: On the Gnomic Uses of the 
Category of Status in Languages of the Balkans and the Caucasus. 
Mediterranean Language Review, 11. 135-155. 

Friedman, Victor, 2002. Macedonian. Languages of the World/Materials 117. 
Munich Lincom Europa 

Friedman, Victor 2004a.”Typology of Balkan evidentiality and areal 
linguistics”. Balkan Syntax and Semantics, (Linguistik Aktuell, 67) red. 
O. M. Tomic. Amsterdam: Benjamins. 101-134.  

 38 



Morfosintaksi~ki studii 2 

Friedman, Victor 2004.”Evidentiality, Modality, and Narrative in Macedonian 
and Other Balkan Languages”. Macedonian Studies: Papers from the 
Fifth Macedonian-North American Conference on Macedonian Studies 
(Working Papers in Slavic Studies vol. 4). red. B. Joseph and M. A. 
Johnson, Columbus: The Ohio State University Department of Slavic and 
East European Languages and Literatures. 85-102.  

Конески Блаже 1956 [1996]. Граматика на македонскиот јазик. Скопје: 
Детска радост 

Lunt, Horace 1952. A Grammar of the Macedonian Literary Language. Skopje.  
Минова-Ѓуркова, Лилјана 2003. Стилистика. Скопје.  
Mushin, Ilana. 2001 Evidentiality and epistemological stance: Narrative 

retelling: Amsterdam: Benjamins. 
Петроска, Елена 2006. „Како раскажуваме на македонски денес”. во: 

Годишен зборник на Филолошкиот факултет Блаже Конески, 
Скопје, в. 32, 211-220. 

Петроска, Елена 2008. “За таканаречената прекажаност во македонскиот и 
во бугарскиот јазик”. Реферати на македонските слависти за 
меѓународен славистички конгрес во Охрид, 269-278. 

Тополињска, Зузана 1991. „За разликата меѓу реченото и пресупони-
раното”. Прилози, МАНУ/ОЛЛН 16/2. Скопје: МАНУ, 33-36. 

Topolinska, Zuzanna 1994. Factivity as a Grammatical Category in Balkan 
Slavic and Balkan Romance.” Slavia Meridionalis 1: 105-121.  

Тополињска, Зузана 1996. Студии од македонско-бугарската јазична 
конфронтација. Скопје: МАНУ 

Тополињска, Зузана 2009 „Семантичка/граматичка категорија 
ДИСТАНЦА, Предавања на МСМЈЛК, 45-52. 

Willet, Thomas 1988. “A Crosslinguistic survey of the grammaticalization of 
evidentiality”. Studies in Language 12/1, 51-97. 

Усикова, Рина 2000. Македонски јазик, Скопје: Филолошки факултет 
 
Користени извори за примерите 
 
Цепенков, Марко 1972 [1989] „Сиромаиот што идел од џевнем” Народни 
приказни. Скопје: Македонска книга 
Цепенков, Марко 2002. „Сиромавиот што идеше од џевнем” Од 
народните хумористични приказни на Марко Цепенков. Скопје: 
Просветно дело 
Д: Дневник 
МИА: Македонска информативна агенција 
УВ: Утрински весник 

 39 



Elena Petroska  

 40 

 
 
 
ПРАЗНА!!!!!!!!!! 


