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VERBA DICENDI како лесички показатели на евиденцијалноста 
и нивниот сооднос со граматичките показатели за евиденцијалност 

во македонскиот јазик 
 

 
Предмет на интерес во оваа статија се евиденцијалните искази кои 

изразуваат прекажана евиденцијалност и во кои таа се сигнализира со гла-
голи на зборување (verba dicendi), преку примери забележани во печатени-
те и електронските медиуми. Пред да се осврнам на она што поконкретно 
ќе се разгледува овде, ги изнесувам основните претпоставки во врска со 
евиденцијалноста од кои тргнувам во разгледувањето, како и основните 
карактеристики на исказите со глаголите на зборување. 

Поаѓајќи од теоријата дека евиденцијалноста е семантичка катего-
рија која се однесува на изворот на знаење (сознание) врз основа на кој 
зборувачот X создава исказ P со кој соопштува за некоја ситуација 
(настан) S (Plungjan 2001, De Haan 2003, Aikhenvald 2004, Wiemer 2006), 
еден исказ го сметаме за маркиран по евиденцијалност, ако во него на 
некаков начин се укажува на изворот на сознанието за ситуацијата за која 
тој соопштува. Доколку во исказот се укажува дека изворот на сознанието 
е личното, директно перципирање на ситуацијата, исказот се смета за мар-
киран по директна евиденцијалност. Доколку во исказот се сигнализира 
дека изворот на сознанието не е директна перцепција на таа ситуација од 
страна на зборувачот, исказот се смета за маркиран по индиректна 
евиденцијалност. Индиректната евиденцијалност се разграничува на 
прекажана и инференциска. Во исказите со прекажана евиденцијалност 
(предмет на интерес во оваа статија) изворот на сознанието за ситуацијата 
за која соопштуваме е исказ за неа претходно кажан од друг. (Plungian 
2001, Тофоска 2008, Петроска, Тофоска 2009) 

Евиденцијалноста на еден исказ може да се изрази преку лексички 
и граматички показатели. Основен граматички показател на индиректната 
евиденцијалност во македонскиот јазик се минатите неопределени времи-
ња (гл. СУМ + л-партиципот од имперфектна и аористна основа), додека 
инвентарот на лексички показатели е поголем и зависи од типот на еви-
денцијалност (инференциска или прекажана). 
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Едно од основните значења на verba dicendi (глаголите на 
зборување) воопшто, е воведување на исказ кажан, соопштен од некој друг 
зборувач. Во таа смисла, исказите кои содржат глагол на зборување може 
да се сметаат за евиденцијални, т.е. маркирани по прекажана евиденци-
јалност. При пренесувањето на туѓ исказ, зборувачот може да ја пренесе и 
формата и содржината на оригиналниот исказ и во тој случај исказот е 
реализиран како директен говор. Но, тој може да ја пренесе и само 
содржината на првичниот исказ и тогаш исказот е реализиран како инди-
ректен говор. Со индиректниот говор исказот доживува граматичка транс-
формација, се пренесува само содржината на исказот, и тоа целосно или 
делумно (Тофоска, 1998: 72). Овие две реализации на исказот што се пре-
несува различно се именуваат: во првиот случај зборуваме за цитирање 
(цитат), а во вториот случај за прекажување (прекажан говор)- што 
претставува прекажана евиденцијалност. И Фридман го определува прека-
жаниот говор како „секое повторување на исказ од некој друг говорител, 
без тоа повторување да е директен цитат“ (Фридман, 2009:53).  

Исказите со кои се прекажува, а такви се исказите со глаголи на 
зборување, ги сметаме за маркирани по прекажана евиденцијалност. Овие 
искази претставуваат двокатна конструкција: постојат два искази и двајца 
зборувачи. На повисокото ниво се наоѓа метазборувачот (X’) кој го созда-
ва евиденцијалниот исказ, а на подолното ниво е оригиналниот зборувач 
(X’’) (или само зборувачот) кој го создава исказот P што соопштува за 
ситуацијата/настанот1 S. При прекажувањето, авторот на исказот (мета-
зборувачот) може со граматички и/или лексички средства (показатели) да 
го покаже својот однос кон настанот кој го прекажува.  

Го прифаќам разграничувањето на граматичките показатели на 
евиденцијалноста според Фридман, на такви кои покажуваат потврденост 
(конфирмативност) на настанот за кој се соопштува - минатите определени 
времиња и такви кои покажуваат непотврденост (неконфирмативност) – 
минатите неопределени времиња. Со изборот на едните или другите збо-
рувачот (метазборувачот-м.з.) ја квалификува валидноста на настанот за 
кој соопштува како потврдена или непотврдена (в. Friedman 1998, 2004; 
сп. Петроска 2008). Го прифаќам и мислењето на Тополињска, која пара-
дигмите на минатите неопределени времиња и идното прекажано време, 
односно сите граматички конструкции кои во себе ги вклучуваат л-форми-
те, ги смета за граматички показатели со кои се покажува дистанцирање2 
                                                 
1 Во понатамошниот текст ќе го користам терминот настан.  
2 Тополињска ја сместува евиденцијалноста во една поширока семантичка катего-
рија која ја нарекува дистанца која ги опфаќа и дистанцата по време (нелокализи-
раност на настанот на темпоралната оска) и емоционалната дистанца (изне-
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на авторот на исказот од содржината на исказот кој го пренесува 
(Тополињска 2009). Дистанцирањето може да се должи на различни при-
чини, но секако го изразува субјективниот став или потреба на метазбору-
вачот да го покаже тоа. 

Во оваа статија се разгледува употребата на различните глаголски 
конструкции (времиња) во искази маркирани по прекажана евиденцијал-
ност со глагол на зборување. Конкретен предмет на интерес е кои глагол-
ски времиња се користат при прекажување на исказ за некој минат настан, 
за настан кој се однесува на сегашноста или иден настан ; дали прекажана-
та евиденцијалност секогаш се сигнализира и со граматички и со лексички 
показатели; ако во исказот се присутни и двата типа показатели на 
прекажаната евиденцијалност (гл. на зборување + глаголска конструкција 
за непотврденост) каков е нивниот сооднос. Дали употребата на одредени 
форми влијае на маркираност на исказот во однос на дистанцираност на 
метазборувачот од настанот кој го прекажува (дали се покажува или не се 
покажува дистанца во однос на веродостојноста на настанот, односно од 
ставот на оригиналниот зборувач во однос на тој настан. Анализата пока-
жува дека некои од употребуваните форми се неутрални, а други покажу-
ваат маркираност во однос на дистанцата. 
1. За прекажување на исказ за некој минат настан се употребуваат: 

1.1. форми за минато неопределено време (сум+ л-партицип)  
1.2. форми за минато определено време (имперфект и аорист)  

 
1.1. Очекувано е дека ако метазборувачот соопштува нешто за минат 

настан за кој нема директно (лично) искуство (настан кој не бил засве-
дочен од него), ќе ги употреби соодветните граматички форми (времиња) 
за непотврденост. Познато е дека во македонскиот јазик и само со овие 
форми може да се искаже незаведоченост и непотврденост.  

 
(1) Грабежот се случил на идентичен начин како и во претходниот 

случај. 
 
Јасно е дека со исказот во примерот (1) се искажува индиректна 

евиденцијалност и се пренесува информација за незасведочен настан која 
метазборувачот решил да ја пренесе како непотврдена –тоа ни го „кажува“ 
одбраната временска форма (минатото неопределено време). Но, од овој 
исказ (1) не дознаваме врз основа на кој доказ метазборувачот има созна-

                                                                                                                        
надување) која се искажува со адмиративните искази, но во моментов предмет на 
интерес е само дистанцата во поглед на верувањето во вистинитоста на настанот. 
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ние за овој настан. Ако тој сака да го прецизира доказот, т.е. изворот на 
сознанието за настанот, тогаш покрај граматичкиот ќе употреби и некој 
лексички показател. Кога се работи конкретно за прекажаната евиденци-
јалност, изворот може и конкретно да се посочи со некој глагол на збо-
рување (verbum dicendi). 

 
(1а) Од МВР соопштуваат дека грабежот се случил на идентичен 

начин како и во претходниот случај. (Дневник, 2010) 
 
Во примерот (1а), со глаголот на зборување соопштува се прецизира дека 
се работи за прекажана евиденцијалност (некој друг го кажал тоа претход-
но) и се посочува конкретниот извор (кој го кажал тоа)-МВР. 

 
При прекажување на исказ за минат настан со искази со некој 

verbum dicendi, најчести се примерите во кои се употребуваат формите на 
минатите неопределени времиња како граматикализирани форми за непо-
тврденост. Овие примери (2-6) се перципираат како неутрални дури и пре-
порачани од нормата. Во овој тип искази, присуството на 2 показатели за 
прекажана евиденцијалноста (граматички и лексички), не означува поголе-
ма дистанца во однос на соопштеното, туку тие се надополнуваат. Грама-
тичкиот покажува дека се работи за индиректна евиденцијалност, а лек-
сичкиот ја специфизира како прекажана и го посочува изворот на сознание 
врз основа на кој метазборувачот го изјавува овој исказ. 

 
(2) Митревски кажа дека учествувал во снимањето на фингира-

ниот разговор. (А1, 22.11.2004) 
 

(3) Градоначалникот Трајановски рече дека градските служби 
особено внимавале на тоа семејството да не биде оштетено. (Вечер, 
24.4.2010) 
 

(4) Министерството за внатрешни работи испитува дали има 
пропуст на нивните припадници и информира дека идентификувало 
осуммина напаѓачи кои ќе одговараат за насилство. 
 

(5) Сојузот на синдикати извести дека ги собрале потребните 1000 
потписи. 
 

(6) Семејството на Ричард Рајт со голема жалост соопшти дека 
починал после кратка борба. 
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1.2. Но, постојат и друг тип на примери во кои иако се прекажува 

исказ за незасведочен минат настан се употребуваат глаголски форми за 
потврденост- формите на минатите определени времиња). Интересно беше 
да се види во кои контексти најчесто се јавуваат овие примери и да се 
направи обид за толкување на причината што го навела метазборувачот да 
ги употреби овие форми. 

Познато е (Конески 1967, Фридман 2001, Ѓуркова 2003, Петроска 
2008, Тополињска 2009 итн.) дека и на ниво на наративен и на разговорен 
дискурс (во македонскиот јазик) има наизменична употреба на минатите 
определени и неопределени времиња (на пр. во приказните кога раскажу-
вачот сака нешто да претстави како поверодостојно, во историските 
текстови ако пишувачот сака да покаже дека му верува на историскиот из-
вор, во сопствено раскажување за нешто за што сме повеќе или помалку 
сигурни итн.). Според Фридман, употребата на минатото определено вре-
ме во прекажан говор може да предизвика ефект на обезбедување на лично 
потврдување на пренесената информација од страна на метазборувачот, 
односно негова лична инволвираност во пренесеното (Фридман 2009:56). 

Комбинацијата на лексички показател за прекажаност и граматич-
ки показател за потврденост во евиденцијалните искази сретнати во днев-
ните печатени и електронски медиуми најчесто се забележува во искази со 
кои се соопштува за некои несреќи. Во овој тип на дискурс има наизме-
нична употреба на потврдените и непотврдените глаголски форми и 
обично, она што метазборувачот го смета за факт (резултатот од несреќа-
та) се пренесува со глаголска форма за потврденост (аорист), а раска-
жувањето на она што претходело со формите за непотврденост (минато 
неопределено време)(пр. 7-10). 

 
(7) Девет лица загинаа завчера во вооружен напад во еден 

дистрибутивен центар за пиво во Манчестер, Конетикат, соопшти 
полицијата. Осомничениот напаѓач застрелал осуммина пред самиот да се 
убие во 7 часот и 30 минути во семејната фирма за продажба на големо 
"Хартфорд дистрибуторс", што се наоѓа на 1,6 километри источно од 
главниот град, изјави Кристофер Дејвис од полициската станица во 
Манчестер. (Вест, 2010) 
 

(8) Деведесетгодишна жена од Кичево загина завчера попладне во 
тешка сообраќајна несреќа, на патот од Кичево кон Осломеј, соопшти 
МВР. Несреќата во која загинала Кадрије Мифтари се случила околу 14 
часот, на патот во близина на селото Црвинци. (Утрински весник, 2010) 
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(9) Денеска локалните вести соопштија дека најмалку седум лица 

меѓу кои и две мали деца, загинаа во пожар кој избувнал во една 
станбена зграда во предградие на Чикаго. (Дневник 2101) 
 

(10) Едно девојче доби потрес на мозокот, а 33 нејзини врсници 
полесни повреди откако вчераутро автобус што превезувал деца на 
екскурзија излета од автопатот крај градот Карловац во Хрватска, јавија 
хрватските медиуми. (Дневник, 2010) 
 

Оваа комбинација на показатели се среќава и во искази кои пренесуваат 
вест од извор на кој му се верува или вест потврдена од повеќе извори. (сп. 
Американскиот институт за геофизика во (11), германските медиуми во 
(12) итн.)  

 
(11) Американскиот Институт за геофизика соопшти дека 

земјотрес со јачина од 7,2 степени според Рихтеровата скала ги погоди 
утрово Соломонските острови на западниот Пацифик. Земјотресот го 
почувствувале... ( Време, 2010) 
 

(12) Официјална Германија ја обвини Велика Британија и 
нејзиното воено воздухопловство (РАФ) за воени злосторства во текот на 
Втората светска војна..., јавија германските медиуми. Шпиц 2010) 

 
Се среќаваат и примери како (13), во кои метазборувачот употребува 

потврдена форма за прекажан настан од причина што се чувствува лично 
инволвиран во настанот.  

 
(13) В.д . директорот В. Зоровски и селекторката на музичкиот дел 

Г. Јосифовска, во присуство на медиумите и некои од учесниците на 
Фестивалот, истакнаа дека низ 5 децении на Фестивалот поминаа 
најголемите музички и театарски имиња на 20 век.  
 

Во овој пример, в.д. директорот и селекторката како дел од 
организацискиот тим на фестивалот биле лично вклучени во она што се 
случувало и веројатно затоа имале потреба тоа што се случувало да го 
пренесат како потврдена, сигурна информација (поминаа, а не: поминале), 
(‘јас знам со сигурност, или јас сум бил сведок’) . 
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2. За прекажување на исказ за настан што се однесува на сегашноста се 
употребуваат: 
  2.1. форми за сегашно време3   

2.2. форми за минато неопределено време (сум+ л-партицип)4  
   
     2.1. Во најголем број примери, кај овој тип искази со глагол на зборување се у-
потребуваат глаголските форми за сегашно време во комплементарната реченица 
(14-18). Со употребата на формите на сегашното време не се сигнализира дистан-
ца на метазборувачот во поглед на вистинитоста на настанот кој се прекажува.  
 
  (14) Обама вели дека големата програма за стимулирање дава 
резултати. (Канал 5,.2009) 
 
   (15) Од Агенциите информираат дека еден квадратен метар 
земјиште во оваа населба чини околу 400 евра. (Шпиц, 2010) 
 

(16) Таа рече дека соработката на Македонија со Долна 
Нормандија има посебно значење. (Дневник, 2010) 
 

(17) РЦУК Охрид известува дека сите магистрални и регионални 
патишта во општините Охрид и Дебарца се проодни. (А1, 2009) 
 

(18) Украинската Централна изборна комисија денеска официјално 
соопшти дека Виктор Јанукович е победникот на претседателските 
избори, пренесоа светските агенции. ( А1, 2010) 
 

2.2 Во други примери, иако се пренесува исказ за настан што се однесу-
ва на сегашноста, тоа се прави со употреба на глаголските форми за непо-
тврденост (минатото неопределено време), што претставува начин (страте-
гија) на метазборувачот да ја изрази својата дистанцираност од веродо-
стојноста на пренесената информација, односно од ставот на зборувачот. 

 
(19) Градоначалникот Изет Меџити тврди дека нови споменици на 

плоштадот нема да се поставуваат, бидејќи бил доволен постојниот на 
Скендербег. (Вест, 2010 ) 
                                                 
3 тука ги вбројувам и резултативните конструкции со сум+-н/-т партицип 
(формите на сум-перфектот) кога гл. сум е во сегашно време 
4 тука ги вбројувам и конструкциите со сум + -н/-т -партицип, кога глаголот сум е 
во минато неопределено време 
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Во примерот (19), метазборувачот се определил да употреби 
глаголска форма за непотврденост за да изрази јасно дека тој го пренесува 
само ставот на зборувачот (бил доволен постојниот споменик) со значење 
(е доволен постојниот), а тој се дистанцира од него, тоа не е и негов став 
(односно тој не сака да го каже својот). Дека не се работи за минатото, 
односно дека ова е информација за состојба/ настан кој се однесува на 
сегашноста, покажува првата комплементарна реченица во која се зборува 
за иден настан (нови споменици нема да се поставуваат) кој се доведува 
во врска со сегашната состојба (‘сега има споменик и тој е доволен’) 

 
(20) Во есеј објавен во вторник на владината интернет страница, 

постариот Кастро вели дека понудата на претседателот Раул Кастро за 
разговори со новата американска администрација била израз на храброст 
и „увереност во принципите на револуцијата" (Утрински весник) 
 

Во примерот (20), исто така, употребата на формата за непо-
тврденост (била израз на храброст) за настан кој се однесува на сегаш-
носта (актуелна е /постои понуда за разговори со новата американска ад-
министрација), сигнализира дека пренесената информација е став на ори-
гиналниот зборувач (постариот Кастро), а не и на метазборувачот 
(новинарот) кој сака од неа да се дистанцира. Кога не би имал потреба од 
изразувањето дистанцираност, метазборувачот би можел да употреби 
форма за сегашно време (понудата за разговори е израз на храброст). 

 
(21) Млад кавадарчанец рече дека некои од младите во градот 

сметаат дека интернетот е тренд и без него не се можело како што не се 
можело без турбофолк. Сите биле на „Фејсбук“ за да знаат „кој со кого 
оде“. (Дневник, 2010) 
 

Примерот (21) е интересен и по тоа што се работи за вторично прека-
жување, пренесување на информација од трета рака- новинарот (метазбору-
вач2) пренесува што рекол еден млад кавадарчанец (метазборувач1) кој пак го 
пренесува кажаното од некои млади во градот (оригиналните зборувачи). Но, 
како и да е, прекажувањето на содржината на исказот од оригиналните зборува-
чи (некои од младите) се однесува на сегашноста. Токму затоа, сметам дека со 
употребата на формите за непотврденост (без интернет не се можело, сите биле 
на Фејсбук) иако се работи за сегашност (актуелно е тоа дека некои од младите 
сметаат дека без интернет не се може, дека сите се на Фејсбук за да видат кој со 
кого...), метазборувачот1 (младиот кавадарчанец) сака да покаже дека се дис-
танцира од ставот на зборувачите, и дека тоа не значи дека и тој мисли така. 

 48 



Morfosintaksi~ki studii 2 

Напротив, целиот контекст како да покажува несогласување со кажаното и 
иронија. 

 
(22) Комисијата вчера официјално соопшти дека е завршено 

прегледувањето на досиејата на членовите на Владата и оти меѓу 
министрите немало такви што вршеле кодошка работа. Вест.2010). 
 

Во примерот (22) е јасно дека за едната информација од исказот што го 
пренесува, метазборувачот нема никакво сомневање дека е веродостојна 
(употребува резултативна конструкција- прегледувањето е завршено), додека 
кон другата зазема дистанциран став (употребувајќи минато неопределено 
време- немало, наместо очекуваното сегашно-нема), не сакајќи да понесе 
одговорност за веродостојноста на искажаното. 
 
3. За прекажување на исказ за некој иден настан се употребуваат: 

 
3.1. форми за идно време  
3.2. форми за сегашно време 
3.3. форми за идно-прекажано време (ќе+сум +л-партицип) 

 
3.1. Од примерите кои се однесуваат на некој иден настан, може да се 

заклучи дека за прекажување на информација која се однесува на ваков 
настан (нефактивен), како неутрални во однос на дистанцираноста од 
пренесената информација се употребуваат глаголските форми за идно 
време (23)- со нив метазборувачот не изразува свој став.  

 
(23) Тој информираше дека болницата ќе работи во три смени и 

дневно ќе се третираат околу 150 пациенти. (Вечер, 2010) 
 

3.2. Употребата на формите за сегашно време (24) – инаку типична 
транспозиција на овие форми за означување идност- изразува извесна мар-
кираност во однос на поголем степен на верување дека настанот кој се од-
несува на иднината ќе се случи, но ова не е карактеристично само за еви-
денцијалните искази. 

 
(24) Но, на 1 септември тој нè извести дека заминува. (Вечер, 2007) 

 
3.3. Како форма маркирана по дистанца во прекажувањето на исказ 

за некој иден настан се јавува формата за идно-прекажано време (ќе+ сум+ 
л-партицип) (25). Од неа јасно се гледа не само дистанцирањето на мета-
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зборувачот од ставот/кажанато од зборувачот, туку и поголемиот степен 
на неверување дека тој настан ќе се случи. За споредба, може да се пог-
ледне истиот исказ со употребено („обично“) идно време.  

 
(25) Премиерот Груевски вели дека не постоела разлика меѓу 

ставовите на Владата и на Треневски, кој ќе ги дообјаснел во интервјуа во 
наредните денови. (Нова Македонија, 2010) 
 

(25а) Премиерот Груевски вели дека не постои разлика меѓу 
ставовите на Владата и на Треневски, кој ќе ги дообјасни во интервјуа во 
наредните денови. 
 

Во овој конкретен пример, дистанцирањето (неверувањето) се гледа и 
од првиот дел од сложената реченица во кој се прекажува настан кој се 
однесува на сегашноста, а е употребено минато неопределено време (форма за 
непотврденост): Премиерот Груевски вели дека не постоела (а не: не постои) 
разлика меѓу ставовите на Владата и на Треневски, ..., на кој се надоврзува 
неверување и во настанот што треба да се случи (ќе ги дообјаснел ставовите, а 
не: ќе ги дообјасни). 

Особено интересни се некои наслови во печатените медиуми кога 
метазборувачот (новинарот) сака да пренесе дистанцираност (и неверу-
вање) во однос на прекажаната информација за некој иден настан. Ќе 
претставам за споредба два примери: 

 
(26) Владата ќе ги интензивирала реформите (наслов).  

Владата најави дека по завршувањето на одморите ќе ги интензивира 
реформите со цел да се исполнат условите за добивање датум за 
преговори... (Нова Македонија,2010) 

 
(27) Франција ќе казнува за нефранцуски обичаи (наслов) 

Француската Влада најави дека многу брзо ќе донесе нови казнени 
мерки против имигрантите кои во Франција практикуваат нефранцуски 
обичаи, пишува „Дејли телеграф" (Вест,2010) 

 
Иако во двата примери се соопштува исказ за иден настан добиен 

од официјална институција (влада), кој во интегралниот текст на двете 
вести се пренесува со идно време, во примерот (26) новинарот-автор на 
првата вест решил во насловот да употреби идно прекажано време, додека 
во примерот (27) новинарот-автор на втората вест избрал идно време. Од 
ова се гледа дека првиот новинар сакал во насловот да изрази дистан-
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цираност од пренесената информација, помал степен на верување во 
реализација на идниот настан (а можеби и иронија), додека другиот решил 
да ја пренесе информацијата без да зазема дистанца. Тоа може се должи на 
поголемо верување во владата на Франција или на медиумот (Дејли теле-
граф) кој првично ја пренесува веста или на немањето потреба од 
искажување дистанца кон пренесената информација. Додека во случајот со 
„домашната влада“, заземањето дистанца и искажувањето сомнеж, нови-
нарот очигледно го сметал за потребно и соодветно го сигнализирал со 
употребата на граматичкиот показател. 

Одлуката да се покаже дистанца зависи исклучиво од авторот на тек-
стот. Еден автор може да ги употреби граматичките средства кои не изра-
зуваат дистанца, а друг тие кои ја изразуват и во двата случаи имаме 
коректен граматички исказ (сп. Тополињска 2009). 

 
ЗАКЛУЧОЦИ: 
 
1. Со евиденцијалните искази со глагол на зборување може да се пре-

несуваат искази за настани што се однесуваат на сегашноста, минатото и 
иднината. Во зависност од субјективниот став на метазборувачот дали са-
ка да покаже дистанца од информацијата што ја соопштува или не, тој 
може да избира меѓу различни временски форми кои во овој тип искази 
функционираат како граматички показатели на евиденцијалноста- за пот-
врденост или за непотврденост. Ова е прагматички избор определен од 
контекстот на кажуваното и желбата на метазборувачот да заземе или да 
не заземе дистанца кон пренесуваната информација (Фридман 2001, 
Петроска 2008, Тополињска 2009) 

 
2. Граматичките показатели на прекажаната евиденцијалност (глаголските 

форми за непотврденост) може да се појават при прекажување искази за 
настани кои се однесуваат и на минатото, и на сегашноста и на иднината. 

2.1. При прекажување на исказ кој се однесува на минат настан со 
verba dicendi најчесто се појавуваат и граматичките показатели на 
прекажаната евиденцијалност (глаголските форми за непотврденост – ми-
натите неопределени времиња) и овие искази се перципираат како немар-
кирани (неутрални) во однос на изразувањето дистанца кон соопштеното; 

2.2. При прекажување на искази кои се однесуваат на иден настан 
или на настан што е сместен во сегашноста- со употребата на глаголски-
те форми за непотврденост (минатите неопределени времиња или идното 
прекажано време) се покажува дистанцираноста на метазборувачот од ста-
вот на зборувачот/изворот на сознанието за настанот и/или одреден степен 
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на неверување во вистинитоста на добиената и пренесуваната информа-
ција)- овие искази се маркирани; 
 
3. Употребата на глаголските форми за потврденост (имперфект или 
аорист) при прекажување на исказ кој се однесува на минат настан, исто 
така го маркираат исказот во однос на категоријата дистанца, но во обра-
тен правец. Со нив метазборувачот покажува поголема сигурност во вис-
тинитоста на настанот, поголем степен на верување во вистинитоста на 
информацијата што ја пренесува или во изворот на сознанието за таа 
информација; 
 
4. Во исказите со два типа показатели на прекажаната (индиректната) 
евиденцијалност (при прекажување на минат настан) – граматичкиот пока-
зател (глаголските форми за непотврденост) е тој кој примарно ја изразува 
евиденцијалноста, а лексичкиот показател (глаголот на зборување) го 
прецизира изворот на сознанието за настанот кој се пренесува. 

 
Би сакала да истакнам дека оваа статија претставува само отворање на 

проблемот за евиденцијалните стратегии при пренесување на искази кажа-
ни од друг и воведени од некој глагол на зборување, со оглед на тоа дека 
постојат и други средства со кои метазборувачот може да го изрази својот 
став кон настанот за кој соопштува и други фактори кои влијаат на избо-
рот на тие средства, што може и треба да биде предмет на понатамошни 
разгледувања на повеќе примери. 
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