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П Р Е Д Г О В О Р 

Учебников е наменет за студенти што го ИзуЧуваат сов
ремениот македонски јазик на ~илолошкиот факултет. Тој може 
да им nослужи како наставно nомагала и на наставниците no ма
кедонски јазик во осумгодишните н средните училишта, а и на 
сите што се заинтересирани за изучување на македонскиот јазик 
кај нас и во странство. 

Иатеријалот во учебникот е разработен на начин што со
држи и теоретс~и nристаn на различни лингвистички nроблеми, но 
само во најсубmtмиран обем, Проблемите се дадени така за да 
бидат натаму разгледани низ бројни nримери и вежби со што тој 
има за цел да nослужн како практикум во изучуваљето на совре
мениот македонски јазик. За содржините wто се научно обработе
ни во Граматнката на македонскиот литературен јазик од Б. Ко
нескн (гласовите, акцентот, формите н нивната УПОТРеба) во 
овој учебник ВСУШНОст не се даваат теоретски објаснуваља и тие 
се разгледуваат само nреку вежби и примери. Оnределените објас
нувања како неолходеи теоретски материјал што се сепак прнсут
ни, се јавуваат за доnолнување на лрограмските содржнни по со
времен македонски јазик. Во овој труд е презентирана разновид
на терминологија што се наложи од мвтодолошкиот пристап кон ма
теријалот, од современата состојба на НШ!!Нот јазик и од третма
нот на терминнте во современата лннгивсти•rка наука. 

Содржините означени со римска I до IV го сочинуваа мате
ријалот на учебннкот Совре:-1ен македонс~и јазик - nрв дел, обја
вен во октомври 1974 година, а сега исцрпен. Деловите означени 
со IV и V се јавуваат како нови и заедно со nретходните три де
ла cera прават една заокружена целина. 

Авторот 
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.дЕЛ прв и 

I. ОСНОВНИ ПОИМИ ЗА ЈАЗИКОТ 

1.1. ПРИРОдА, ФУНКЦИЈА И СТРУКТУРА НА ЈАЗИКОТ 

Јазикот е основно и важно средство за оnштење меѓу 
луѓето. потребата QД општење ВСУШНост била и основна nричина 
за создавањето на јазикот уште во далечното мннато. Оттука по 
својата nрирода тој е оnштествена појава, зашто се создал во 
лроцесот на к•леткнвниот ТРУд. Развитокот на јазикот низ пос
тоењето на животот во општеството е тесно поврзан со развнто
кот на мислељето. Во зборовите, во зборовннте споеви и рече
ници се изразуваат различните резултати од човечката дејност 
и човечката мисла (лоими, расудуваља, заклучоци) . Меѓутоа,со 
зборо~ите и нивните сnоеви не се нзразуваат само nокмит0 и 
мислите, туку тие истовремено се јавуваат како учесници во 

лроцесот на NНслељето. со нивна понош изникнуваат, се раѓаа~ 
и се Формираат мислите на човекот, односно стануваат факт на 
неговиот внатретен живот. 

Јазикот им служи на сите луѓе незавнсио на кој оnштес
твен слој или група припаѓаат, Тој има општонародна ~·нкција, 
зашто потребата за одразување и означуваље на предме'Ј·.tте и по
јавите во стварноста нм е својствена на сите како што.~~ е 
својствено изразувањето и Формирањето на мислите, Од иег,)вата 
оnwтонародна функција произлегува И општонародниот :~знк на 
соодветна нацнја, заwто народот е негов творед и носhтел, го
лемиот русии педагог к.д.Ушински вели за мајчнi•tот јазик: мво 
јазикот е Q~ухотворен целиот народ и целата нег~ва татковнна, 
во него не е одразена само природата на татковнната, но и це-

1 
1. 
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духовниот жИвот на народот. Јазикот е најжилата историја на 

наЈ'директната врска што ги соединува од-вата, најо6емната и ., 

жнвеаните, современите и идни 

големо историско цело. Тој не 

поколенија на народот во едно 

го изразува само животот на на-

родот, туку всушност самиОт е негов живот. 

Својата основна функција за комуницирање (да служи 

како средство со кое луѓето ги изразуваат и ги соопш~уваат 

едни на други свонте мисли, желби, чувства и друго) Јазикот 

. исnолнува, поради тоа што неговото внатможе успешно да Ја 

цело е составена од огромен број различрешно организирано 

руги со јазичните прани делови и едиииuи, сврзани едни со д 

вила. Оттука велиме дека јазикот има свое устројс~во ил~ 

структура • З-начи во поимот струi<тура на јазикот Ја опфакаме 
целокупноста од јазнчннте средства што ни се претставува пре

ку фонетиката, лексшсата и Фразеолоrијата, rоаматпката {мор-

б у аљето семантнката и фолоrијата и синтаксата), збороо раз в ' . 
ов ие оазлични области од структурата на Јазикот стилистиката. . 

изучување на раз~чните лингвистички науки. се nредмет на 

жена единство во кое негоСтруктурата на јазикот е сло. 

се наоѓаат во заемиа условена поврзаност. вите составни делови 

Постоењето на еден дел е у;ловен од постоењето на друг. 

Прашања з а повтору1;1ање 

l. Што е јазикот по својата природа? 

2 • Каква е фуикцнјата на јазикот? 

3. Што пОдразбираме под поимот структура 

1.2. НАРОдЕН ГОВОР - СТАНДАРДЕН ЈАЗИК 

на јазикот? 

Стаидардииот јазик е.иародеи јазик, но обработен и 

едначен. тоа е јазикот на КОЈ се . пишува уметннчката проза и 

У ауката печатот и поезија, јазикот на драмската уметност, на и , 
речено јазикот на културата на еден нарад. радиото или накусо 

Стаидардниот јазик v уо~ичаено се вика ·лиrературен јазик. 

Обработеииот и уедначеииот јазик (стаидардннот} се 

r'Овор по тоа wто има оnределени норми разликува од народниот _ 
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во nравоговорот и лраволисот, во изборот на зборови и во Обра
зуваљето нови, во користењето на граматичките форми и правила 
што важат за целокупната јазнчиа територија. НарУШУваљето на 
Усвоените норми во правоговорот, во граматичките форми и слич
но, значи раснлување на усвоениот стаидард. 

Секој народен говор има исто свои особености во пра
воговорот, во граматнчкото устројство, во лексиката и во изра
зите кои важат за одредена територија до кај што се nростнраат 
границите на соодветен говор, Зна~и народниот говор (nрилепски, 
дебарски) има оrраиичеиа.употреба што не е случај со стандар
дииот јазик кој е истовремено и општоиародеи зашто со неrо мо
жат да се служат сите. Меѓу наредните говори и стандардииот 
јазик има nостојани прелеваља, Стаидардииот јазик израсиал од 
наредните говори, а во нив влегуваат зборови со литературна 
употреба, односно зборовите од наредните говори што биле со ог
раиичеиа употреба добиваат wирока со вкnучуваљето во стаидард
ииот јазик. Порастот на културиото Рамниwте на народот создава 
nредуслови за зближување на наредните говори со стандардниот. 

Прашања за повторување 

1. !тЈто е народеи говор,а што е стаидарден јазик? 
2. Во што се состон разликата помеѓу народниот говор 

и стаидардииот јазик? 

З. Објаснете го процесот на nрелевање меfу наредни
те говари и стаидардииот јазик. 

в е ж 6 а бр, 1. Проследете ги текстовите од одделии
те македоис1<и народни говори и укажете на разликите со стаидар
дииот јазик. Оnределете кои народни говори се претставеи~ пре
ку текстовите. 

r. ИмАло троИца бр!Ха. Н~јм~иот брат га вНкале Пепе
леli!Ко, еве у пепел си се меwал, двоhцата биле јУНсiци. Имале 
д6бри к6љи. ЧУло се по иар6да да Хе има едан тРк сПлан, ц!рот 
тУрил три метра коплkља вис6ки, и тај што ќе ги прескОчи ќе 
земе ц4рева ќерка и три т6вара 4зно. Сп~ма се народ да 6ди 
и двоhца бр8ќа се спремау, Пепелашко имал ливада на која св8ка 
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г6дина мbрсхи кbњи му га поједУев тр&вата. п6старите браќа гу 

чув!пе ама не можев да гу 6дбранив и Пепел~шко 6~иwол, 

сламу окопо ливадата, запАлил сламу, ги збркал коњите, 

т~виле к~ља бесцени и нзбегАле. 

сiбрал 
они ос-

II. Си бил еден дуќенџија. Имал еден дуќен и една ку

ќа. секоје сабајле су ојл на дуќен. Една утру го пресрете 

еден старец и го праша: "Каде вака, бре синко?" "Ода на дуќен", 

му одгооркл цуќенџнјава. "Застој се малку да ти реча два-три 

реча. Им~ три чнлиља. Тија мора да и врват, туку кога сакаш 

да ти врват, на младос али на старос?" - "дедо, да се допраша 

вече~о:> жената, 

дојде дома и је 

па ќе ти кажа", му велит дуќенџијава. Вечерта 

кажујет на женаТа му. Таја му рекла: чојеку, 

што ќе бидат на старос чнлиљата, поарgо нека бидат на младос. 

Другата утру одеќе на дуќен пак го срете старецот. "Е синко, 

~о nремисли?" - "Еј тоа, дедо, што ќе бидат чилиљата на ста

рос нека бидат на младос". "УбО, ај ој м:и со зравје!" И си 

замина старецот, а дуќенџија»а сИ киннса за накај дуќен. 

III. Прстен тн nанал, бре моме, отоде река, 

отоде река, бре моме, на ливадана, 

на лнвадана, бре моме на мрамор nлоча. 

кој ти nомина, бре моме, тој ти го најде. 

"(Името на момчето) помина бре мамо., 

тој ми го најде. 

Речи му, речи, бре ма.rо, да т.и го дант" 

"Рекоф му рекоф, бре ќерко, .не ти го дазат. 

залум ти ro сакат, бре ќерко, бепото ли:ко, 

Вепото лико, бре~ерко, црните очи, 

Црните очи, бре ќерко, гајтанте вежди." 

ИмАше мЗрко КрАло: отИде да з~ме нев~ста1 а з0де IV. 

нев~стата; кога си rpeд~we дома тамо ~а полn;т му изл~зе един 

, а земе иев~стата. АраnЙн. Тои csetoo к-'.то ар~а. Сака.tое да му 

т му хАза· -Араnќно, rеди тАмо, му к&за, јАс-ка не сом ч6зе:~о. ои • , , , 
да ми земим иев~стата. ЈАс-ка сам јуиак, му кахи, ела да се 

,__ ' ' бЙјеме, кои к'е не n!дие, кон х'е остана хкф, таи к е земе не-

вl!стата". 
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1.3. КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЈАЗИЦИТЕ 

Бројот на јазиците во светот е голем. Научниците од 

Харвардскиот универзитет (САД) утврднле дека денес во светот 
nостојат 2896 живи nознати јазици. Од нив во Евроnа се збору
ваат 160 јазика. 1 / Бидејќи лингвистнчката наука има утврдено 
дека ~ѓу јазиците односно меѓу нивните системи постојат опре
делени вр·ски, таа ја има изврwено и нивната класификацнја ко
ја може да биде генеалоwка и типолоwка. 

Сnоред генеалошката класификација јазиците се групи

раат на основа нивн~то потекло (грч .genos - poд.logos - уче

ње). Со помош на методот на споредуваље на јазиците се оnре

делува нивното потекло. Резултатите довеле до сознанието дека 

nостојат заеднички својства помеѓу одделните јазици што дало 
можност да се извлече заклучокот за сродноста ~а таквите јази

ци. Тилолоwката класификација нема врска со nотеклото на јази
ците и таа се засиовува на формалните карактеристики на јази
ците. 

Македонскиот јазик во гоупата на словенските ~~зици 

~ние јазици што се слични сnоред некои с~ојства, а 

raa сличиост овозможува да се заклучи и за нивното заедничко 

потекло, се rрупираат во ~ а груnите во nоголеми цепости

Фамилии. Македонскиот јазик спаѓа во rpynaтa на словенските 

~ а словеиската група во индоевроnската Фамили;а. 

Словенските јазици се делат на три nодгрvnи: а) ~

~ со јазиците - руски, украински и белоруски; б) јужна со ја
зиците- срnскохрватски (хрватскосрnски), македонски, словенеч

ки и бугарски н в) заnадна со јазиците чеwки, словачки,пол
ски, кашуnски и лужичко-срnски. 

Блискос~а на словенските јазици се забележува во лек
сиката, во nојавите на фонетскиот систем и во граматичкото 

устројство. така зборот ~ во македонскиот јазик е сличен 

1/ Д-р МИilоЈе МИновиќ - У:зод Yi'Nayкy о јези11:у, Сарајево 
1971, с.З4. 
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или ист и во другнте словенски јазици. На пример во рускиот 

~, во српскохрватскиот ~· бугарскиот ~, полс

киот mleko, "1-е!tlКиот ~· 

Прашања за nовторување 

1. Врз основа на што се врши класификација на јази

ците? 

2. Кои се разликите меѓу генеалоl!lКата и типолоwка

та класификација на јазиците? 

з. Како се rрупираат јазиците? 

1..4. СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК 

Македонскиот јазик претставува историски создадена 

јазична оrпиност која ги обедииува во себе сите јазични сред

ства на македонскиот народ, а во прв ред македонските гово

ри и наречја. 

Современиот македонски јазик е литературен или ~

дарден јазик. Тој е но~чИран јазик и со него се служиме во 

областа на културата и образованието, во администрацијата 

и науката, во печатот и радиото, театарот и уметничката ли

тература. поимот на~ на лнтературииот јазик се сос

тои во тоа што изговорот, nравописот, граматичкото устрој

ство и стабилизираното значење и употреба на зборовите се 

подложени на еден општолризнат образец. 

Македонскиот современ јазик како стандарден стои 

наспрема македонските дијалекти кои се обединуваат во две 

наречја: западномакедоиско и источномакедоиско. Централни

те македонски говори влегуваат во составот на западномаке

донското наречје и ја даваат основата на нашиот литературен 

јазик. (За ова види) 1 /, Од нив се избрани оние фо~чн и црти 
кон во најголема стеnен ги поврзуваат сите наши говори, а 

тоа значи и двете наречја. 

1) Б.Конески - Граматика на македонскиот литературен јазик 
r и rr дел, Скоnје, 1966, стр.ЗЅ-49. 
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Што треба да подразбираме под лоимот современ лите

ратурем јазиЈ<€_ IЈри установувањето на содржината на nоимот 

современ не rреба да се огранuчуваме само на денешниот наш 

јазик во строга смисла на зборот. Останузањето зо заква ол

ределб~ бU н~ одвеле до еден нелрифатлив заклуqок дека ја

зикот на кој сме зборувале вчера е веќе несовремен. Оттука 

термииот современ кога се однесува до јазикот може да го 

сфаќаме двојно: 1. Тој се однесува за денешниот наш јазик и 

2. Тој зафаќа еден подолг историски период, главно времето 

откај 60-те и 70-те години на минатиот век кога за nрвпат 

јасно се поставува прашањето за о~ормуваље на литературниот 

македонски јазик. 

За македонскиот современ литературен јазик особено 

се важни историските дати 2 август 1944 година кога на I 

Заседание на АСНОМ се донесе решение за неговата официјал

на уnотреба и датите 3 мај и 7 јуни 1945 година кога беа 

озаконети македонската азбука и nравопис, 

ЛI:тературниот јазик се лројавува во две форми: усна 

и писмена. Меѓу овие две форми nостојат извесни разлики што 

се изразуваат како во лексичкиот состав така и во граматич

кото устројство, Ваквите разлики се јавуваат во резултат на 

различните видови на nримаље - слухово и визуелно. Во сноја

та усна форма литературниот јазик се лројавува преку говор

~ јазик, а 40 nисмената nреку книжниот. Писмениот јазик 

се одликува со nосложена синтакса и со поголема nрисуство 

на аnстрактна,- тер.минолошка и интернационална лексика. Во 

nисмениот јазик се лројавуваат и стилските разновндности на 

јазикот. 

Содржина на совреt-lениот македонски јазик 

како наставен nремдет 

Курсот по современ македонски јазик се состои од 

следните раздели: Фонетика и фонологнја, nравоnис (ортогра

фија), лексика и фразеологија, зборообразување и граматика 

(морфологија и синтакса). 
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Фонетиката ги опишува гласовите на современиот ма

ке.оонски јазик. Фоиологијата ги опишува Фо~ - најма

лите гласовии единицн кои имаат смислоразлнчителна улога 

во составот на зборовите и на нивните форми. 

nравоnисо~ (ортографнјата) nретставува раздел што 

ги содРжи правилата на пиwуваљето сврзани со фонетските и 

други лринцнпи како и сите правила што се во врска со пра

вилното пnwуваље на зборовите. (Види го Правописот на маке

донски јазнк) 11 • 
лексиката и фразеологијата го изучуваат зборовниот 

и фразеолошхиот состав на нашиот јазик и закономерностите 

во врска со неговиот развиток. 

Зборообразувањето го изучува мороФлошкнот состав 

на зборот и основните типови на образуваљето нови зборови. 

Процесот на зборообразување може да биде морфолошки, морфо

лошко синтакснчки, лекснчко семантички и лексико синтакснч

ки. 

Морфологијата ги изучува формите на зборовите, нив

ните граматички категорин и начините на кои се изразуваат 

граматичките значеља во нашиот јазик. таа ги разгледува 

зборовите и како делови на речта при што се проследува и 

заемното дејство меfу лекснчките и граматичкнте значеља. 

а&ктаксата ја изучува реченицата и врските на збо

ровите. нејзин предмет на изуqување се најма~нте синтаксич

кн единици-зборовmrrе сnоеви, видовите синтаксички врски, 

тиловите реченици и нивната стру:ктура. Во врска со синтак

сата се изуqува и интерпун:кцијата во која се содржани пра~ 

вилата за употребата на интерпун:кциските знаци. 

Прашања за повторување 

1. Каква опwност претставува македонскиот јазик? 

2. де~инирајте го поимот совр~чен литературен јазик? 

1/ Реда:кциски одбор: 
Б.Видоески,Т.ДИМИтровски, 
К.Конески, Р.Угринова. 
т. тошев 

Правоnис .на македонскиот литера

турен јазик, Скоnје 1970. 
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З. Наслрема кого стои стандардниот македонски јазик? 

4. Кои се зна•zајните дати сврзани со современirот маке

донски литературен јазик? 

5. Во колку ri'Јорми се nројавува нашиот стандарден јазик? 

1.5 • СТАНдАРДНИО'l' ЈАЗИК И ЈАЗИКОТ ВО УМЕТНИЧКАТА ЛИТЕРАТУРА 

Поимот стандардеи или литературен јазик не се совпаѓа 

со поимот јазик на уметннчката литература. Во што се состои раз

ликата меѓу овие два понма? Разликата се состои во лосебната 

организација на јазикот во уметничката литература,а и во тоа што 

nоимот "јазик на уметничката литература" е nоширок од nоимот ли

тературен јазик. Основата на уметничката лнтература ја сочину

ва литературниот јазик, но во nоглед на изборот на јазнчните 

средства таа не може да се стесни само во рамките на nроnwшани

те литературни норми. Во уметничката литература често се среќа

ваат зборови, зборовни врски и изрази што не се вклучени во ли

тературниот јазик, а сеnак се своина на националниот јазик. 

Ваквите јазични средства можат да се сретнат како во речта на 

лнцата така и во речта на авторот. сnореди: 

"Не бери гајле, сестрице Митро, не бери. Hruuчo лошо 

овде нема. Лели те донесе господ и јас да има со некоrо да се 

разговора, се ќе биде. Само здравје и некоа_nаричt<:а ако ви се 

' зrоди да си nонесоте-овде бил рајот. А, лебами, ако сте киниса-

г.е без парички и овде има снром~uиа, тоt<:о баре слободно ќе го 

касннш тоа шо ќе го нзработИUЈ-ја уте!Шi Неда и ја покани да сед

не на креветот". 

(Стале Поnов .. Толе nаша') 

''Ами каде нас-велеа сливовчани-едните в село, не собра

ле, нн зборвет, nесни nеет, nорески книrи nалет, а другите чи

неа удри! удри! долу на џандармериската станица. КарабинеРИте 

што да ви речам:, , . " 

{Влада Малескн "Селанката од Копачка") 
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Во разликувањето на овие два nоиr.ш не треба да се 

оди во друга крајност и да се сФати декz. се тие сосема спро

тнвни еден на друг, тоа не е можно од следннnе при•шни: 1. 

истакнавме дека основата на јазикот во унетничtсата -'П!терату

ра ја сочинува лнтературниот јазиt<; 2. во формирањето на r.н

тературниот Ka!(Q nовисока форма на националниот јазИI< голема 

е улогата на писателите што се истакнале на нацнонален план 

и 3. улогата на писателите е важна и во nоглед на развитОЈсот 

и богатењето на литературннот јазик, односно во творе•rкото 

користење на потенцијалните средства на националниот јазик 

{ОГ!ШТОнародниот) кои со вреr-!е можат да с;е вклу,rат во лнтера

турната норма. 

п р а ш а њ а з а n о в т о р у в а ~ е 

1. Укажете на разликите во nоините - литературен ја

_зиј - и јазих на УЈ1.1етничката литература -. 

2. каква е улогата на nнсателите во развитокот на 

литературниот национален јазик? 

1.6. ЈАЗИК И РЕЧ (ГОВОР) 

Што се има nредвид кога се разликуваат термините 

јазик и реч? 

Јазикот им служи nодеднакво на сите. Со своето сложено 

устројство тој содржи во себе неограничени можности за изра

зување на секаква конкретна содржина било да ја даваме во 

елементарни р~ши, било да претставува најсложено научно обоп

штување или уметничка уобликуваље. Нормите на јазихот се оп

штонародни, но нивната лримена зависи од индивидот. Сехој чо

век служејќн се со јазикот се става во ситуација да врши из

бор од целокупннот фонд јазични средства што му се потребни 

п што ќе му лослужат најадекватно за изразување на соодветна 

содржина. При тоа индивидуата ги средува, ги обединува тие 

средства во одРедена целина, односно во израз. во говорот се 

остварува само еден од многуте избори што го врши лоединецот 

сам. За nоединечниот избОр nокрај тер~mнот израз се уnотребува 
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и термннот nостановка, На таков начин nотенцијалните можности 

што им се nрИСУЈuти на разлнчвите ј ази•!Ни средства се реалнзи

раат или nојасно речено се ставаат во дејство и јазикот доби

за конкретна форма нu својата примена. Таквата конкретна ја

зична форма низ која се изразуваат мислите, чувствата и дожи

вуваљата на одцелннте луѓе ја викаме ~ или говор. Оттука 

nроизлегува 11 nрахтичната nотреба на разгранич:увањето на пои

ми-:.е "култура на јазикот" и "хултура на речта или говорот". 

Всушност се работи само за Ј(ултура на речта, зашто како lliTO се 

истакна веќе, јазнхот по своiата прпрода не може да се nодле

жи на ваЈ(ВО ограничување. За речта на секој а индивидуа можат 

да се дадат најразли•пш определби - јасна, литературна, нелн-

тературна, проста, тешка или лесна, прЈемлива или не, додека 

такви определби за сг..штонароднио'.l.· јазик не можат да се дадат. 

Зборуваме за културата на речта, но ве и за јазикот. 

Кој е најглавниот nроблем на културата на речта? Ре

шаваље'l·О на О:9Ој проблем се согледува во најцелесообразннот 

избор н примена на јазичните средства во соодветство со изра

зената ~одржина, целта на општзњето, формата и условите. 

Јазикот и речта не треба да се противставуваат еден 

на друг или да се делат. Н€Јѓутоа видовме дека тие cenax се 

;:tа:шикуваат. Заедничкото меf:,· нив се изразува во нивната 

Функција за оп111тење~ 

fiЕЖБА бР. 2. Укажет~ на основните карактеристикн на нндивиду

алната реч illTO е претставена во текстовите. 

Едно време си биле двајца браќа. Дури бил жив татко 

им, рабС'.tеле :10 негова заповед; хој одел на чивли:к, хој со 

овц:-1. А кога умрел татко ;tM, nоголемиот се сторил домаќин, 

а помалv.от работел се надвор, многу го слушал брата си и рет

ко дома се враќал. Големиот ништо не работел, а си седел до

ма, nречекувал nријатели. Сн имал арни кољи, загари и соколи 

за на лав. и си поминувал господсхн. 

no неколку години се обогатиле уште повеt<е. Големиот 

брат бил женет, а малиот- не. Малиот си идел дома од сведен 

на сведен. 
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Еднаш, на еден сведен, кога си дошол в село, го сретна

ле некои од селаннте што им завидувале и сакале да ги расилат 

"Али не си ти син на татка ти?"- "Како не!?"- реи му рекле: 

кол тој. "Е, кога е така, зошто ти, како момок, везден си на 

работа, со ов , ' ци по поле на тебе грми, врне, сонцето те лече, 

си се сторил како никој-нигде за уХубет, а брат ти, поголемиот, 

си живее како госnодар, наносен, најаден, наnиен, со чест и 

слава, измеќар? Ајде речи му да видиме 

тој да оди на таа работа, 

е вистински брат или не." 

(Народна приказна) 

"Арсо: Со здравје и со добро, Стојанке! Е, бре чор-

баџи Теодосе, ја расплаЈ(а сиромашката! Требаше за атер да 

испиеш една чаша вода! 

Теодос: Ами, не турам јас за атер во мојата уста од 

секаква рака!. 

Арсо: Ама чиста е девојката. Виде сам. 

Теодос: А, смугра .. Црна како циганка · 

и аат џимрија, има Арсо: Е, чорбаџи теодосе, ако те в к 

зошто: и~онцето сенка ќе му најдеш. Вистина, малку е црна, 
ли· црното грозје е nослатко. Не сакам во ама знаеш како се ве · 

рам ама ќе ти речам, еден збор, чорбаџи туtо тенџере сол да ту ' 

Теодосе: оваа девојка е токму за твој Томче. 

теодос: Држи си го зборот за добро утро, Арсене! Са

треба седло шиклосано. марот е за магаре, а за ат, 

Арсо: вистина, татко И е самарџија, ама што се вели 

~~- го •оренчето, гледај го цвеќенцето ·" не гледај· "" зборот, 

(Васил _t!Јt,оски "Чорбаџи Теодос") 

сета земја зафати една тешка глади· ''Во таа година по . 

со nредмети да се јадат, дрвја ~о дрвЈа ја. почнаа nредNети 

со nланини да се дробат, вода со вода да се ннштат, планннн 

дивина да се глоди, а над сето тоа да се дави, дивина со 
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нај\:"''рашЈо беше што чозек на човека наладна, луѓе со луѓе поч
наа да не се познаваат, живи да се закоnуваат. Од длабоко nро
nлака земјата. На глас залипа," 

(ill:ивко Чинго "Нова Пасквелија") 

1 • 7 • ПОИМ ЗА ФУНКЦИОНАЛНИ СТИЛОВН: 

Современиот македонски лнтературен јазик (како, вnро
чем и литературните јазици на дРУгите народи) nретставува 
сам по себе разновидност од стилови или како што е nримено 
во науката да се вели, систем од стилови, Зошто се јавуваат 
и се развиваат овие разновидности, односно стилови на речта 
а по што се разликуваат еден од друг? 

Јазикот како средство за оnштење им служи на луѓето 
во сите области на човечката дејност: во стоnанството и еко
номските односи, во областа на културата и образованнето, во 
опwтествениот и nолитичкиот живот и вооnшто во бнтот. Според 
тоа функционалните стилови ua речта ги објаснуваме со соодвет· 
ството на едни или други сфери од човечката дејност низ ~он 
се согледуваат разuовидностите на јазикот. Својстnата на раз
новндностите на лнтературниот јазик се обуслоnенн од особе
ностнте и задачите на оаштењето за дадените области од човеч
ката дејност. Оттука темринот функционален стил nо~ажува де
ка својствата на која и да е разновндност на о~онародниот 
јазик nронзлегуnаат од лосебноста на фуикцнјата на јазикот, 
од неговата употреба во оваа или онаа сФера (област) на оnwте
њето. На пример за болеста на лациентот лекарет ќе даде ло
инакво сооnwтение во амбулантната книга а nоинакво ако болес
та ја објаснува во науqна статија. За истата болест и истиот 
nациент лекарат лоинаку ќе нм соолштн на блнските на лациентот. 
Разлнките само во овој конкретен случај ќе ги забележиме и во 
конструкцнјата на речениците, и во лексиката и во комnознција
та на целиот исказ. За болеста пак на истиот чозек многу nои
на~у ќе не информnраат неговите блнс~и. Сооnштуваљето на ле
карот ќе се одликуза nрец се no својата обiективност и no 
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научното посматраље на случајот, а соопwтуваљето на стручно-

блиските не може да биде лиwено од субјективниот прист~п, од 

стравот wто ќе стане со болннот, Од тоа нужно ќе произлезе 

и изборот и доминацнјата на едни или други јазични средства. 

МеГутоа колку и да се лесно забележливи разновиднос

тргнувајќи од с~ерата на неговата употреба, тите на јазикот 

ањето на стиловите и нивното изделување не е сеnак класиФицир 

). азикот е многу комплициран а nретставува едноставно, зашто 

0 ред нијансн н секако таквата сло~еност с:ложено единство е . 

тешко може да се подлежи на шематско прикажување. И покраЈ 

nредвид тешкотијата при изделувањето на стнтоа што ја имаме 

црти да збору:ааме за следните функuнловите, можеме во општи 

оиални стилови: 

стил. 1 / овој стил живее во секидневната 'Р"а"о"г"о"в"о"рсн"н~~от ____ -:: 
усна неспецнјална реч и тој е широка и универзална разновид-

тој е основен стил на реч-ност на литературниот јазик, зашто . 
та, познат на е -ите луГ"' што го владеат литературниот Јазик 

независно од '"' nротеснЈ'ата и родот на занимањето. Поради тоа 

овој стнл често се зема како неутрален и тргнувајќи од него-

фон се прават споредби и полесно се наслику~аат внот основен 

особеностите на другите ~ункцнонални стилови. 

Новинарско-политичкиот стил · 

со општествеио политичкиот живот што 

говор, во статинте на политички темн, 

ваквнот стил е сврзан 

се пројавува во јавииот 

истапуваља на собраиија, 

диевииот печат, радиото и телевизијата. митннзи, а особено во 

ОФицијално-делов стил или аднмннистративен. Специфи

хата на употребата на јазикот од овој стип сврзана со об

ласта на економските, деловите и официјалнн ~службени, адми-

1 односи Со него се општи, похраз другото, во нистративни · во 

дипломатските односи, во улравните установи,_ лравните, 

деловиите~емни односи и Во апминистрацизата судовите, во 

воопшто. 

20 Шемата е преземена речиси во готов 
1/ Види шема на стр~- : 06 основних проблемах стнлистики", вид од В.П.Мурат 

м. 1957, стр.21. 
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НаУЧен и проф6сионално технички стил. Научниот стил 
служи за опwтење во областа на иауката, во иауqната литерату
ра, nри изнесувањета на разни реферати, ПРедавања, говори на 
научни теми. Професнонално техничкиот стил служи во производ
но техничката сфера и во техничката литература. 

Престоречно семејниот стнл.Овој стил има различно 
место во системот на различните јазици. При тоа се има пред
вид степенот на развненоста на литературниот јазик односно 
nостојните разлики во усвоеноста на нормите на литературниот 
јазик. Под поимот на овој стил се подразбира Речта во интимио 
битовото и професионално битовото неnрннудено општење, при 
што може да се забележат и нелнтературни јазични средства. 

Како што се истакна, со ваквата класификација на 
стиловите,начините н спеuификите на оnштељето не се исцрпеР.и. 
Не ги опфативме публицистичкнот стнл и стнлот на УМетничката 
литература или поетскиот. Публнцнстичкиот или ораторски стил 
не го наведовме како посебен, бцдејќи некои теоретичари го 
изделуваат,а некои го вклуqуваат во составот на новинарско 
политичкиот. Неизделувањето во посебен Функционален стил се 
оправдува со непостоењето на таква сnецнјална област во жи
вотот каде луѓето nостојано и регуларно општат со помош на 
овој стнл. Од друга страна тоа се оправдува со неговата блис
кост со другите стилови каков што е новинарско политичкнот, 
офнцијално деловиот, научниот и разговорниот. 

Многу е посло:жено ПРашањето за стилот во уметничка
та литература или за поетскнот. Според едни тој е функциоиа
лен, а според други не е подпожен на ваков вид клас~фихација. 
Бидејќи го имаме nредвид сознаннето дека УМетничката литера
тура е посебна област кај што се применува јазикот, полрак
тнчно е да не говорИМе за поетскн стил во функционална смис
ла. Прашањето за јазикот во уметничхата литература се однесу
ва кон одделен проблем. 

Одделните стилови во различна степен се блиски еден 
од друг. Разговорннот стнл се наоѓа во центарот на системот 
од стиловите и се сече со сите други стилови. (Види шема на 
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стр.2Q). Оттука и сите стилови не се еднакви по својот обем 

и по своето значе~, бидејќи за некои од нив кругот на ја

зичниот колектив е nоограничен. 

'" 

т 

~Уск&форwа 
! ~ llilcwelfa ФОрwа 

I Разговорно-литературен стил 

II поетски стил 

III Новинарско-политички стил 

rv Офиuи]ално-административен стил 

V Научен стнл 

VI Професионално-технички стил 

VII Просторечно-семеен стил 

Секој функционапен стил живее и се користи во две 

варијантн усна и nисмена во зависност од ~ормата на опште

њето. за едни стилови е покарактеристична усната форма на оп

штење, а за други писмената. Неnринуденото битово оnштење се 

реализира предимно во неnосредна усна форма што значи во ди

ректен контакт на учесниците во оnштењето. За научната и 

техничката сфера многу е потиnично оnштењето во индире~тна 

nисмена форма. Ис-:rото може да се каже и за деловио-:r или ад

мннистра-:rивен стил, додека разговорниот р~rnомерно се проја

вува во двете форми. 

21 

ВЕХБА бр.З. Текстовите што следат им nрипаѓаат на различните 

стилови на речта. Оnределете кон кој стил се од

несуваат и укажете на елементите што се јавуваат 

како нивна сnецифи~а. 

Мили мои, 

Поминаа два месеца от~ако сум во Скопје. Овде се чув

ствувам одnично. Градат е сосем изменетr нов, убав. Со учење

то ре.чи.си немам nробле.'I!И'. Се дружам и· долго разговарам со мои

те ~олешки. тие се љубезни и интелигентии девојки. 

Фа~ултетот е блпзу до студен:тската населба ~аде што 

живе~~ и така не треба да се вазам и да трошам пари. 

МИли мои МЕоrу мислам за вас. Со нетрnение ги чекам 

вannn:e nисма. се ме. интереснра !llТO се случ-ува дома. Како 

уч-ат t'орѓи и Васко? Зоmто не. ми rrиmуваат и тие? Многу поздРа

ви исnраiам на сите и со нетрnение го очекувам одговорот. 

Скоnје, 12.XII 1972 Ваrпата ЛИлјана 

По најновите консултации меѓу САД и сајгонскиот ре

жим, јавува Ројтер, во американските официјалии кругови се 

изразува оnтимизам дека наскоро би можел да уследи крај на 

војната во Виетнам. 

Ннксоновиот сnецијален советник Хенри Кнсинџер, ка

ко што се дознава, би требало во најскоро време да отпатува 

за Париз. Во овдешните о~нцијални кругови се изразува надеж 

дека ова бн можеле да бидат завршни Кисинџерови разговори за 

nрецизните услови на мировната сnогодба за Виетиам со север

новиетнамските nреговорачи. 

(в."Нова Македоннја",14.ХI . .Ј.972) 

Дваесет години не делат од оние дни кога се усвон 

македонската азбука и се утврди nравописот на македонскиот 

литературеН јазик. во штотуку ослободената Македонија, во 

времето кога македонскиот народ го оствари nравото на само

стоен живот во рамките на нова Југославија,тне акти обележи

ја еден настан од вонредно политичка и културно-историско 
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значење. За македонскиот народ тоа беше еден од суmтествените 

чинови со кои се афирмнраше неговата национална индивудуал-· 

ност, неговото животно право на егзистенција• 

(Уводен збор на 7.71.1965} 

~ 12. Прасловенскиот јазик имал карактеристи

чен строеж на зборот - сите слогови биле отворени, т.е. за

вршувале на вокал. До таква состојба се дошло во резултат 

на дејствУвањето на повеќе фонетски процеси {монофтоигизаци

ја на дифтонзите, губење на консонанти на крајот на зборот, 

консонантски диснмилации и др.) во еден подалг временски 

период. Некои од тие процеси очевидно доnираат до крајот на 

прасловенската заедница na се продолжуваат и по нејзиното 

распаѓање. Таков е случајот со метатезата на ликвидите, за 

која веќе споменавме, и во резултат на која станува отворање 

на соодветните слогови: *gordb>гp~b,*mгlko>мл\кo. 

{Б.Конески - Историја на македон
скиот јазик) 

во производството на разни керамичкн производи се 

ползуваат овие суРовини: 

а) пластичен материјал {глина, каолин), 

б) испоснувачи (печена глина, песок, посна глнна, 

креда) кои го спречуваат претераното собирање при с~ењето 

и ПЕ;~ч:ењето и 

в) топители, што ја намалуваат темлературата на син

теруваљето {железо (III) оксид, фелдспат, момирок, стакло). 

понекогаш се употребуваат и бои (метални оксиди). 

{Д-р д.виторовш<-- Примеиета хемија 

за IV клас гимиазија) 
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Стопанке Благуно, прими поздрав од мене стоnанот 

Нестор до тебе Бп~. Јас сум сnолај му на бога здрав и 

жив кој и тебе ти сакам здравје и живот. Не ти клавам кусу

ри зошто не ХИ одговори на последното писмо, кој знам да се 

готвиш за раѓање. Благуно, не јадосувај се, јас заработив и 

ти праќам по nријателов Гавро илјада дииари и пак ќе ти пра

там штом заработам пак. Сега нема работа за мајсторлак и се

га работам амалска работа. Благуно, вардн се за детето и 

доктори СЛУШај како што ти реков и варди се. да ми nишеш али 

машко али жеиско. Ако е машко крсти го Стојмир на татка ми 

бог да го nрости, а ако е женско Славејка на мајка ти бог да 

ја ПРОСТИ крсти го .•..• 

(В. малески "Разбој") 

Како член на Извршниот одбор на Советот на Народна 

техника на Македонија, Ве каниме да nрисуствувате на заед

~ичката Конференција меѓу Сојузот на младнната на македони

ја а Народна техннка, што ќе се одржн по nроблемите на тех

ннчката култура на мпадите. 

Конференцијата ќе се одржн понеделник на 22 мај 

t972 год1ша, со почеток во 9 часот во зградата на Народна 
техникn на Македонија во Скопје. 

За оваа конференција Ви доставуваме основни матери

јали како и заедничко писмо од двете организации. 

(ll.V.1972 год. 

бр,Об-138/1, Скоnје} 
Претседател, 

Диnл.инж. Ф.Н. с.р. 

1 
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II. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЈА 

2.1. ПОИМ ЗА ЛЕКСИКА, ЛЕКСИКОЛОГИЈА, СЕМАСИОЛОГНЈА, 
ЕТИМОЛОГИЈА И ФРАЗЕОЛОГИЈА 

со терминот лексика ја олфаќаме целокулноста на збо
ровите во јазикот, односно речничкиот состав. Лингвистичката 
наука или науката за јазикот во себе вклучува ред дРУГИ нау
ки (научни дисциnлини) оото го nроучуваат јазикот од разни 
страни. (Види стр.б од учебников). Лингвистичката дисциллина 
што го проучува ре~иот состав на јазикот, то ест лексика
та, се вика лексикологија (од грч.lехiѕ-збср+lоgоѕ-учење). 

Разлнкуваме историска лексикологија која го разгле
дува речничкиот состав од становиштето на историскиот разви
ток на неговото формираље и ~ која го лроучува речнич

киот состав во олределен временски период. Семасиологијата 

или семантиката (од грч.ѕеrnаѕ1а-значење+lоgоѕ-учење) е науч

на лексиколошка rранка што се занимава со смисловата страна 

на речничкиот состав. Таа ја проучува природата на лексички

те значеља, типовите лексички значења и законитостите на нив

ниот развиток и во врска со ова појавата на многузначноста 

на зборовите (полисемијата), синонимнјата,хоNонимијата и ан
тонимнјата. Етнмологијаrа е лексиколошка гранка што се зани
мава со установувањето на постанокот и развитокот на оддел
ннте зборови. 

од лексичко становнште зборовите се групираат и се 
nроучуваат: сnрема значењето (семантиката), сnрема потеклото 
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и ис~qрис~ите У.слови на нивното ФОРМИРаље, сnрема Формата на 
onwтeNeтo, сnрема сферата (областа) на употребата и сnрема 
стилистичките квалитети. Во составот на лексикопошкцте цроу
чувања се вклучува и фразеологиiата - гранка што се занкмава 
со скам:енетите изрази и ст_апувањето во nостојана врска. на два 
или повеќе збора. На пример во нашиот јазик nрст и ~ со 
значење многу или од лулка до дуnка со значење цел живот. 

Прашања 
' а n о в т о р у в а љ е 

1. Која л:инrивстичка дисциплнна го ПРОУЧува реч:ннчкиот 
состав? 

2. Што е nредмет на проучување на нсториската 1 а што на 
опнсната лексикологнја? 

з. Како се групцраат зборовите од лексичко стаиовиште? 
4. Кажете ги другите лексиколошки наУЧни rранки? 

2.2. ЗНАЧЕЊЕ НА ЗБОРОТ 

Главна единица на лексиката, то ест најмапиот нејзин 
дел е зборот. Што nодразбираме општо речено со поимот знач:еае 
на зборот? 

Предметите од реалннот свет (појавите, односите, ха
чествата, nроцесите) се одразуваат во човечкото соѕнание. mто 
значи тоа? Во нашата свест се отnечатува, се ОДразува физичка
та, материјалната форма на зборот (то ест негово~ зауqеље) 
и физичката, матернјалната форма на реалииот nредмет (nОјава
та). Помеѓу одразот на физичката форма на зборот и одРазот,на 
nредметот во свеста се восnоставува директна иер4сkикnиаа и 
nостојана врска. Така кога ќе го спушнеме зборот ~ кци трча, 
во нашата свест насnоредно со nримањето на овој звухов комплек< 
се одразува и обликот на nредметот односно претставата за дви
жењето и обратно кога ќе го видиме nредметот или двихвљето,се 
nојавува звуковиот одраз на соодветните зборови. Значи меѓу 
овие два одраза nостои нераскинливо единство. Според тоа оп
пто речено значењето на зборот се состои во врската, во едни-
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ството на одразот на физичката страна на зборот и соодветниот 

nредмет или појава. Ваквата единство всушност ја nретставува 

содржината на зборот или неговото леЈссич:ко значење. Значењето 

на зборот го претставува (одразува) предметот, а материјална

та (гласовната) страна на зборот е знак за nредметот. Тој 

знак не е условен и nроизволен какви што се знаците во дру

гите области, туку се јавува независно од желбите на одделни

те луѓе и се менува сnоред дејството на обо·ект~~ните ...... историс-

ки и други закони во јазикот. Однесат на значењето кон пред

науката е примено да се вика девотативен (означуван) метот во 

однос. 

Каков е однесат на значењето кон поимот? меѓу значе

њето на зборот и nоимот постојат сложени н разнотипни односи. 

Поимот е логичка категорија 1 а зборот и неговото значење се 
шtнг:вистички_категории. Значењето на зборот не се изедначува 

со поимот, но тесно е поврзано со него. поимот се формира BPR 

база на значењето на зборот, а со материјалната страна на збо

рот се означува и се изразува поимот. Односот на значењето на 

зборот кон поимот се внка сигнификативен {означувачки) однос. 

Зборот дава можност човекот да се апстрахира од конкретното ;r 

поединечното и да ги доловн опwтнте, суwтественн nризнаци на 

предметите или појавите, а тоа значи да изгради поим за нив. 

2.3. ТИПОВИ ЛЕКСИЧКИ ЗНАЧЕЊА НА ЗБОРОВИТЕ 

Зборовите учествуваат во постројката на разните стра

ни на јазикот: во лексиката, во зборообразувањето, морфологн

јата и синтаксата, во стиловите на речта. Во зависност од ова 

разновндно учество се јавуваат и повеќе значења на зборовите: 

лексичкс, зборообразувачко, граматичко и стилистичко. 

Лексичките значеља на зборовите се обусловени од ред 

односи. Прво - според односот кон зборот лексичкнте значења 

се индивидуалнн, конкретни (непосредни). Зборовите по таков 

начин се разграничени едни од други: зборува, игра, ветер, 

снег, уба:в, чесен. Второ - според односот кон nредметите се

кое лексичко значење е обопштено. Што значи тоа? Зборот до-
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пушта со него да не се означува само еден конкретен предмет, 

туку и редица еднородни nредмети.Со помош на посредното деј

ство на зборот на нашето мислење и сознание се овозможу:ва 

обоnштуваљето, обедннувањето и к~асифицирањето на предметите 

во групи и раздели, односно во предметите се изнаоѓа опмтото 

и на основа на тоа се формираат nоимнте за nредметите и nоја

внте. Кога ги изговараме или читаме зборовите: стол, книга, 

дрва знаеме дека со нив може да се означи секој стол, книга 

или дрва иеза:висно дали се nоголеми или помали, nостарн или 

понови. 

лексичкнте зиачења на зборовите не се еднакви по 

своите врски со предметите, поимите и едни со други внатре 

ао јазикот. Поради ваквата нееднак:вост нужно се наложува кла

сифицираље на лексичките значења во тиnови. 

~- Тргнувајќн од нееднаквоста во однос на предметите 

и nојавите можат да се разграннчат следните лекснчки значења: 

номииативно (лaт.nomen - име) кое му овозможува на зборот да 

нменува, да означува nредмети и nојави и да ги разликува ед

ни од други -~ за разлика од ветер, ~; сигнално кое 
му доnушта на зборот само ознака, сигнал за nредмет или nоја

ва, укажување на предметот - ~· .2Њ• !!.• !!2; директно значење 
кое овозможува предметот или nојавата да се изрази непосред

!!2 -~ трева, ~· тетратка - без посредство на другите 

значења на истиот збор за разлика од nреносното значење каде 

лредметот е~ одразува ииднректно, со nосредство на другите 

значења од истиот збор - детето беrа и времето беrа, длабоко 

езеро и длабок nоглед, светла соба и с:ветла мисла; конкретно 

и апстрактно значење кои се разликуваат сnоред можноста или 

неможноста зборот да се однесе кон оnределен предмет - ~· 
~· ~ ~ насnрема обопштува, логичен, сторено, ~· 

~· лексичкнте значења се разграннчуваат и во зависност 

од ни:вииот однос кон мислењето, сознанието. Оттука се изделу

ваат: термннолоwки, фиrуратнвнк н емоционални значења. Во 

термннолоwките значења е заложено слеваљето со nонмите, то 

ест точното изразување на сnецијалиите nонмн и означуваље на 
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специјапни предме-:rи. На nример: ин-:rегрален, инерција, дифузи

ја, геиератор, дизел, -:rурбина. Фигура-:rивното значење на зборо

вите се nојавува во зависност од врсхата со хонкретно чувстве-

ните претстави за предметите или појавите. Споредн;- маши-

ната по цел ден ~ - насnроти - да се растрча така што да 

~ полите од nалтото (БК) . Емоционалните значења зборови

те ги придобиваат во зависност од желбите и чувствата на чо

векот, то ест од субјективниот став на говорителот. На nример: 

Леле мајчице, братенце, мрзло, старчиште, шетка. 

~· во третата типолошка група спаѓаат зборовите чии 

лексички значења се разликуваат едни од други внатре во јази

кот. според овој nризнак можат да се разграннчат: синонимни, 

антонимни,хомонимии и паронимни значења, Сиионимните значења 

им се својствени речиси на сите видови зборови. Зборовите со 

синонимно значење· се блиски според својата реална содржина, 

но сеnак не се исцело еднакви. И нивната звукова с-:rруктура 

е сосема различна. На nример за зборот ~ можеме да ги 

призедеме следниве синоними: виѓава, забележува, согледува, 

набљудува, разгледува, nреrледува, надгледува. Антонимните 

значеља аа разлика од синонимните се исцело спротивни, раз

rраничени: ~- слатко, ~-~~работи- ~.хсмоним

ните зиачења на зборовите немаат НИЈ<аква смислова врска едни 

со друrи. Заедничка им е само исцело еднаквата звукова струк

тура: ~ - дел од човечкото тело н ~ - алатка. Пароним

ните значења на зборовите исто немаат никаква смислова врска,. 

но имаат сличен звуков комплекс: ~- средство wто nредиз

викува гниеље и скеnтик - недоверлив човек. 

П р а Ul а њ а з а п о в т о р у в а њ е 

1. во што се состои значењето на зборот? 

2. Што се индивидуални,а што обопштени лексички зна

чења? 

З. Од што е обусловено класифицираљето на лексичките 

значења во лексички тиnови? 

4. Кажете кои се основни лексичкн типови. 
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2.4. ПРЕНОСНО ЗНАЧЕЊЕ НА ЗБОРОВИТЕ 

Насnоредно со своето rofpeк-:rнo значење зборот има ши

роко расnространета и богата семантичка обоеност, то ест има 

повеќе значења. со директното значење зборовите непосредно 

ги одразуваат nредметите и појавите, а со nреносното значење 

nредметите се одразуваат лосредно со помош на другите значе

ња од истиот збор. Употребата на зборовите во преносно значе

ње е општа особина на јазикот. Со оза својства на јазикот 

ние се ползуваме во нашата секојдневна реч,а особено широко 

е применето во поетскиот јазик, GидејЈ(и употребата на зборо

вите во преносно значење ја наголему:ва можноста за истакну

вање на индивидуалните нијанси и поединости на nојавите што 

се одразуваат. со два nримера ќе го проследиме nроцесот на 

пренесуваљето на значењето. Едниот nример е од разговорната 

реч 1 а другиот од уметничката поезија. Спореди: 

-~ е тој - не е шега> Те~о е кога нема ~ 

на семејството~ 

- Не беше Ленка родена 

за тија пусти тутуни, 

тутуни жолти отрови 

за гради ки-:rки розови. (К.Рацин) 

Лесно можеме да се увериме дека зборовите ~ и 

китки розови во овој случај имаат поинакво значење одошто 

е нивното директно - nримарно, што зборува за можноста збо

ровите да се nолзуваат широко. Зборот ~ и изразот ~ 

розови се употребени со преносно или метаФорично значење. 

Вкрстувањето на ~борат ~· кој во своето директно значење 

означува дел од човечкото тело каде што е сместен еден од 

најважните органи - мозокот, со: Глава е тој, се извршило 

според извонредната функцнја на мозОкот како uентрален мисло

вен орган. Вкрстувањето пак на китки розови е извршено пак 

сnоред секундарните nојави на цвеќето пренесени на градите 

од младата девојка. Поетот сличноста ја наоѓа во увавината, 

младоста, нежноста, и таа му овозможува поточно и посликови

·rо да ги одрази својс-:rвата на појавата ш-:rо го ии-:rересирала, 
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Преносното зиа•rење може да се ј авн обична по слич:

ност или спротивност на предметите и nојавите и тоа според 

прш1накот на формата, разните својства, функцијата, емоuио

налното воздејство или впечатокот од нешто. Сличноста или 

спротивноста не е единствената врска за поникнувањето на 

nреносното значеље. Тоа се јавува и при целосна отсутност 

на сличност или спротивност, но врска мора да постои по еден 

или друг начин. Таа обична се јавува на основа логич1еата за

висност на nредметите и појавите (метонимија) и nри тоа збо

рот qц еден nредмет се пренесува на друг. На nример: Цел ~ 

беше излезен во училишниот двор; Учениците се уште не б~а 

влезени в ~· Во nрвиот случај со зборот ~ се мисли на 

група ученици~ а во вториот на училната, на просторијата во 

која учат. Врската во примериве ја наоѓаме меѓу содржината 

односно на она што е сместено и на формата односно на она во 

што е сместеко нешто. 

ВЕЖБА бр. 4. Пронајдете ги зборовите со преносно значење и 

укажете на врската со директното значење. 

- на друго место, каде ќе ги отераат, никој не ќе 

им отстаnи ни педа земја за гроб, а овде, пустињава, од се

бе ги изрти и на свои плешки ги израсна. Се обѕирнуваа по 

скрките (со ииски смреки и зеленики), по поро]ниците што се 

засекле во снагите на ридовите, по смуртеното небо, и го ба

раа сонцето, за да го nонесат онакво големо и црвено, но ве

трuштето што им го мрсеше косите на жените,на него налепило 

црни облаци што можеа да се претворат и во дожд •..••.. Но 

селаните не се помрднаа, стоеја како камени кипови и гледаа 

nреку војниците, и таму, каде што беше селото ги бараа пла

мените змии што ги претставуваа нивните куќи. Секој пронајде 

по една црвена змија и гледаше во неа, и како 

реа и се извиваа угоре, брuајќи се во црвените 

така живнуваа и нивните цамари во нив. 

што тие трепе-

пластови чад, 

(Т .гесргиевс:ки - "Ѕи,оо:ви ') 
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ЗИМСКА СЛИКА 

во сребрен nревез видикот тоне 

рој од снежинки немирно лета-

на мојот прозорец матен и влажен, 

ледено цвеќе почна да uвета. 

Ковачи вешта сковале реки 

со една тврда, nроѕирна гуна, 

а сите дрвја на себе чинам 

облекле бели јагнешки руна. 

На брегот висок синџир од деца 

по снегот nрават лизгави траг.и. 

Па ~слам колку несетно врват 

детските години сакани, драги. 

(Јован Стрезовски} 

2.5. МНОГУЗНАЧНОСТ (ПОЛИСЕМИЈА) НА ЗБОРОВИТЕ 

Мнсгузначност или полисемија од (грч. ~-многу 

~sema - знак) се вика својствота на зборовите да се употре

буваат со различни значења, Tna е еден од nризнаците за бо

гатење на јазикот, Мнагузначноста се nројавува зависно од 

конте~стот во Ј(Ој се уnатребени зборовите. Во нашиот јазик 

има многу зборови со г.свеКе значеља. На nример: 

Еие nра:uевме писмена работа по македонски јазик. 

- С~аа слика е изванредна работа. 

- СЈI},..м:бенИIШТе отnачнуваат со работа во 8 часот. 

Заедничко на сите три примери во кон е употребен збо

рот работа е дека се утрошила некаква енергија, а инаку во 

трите употреби nостои разграничување во значењето. Во nрвиот 

nример работа значи задача, во вториот заврwено дела од чо

вечка рdка, nлод на одреден труд; во третиат е означен nоче

токот на работнато време, Многузначноста на зборовите се сог-
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ле.цува во однос со дРугите зборови и оттука произлегува дека 

реалната с~mсла на зборот е многу поwирока од неговото неnос

редно значење. тоа едноставно може да се провери во Речникот 

на македонскиот јазик т.I,l961, т.II.l965, т.III6 1966 - Скоп

је и iCe се видИ дека за одцелни зборови покрај осно:вното зна
чење на зборот се дадени и повеЈ<е можности за неговата упот

реба со поинакво значење. 

ВЕЖБА бр.Ѕ. Откријте ја многузначноста на зборовите сооб

разно со контекстот во кој се уnотребени. 

- Другари, ако не напишам nесна за оваа наша средба, 

Оцка да не сум. (К.Чаwуле), Наоколу се слушаше песната на 

црцорците од која шините се издолжуваа во недоглед, се дота

му каде што се соединуваа со небото и ст~ едно исто.(Зо

ран М.Јовановиќ); И сите ливади на светов се исти: Зелени, 

росни-лuвада е росна вели n2сната; -Славе, чедо. да не е оваа 

проклетница, како ја викате ••• коњспирација, тука му е место

то за песна! Тука да го пуштиw гласиwтето онака, за мерак што 

се вели, та да го разбидуш Караорман наш! А! (В.Иалески); 

Песиата "Ленка" од К.Рамн е многу позната; песната и nриказ

ната с~олан нема; Тој си ја исnеа песната; Ти пак со истата 

песна почнуваш; Во Ulестата песна од "Илијада" се зборува за 

разделбата меѓу Хектор и Андромаха. (Разговорно); 

- два конца napaj од срцето, драгн, 

едниот црн е, а другиот црвен, 

едниот буди морничави таги, 

другиот копнеж и светол и стрвен. 

па со нив вези еднолична низа, 

песна од копнеж и песна од мака, 

ко јас што везам на ленена риза 

ракав за бела невестинска рака. 

(Б.Конескн) 

з• 

2 • б • синонш.ш 

Како што имавме можност да 
видиме (Види во делат 

Типави лексичкн значења на зборов ) 
слично нте зборовите што имаат 

реално-логичко значење а се различни 
по ЗВУЧење се 

синоними. Синоними нмаат сите зборовни 
групи. Обична за си

нонимите се зборува од речничк 
а гледна точка при што не се 

има nредвид зборот во контекстот. Меrу" тоа 
кога зборуваме 

за синонимите, секогаш треба да се има 
nредвид не само реал

збор~ туку и нашиот чувствен од
ио-логичкото значење на 

нос кон предметот кој е означен со 
соодветниот збор-синоним. 

на користењето на синонимнте во из а-
Според тоа суштината 

зот се состои во тоа една иста б" р 0 Јективна мисла да се изра
зи со разни зборови. Умешното користење на 

синонимите ја 
прави речта поразновидна точна и 

' изразна, зашто иако имаат 
слично значење, тие се Разликуваат 

еден од 

емоuионална отсенка и според сферата 
дРУг со дополни-

тел на 

реба. 

ВЕЖБА бр. б. 

ВЕЖБА 6р. 7. 

на својата упот-

Прибавете синоними кон следниве 
зборови: живост, 

радост, знаење, мерка, смелост, 
Работливост, 

умен, глуn, рамнодУIUен; МОЛt.rалнв, 
магичен, по

вршно, зборува, работи, nочитува, 
ж:ува, разбира, гледа, обо-

врне, оди, полека, брзо, дека, 
зашто. 

Преnншете ги речениuиве и кон 

зборови изделете синоними: 
сите потцртани 

- Марија е талентирана девојк е 
а. ЛУШаме ннтересен рас

каз. Нашите борцл се одnикуваа со хероiство на бојното поле 
НеУМорните очи на крајот ,з"г"а'с~н""а'а"- г · 

- · 0 зrазија човекот. лесно 
се одзива на секаква рабо п ---

та. етре е nостојано во движење. 

ВЕЖБА бр. 8. Обидете се да ги nронајдете 
синонимните замени 

за глаголот зборува употребени од авторкте во 

текстот што следува. Повеќето од зборовите што 
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треба да ги rrронајдете сама вре.мено истаnуваат 

како сиионими и тие се всушност контекстуални. 

- Тебе, море човеку, -му рече таа, -како да не те 

носат нозете. "Не, -Й одговара тој, -јас ќе си постел~~ овде 

под лозницава ... -Што е, да видел господ, да правиш што не си 

лоавел!"- се кара таа.-"Така",-одговара ЈсратЈсо и реwено Со

коле. (Б.Конески); "Невеста, -велк ст.зрата мајка-донеси ја 

урката". (Б.Конески); Кај сед.,mо~ ангел сме, а брате, -прида

ва тој како смекнато. (Б.Конески); "Ајде кобници бре-им сви

куваше тогаt11 roгa-yu.tтe не ви е јасен планот за кај сте?" (Б. 

Конески); -Лудцот беrа од nијаниот,-се јави сега t!)илозоmскн 

кметот и пак си го заруска мезето. (Б.Консски) ; -Нека пие, 

ама барем да не разлава, -се искаЈ!<а nак кметот. (Б.Конес!tН); 

на вратата се сврте уште еднаш и окара нешто nолугласно. (Б. 

конески); Плампа што не било. (Б .Конески) . 

-И злото, зборувала Гледачката, и злото ка:{о и се 

божје знае за умора. (К.Чашуле); Се расчу мошне ~ргу-без да 

се знае преку кого и како-дека, боже?-1, некаква гледачка што 

ломинала низ Прилеп тие денови била виновникот за тие нејзини 

скитаља. (К.Чашуле); Но nамети, свршила Гледачката, паметн 

дека дури и тогаш дури и во часот на тоа твое такво скончу-

вање, тој за кого c~l тргнала во света војна nротив лремре-

жето, тој ќе биде спасен. (К.Чаwуле); Под тој таван Наум Му

тавџија се отворил пред Марија. (К.Чашуле); Како дете трчаше 

по неа, 

му ~се го 

- Заради 

ја влечеше за унечка, ... И веќаваше дека отсега ната

nDави само она што ќе му го дозволи таа. (К.Чашуле); 

г~асовите што се праматарат против мене низ чорбаџи-
ските усти не сака да ми ја даде. (К.Чашул~); Ја поканиле и 

неа да им ја дели трпезата. (К.Чашуле); Луѓето мешаат, рекла. 

Те налравиле внуку мој, збор во сите усти на градов. {К.Чашу-

ле); Збор по збор, nрвиот го извадил ножот и му го распорил 

минтанот на вториот. (К.Чашуле}; СТdРИОТ уште несвршена nри

казната на ташка станал и без збор излегол од собата. {К.Ча

шуле}; да му го речат тоа на стариот, и да му го повторат, 

но не и да му го nотретат. {К.Чашуле); Стариот продолжил (Чо

веку се, мој Горчине, дадени два живота ..• }. К.Чашуле) · 
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- Што ти е човеку? -викна Бошко штрекнат. -Девет де

нови борба водиме ..• -nрозбори nатем мала станка.-Водиме .• мр

мори Бошко ..• -и се во снегови, во ветришта, без спиење ••. 

Проста да не веруваw дека човекот можел така нешто да издржи! 

-Без Спиење ... блада Бошко.-И откако е формкрана Бригадата,се 

вака. -се вака ... -nак Бошко. -Тогаш, што nовторуваш зборови 

каЈ{О на исповед пред nричесиа? Чекај да довршам! -Чекам, 

-Значи nродолжува Трnе-и се борби и, да речеш, добро се биеме. 

(В.Nалески); -Ама слушај ваму- се развреска Tpne. Бошко че

кори напред. Без да сврти глава, му дофрла. (8. ~~лески); 

-Низ ноќта, во колоната, ти во Втората чета јас во Третата, 

разговаравме ли? -Се ислитувавме секој себеси. -Се разголу

вавме секој себеси! (Б .Мапески). 

- па кога ќе ја друмне: nомилуј рабја свои rосnодни. 

(К.Урдин); Потоа некои во разговорите лодденаа што станува 

со црквата во малото nланинско село. (К.Урдин); Прошукува: 

-Зоwто не лрестануваат со тие музики драга! (К.Урдин); Еден 

шегаџија веќе ливнат по нашински друсна: - Костаќи, дедо по

ле, вие многу богато ја карате, на масиве нема само млеко од 

лиле. (К.Урдин); Се зашикува и дрндори: шттт, wттт. (К.Урдин); 

Олелеее-рикнува и мапу му доаѓа свеста во стилцосаната глава 

(К.Урдин). 

"Марко бре лусти, овие ќе не требат како ..-ro гледам 

му noтwenнa на Марко кој во себе вртеше иста мисла, (Т.Геор

гиевски); "Сакав да ти кажам, почна, имај малку лериз на ус

та, не сме ние овде за бабни ќеф". (Т.г.еорrиевски)Ј додека 

не седнаа, додека не допливаа до своите ле~, ннкој не от

вори уста, а кога легнаа, доне лрошепоти. (Т.Георгневски); 

"Господине поручниче јас не сум писмен за во кантина, не сум 

учен", си го задржа во себе како и тогаш. (Т.Георгне!l!ски);" .•. 

Кој знае може н ти некогаш си имал гре~и мисли по неа!" но 

секна не заради тоа што се исплаwи дека погрешно Хе го раз

бере Марко, туку заради тоа што молчеа сите околу. (Т.Геор

гиевски); новиот, кој носеше nотпоручнички чин, застана преn 

доне, му ја nоткрена каnата и вресна. (Т.Георгиевски); ~Трај 

човече, не одврзувај го јазикот. (Т.Георгиевскн)Ј Во ваков 
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состав секој се стрежеше да отвори уста, никој не Gewe си

гурен другиот каква краста носи во душата. (Т.Георгиевски). 

2.7. АНТОНИМИ 

Антоиимите {од грч.~-против • qр~-име) се збо

рови со спротивно значење. Се слротивставуваат зборови спо-

ред еден nризнак, На nример: светлина темнина сnоред приз-

накот на видливоста; ~- студено според nризнакот на 

темnературата; ~ -мрази според при знакот на односот- кон 

некого, кон неwто; ~ -~ според признакот на вку
сот; ~ - далечно според признакот на nоложбата на nред

метот или појавнте во nрос·rранството. 

Во уметничката литература,во публицистиката и вооп

што во ре~та како средство на изразот за контрастирање на 

лица, nредмети, појави, настани овие зборови најчесто се 

уnотребуваат. Антонимијата е развиена најмногу кај nрuдав

ките и прилозите со качествено значење, но тоа не значи де

ка ги нема кај другите зборовни групи. Сnоредика: глаголите: 

безделнични - работи, кај именкнте: ~к - ~. кај пред

лозите: Е3 - без, кај сврзниците: ~ - ~ Меѓ~а сеnак 
треба да се има предвид дека сите зборови немаат антони~m, 

односно дека и во рамките на една зборовна група ова свој

ство не се пројавува регуларно. така соnствените нменки не

маат антоними. Истото неwто го забележуваме и кај именките 

со конкретно значење како ~· врата, ~· ~~ ~· 

~~ ~ и слично. 

Антонимите можат да бидат: 1. зборови се ~азличен 

onwт дел ~ - ~; 2. со ист onwт дел а ~ спротивно 

значење среќен - несреќен и 3. пре~иксирани со с~ротивни пре

фикси: граден - разграден, ~ - бесчесен. 

ВЕЖБА бр. 9. Меѓу навед&ките зборови најдете ~а.~зи кои ќе 
бидат спротивни то ест антоними nc .::воето зна

чење: -ден, радост, светлост, :!Сtвс-:-, nријател, 

човек, мир, добро, весело, бело, ~с~ека, сега, 
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напред, пред, над, од, да, многу, далечно, неве

село, убав, здран, умен, неразумно, криn, брзо, 

nосле, назад, малку, студено, приб-лижува, одмори, 

одјаде, одрече, одјави, лошо, тажна, црно, no, 
под, во, не, ноќ, тага, мрак, смрт, јави, изгра

ди, задолжи, нечовек, немир, оддалечува, умори, 

гладува, рече, стане, прав, топло, разумно, сед

не,нелрнјател, оддолжн, одrради, разгради, блис

ко, неубав, луд. 

ВЕЖБА бр.lО. Пронајдете ги контекс-уалнн-е _._ _._ (инднвидуа.лнн) 

слротивставувања на зборовите во лоетските тек

стови што следат. Во обичната употреба тие не се 

секогаш антоиими. 

долго живеам на ова место 

под ~ое шуркаат лланински 

и децата ловат пеnеруги 

извори 

а боровите .во нема нзвишеност 

ја разлистуваат тишината на вековите. 

Долго живеам на ова место 

и лолеха црнеам од времето. 

Гледај, велам, rледај каков си: 

ни да се препознаеш. 

Некогаш овие очи беа длабочини 

но кои се нур~аа твоите желби 

како жерави во соичевина, 

а сега се само две суводолици 

за ноќевање на случајните дождови. 

Некогаш о:вне раце беа орачи 

во ровката земја на твоите лутања, 

а сега личат на врбови nрачкн 

неродннци чаталести над водите. 

Некогаш, велам, и ти ~ако децата 

сн ~граше со nеnеруги n рака 

а од нивниот златен прав 

цутеа вишните во твојата градина. 

(Ацо Ulопов) 

\. 
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Везtuше, кажи Ј<ако да се роди 

проста и строга македонска песна 

од ева срце што со себе води 

разговор ноќен во тревога бесна? 

-два 1tонца параЈ од срцето, драги, 

едниот црн е, а другиот црвен, 

едниот буди морничави таги, 

другиот копнеж и светол и стрвен. 

na со нив вези еднолична низа, 

песна од копнеж и nесна од мака, 

ко јас што везам на ленена риза 

ракав за бела невестинска рака. 

Судбинско нешто се плело за века 

од двете нишки, два созвучни збора, 

едната буди темница што штрека, 

другата буди вкрвавена зора. 

(Блаже конески) 

Засилен гром на тешкото лето 

Мојот коњ лретрчув-а 

од МРачни во светли nолиња 

гледајќи го песнава ја полнам со страв 

Слегува небото со секнри 

Што на бело лладне прават ноќ 

(Радован П~вловски) 

"Таму има камен мерџанлија 

од среброто до три аспри nocкan; 

да го носиw, тешко 

да го кршиш, тврдо 

не се носи, 

не се к;pum!" 

(Народна nесна) 

Ао тихата вечер, nритаена,!'-Шрна, 

u:том месецот тргне по сводот да шета 

и некаде таму, D недогледот шнрен 

саканата ѕвезда тој среќен ја сретне, 

во адблесОI< чуден езерото сјае 

а околу светот е занемен, трае, 

-тогаш дојди в Охрид! 

(Гане Тодоровски) 

Пружи ја таа бела дланка и јужните ветрови 

ќе дојдат 

Да ја скрија':' таа добрина не како мртво тело 

Туку како убавина, Ка!со ѕвезда 

По која весреќните nопусто ќе посегаат. 

(Анте Поповски} 

!iагрнзани од болеста 

ние се ти дадовме, 

а ти не подгонув~u 

со слабиот добиток 

во дебела зима. 

{Јован Котевски) 

ЗАБЕЛЕШКА: ОбрнЕ.:те :еннмание на песната "Денови" од Коста 

Рацин а оnределете ја антонимијата во неа. 

2.3. ломоними 

ХомоНI!МИте {од грч. ~ - еднаков * олvmа-име) се 

збсрови со различно значење а со еднаков звуков состав. Сnс

реди: ~~-средство за ~осење, алат и~ на човек. По 

с:аоето потекло хомонш.ште или се јави:ле на домашна nочва ка

;<ов wто е случајот со зборот ·коса, или се резутлат на позај

мување на двата збора од еден јазик на пример блок - големо 

nарче камен, мраз, и блок - обединување на држави во сојуз, 

дојдени од францускиот јазик или nак се добиени со гласовно 
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совпаѓање на зборовите дојдени од различни јазици како на nри

мер зборот ~ како музички знак од францускиот и ~ - ди

nломатска од латнискиот. 

Кога во речта уnотребуваме некој збор, обична не за

бележуваме дека тој има хомоиим. Поради тоа неолходно е во 

себе да развиваме набљудувачки однос да не се дојде до цвос

мислици, иако контекстот го изјаснува точно· значењето на збо

ровите со ист звуков состав. 

Блиски до хомонимнте се хомофоните - зборови еднакви 

ло звуqење но различно напишани. Спореди: ~- тЕХ!, ~

~· Хомофонија може да се јави и во изрази: со лист (харти

ја) и зборот ~: меѓу наредните говори и стаИдардниот ја

зик ... и зборот меѓународните (односи). хомофоните можат да 

предизвикаат двосмислици само во усната реч, зашто кога се 

јасно н nравилно напишани се совпаѓаат само во произнесува

љето. 

Кон хомофоните се придружуваат и хомографите - збо

рови еднакво напишани но со различно звучеље. Спореди: каита

~ (муз.творба) н ксiнтата (чл.форма од им.канта). ХоNограrоите 

создаваат теwкотии само во писмената реч, затоа треба да се 

внимава и nри одбележуваљето на дијакритичниот знак кој го 

диференцира значењето. Инаку во усната реч нив ги ди{!Јеренци

ра акцентот. 

Хомоннмијата се јавува и во ~ормите на зборовите nри 

wто говориме за хомо{!Јорми, то ест за истн форми на два раз

лични збора. Спореди: тие имаа одредена~· ~леб изедоа 

на едно јадење; ова~~ е мое; Јале, ~и се веселеле. 

имавме однос именка - придавка; именка - rлагол, 

хомонимите се среќаваат во разни жанровн на речта 

но ретко се меwаат. Од нзразиа гледна точка претставуваат 

интерес ДО ТОЛКУ што создаваат услови за двојствено сфаќаље. 

давајќи повод за неточно сфаќаље тие се јавуваат како сред-

ство за разиовидна игра на зборови, која во основа се сведува 

на тоа wто хомонимите лоиекојпат се улотребуваат во таков кон

текст кој може да биде сфатен двојка при wто се доаѓа до та-

каиаречениот каламбур, главно во жанрнте кај што наоѓа израз 
Играта И ХУМОРОТ. 

ВЕЖБА бp.ll. Прt<бавете хомоннми: кон следниве зборови 1 
сите треба да бидат имеики. 

-карта {сад за вино),~ (место до or~e), ~ 

(дел од "I:елото), ~ (крвен сад), ~ (место засолнето), 
~ (вид спорт), брдо (на разбој}, !:Е.Ѕ!L(Населено место), 
!9:!:!::_(материјал за прицврстУВаље nрозорци:), ~ (од жнто}; 

~ {мноwтво народ), лозинка (ПРат од лоза}, лига {nлунка}, 
~ {серија од осум ноти по висина на звукот~лад (ма
гацин) секциiа (расечУВање на тpYiz), ~ (од ~л;;;;;-билеnr, 
nризнаници), ~ (фирнајс), вила (алатка}, епискоn (проек

ционен аnарат}, ~ (станбен) , ра.чикаn {nриврзаник на ради

калнн меркн}, ~ ~артилериско ору.жје), ~ (nредно место 

во некој ред), ~ (опmиеи крај на облека}. 

ВЕЖБА бР.12. Наслрема наведените нменки nриQавете ~омоними 
глаголскн форми. 

- секира (алатка), скара {наnрава за печеље ме

со),~ (тело, снага на човек) чекорн (мн.од 
нм. чекор), Qapa (мочурливо место), стрелка (на 

часовник), стрела {вид оружје). 

ВЕЖБА бр.lЗ. Наспрема наведеиихе глагопскн форми најдете 

хомонимни глагалски. 

~ (лквада), ~ (молскавнца), станува (од 
сnиеље), ~{почна да се качува). 

ВЕЖБА бр.l4. Во наведениве реченици ИМа хомонимни, хомоФормни, 

хомофоик и хомографски nримери. Обндете се да ги 

класифнцпрате 1 а nотоа иаправете и семантичка 
анализа на секој од нив_ 

-На стадноиот имаше околу десет иnјади гледачи. Не си 

ја гледаш маката туКу мк одиШ no гледачи· како тие да ќе ти 
помогнат. Кај те наврна толку? целиот си ~.Цел живот сн 
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~ Од татко и од мајка. до местото има ~ пат допг 

100 км. Земјотресот во Скопје ~ во црно многу семејства. 

Кучето во моментот тажна ~ и тоа беше знак дека нешто 

по~ се случува. Селаните ја ·ваџат пченката. Не знам што 

праза.т тие луѓе. По цел ден си ги вадат ~· Закачи го 

палтото на закачапка. Кога се закачн по скали не рече ништо, 

но после му стана теwко. Луѓето и не сакајќи ни ги збркаа 

коиuите. Домаќиинте го збркаа песот·н така влеговме слободно. 

Нашиот ~ раководител е наставник по биологија. Буднос

та за дејствувањето на класнпот непријател никогаш не треба 

да nрестане. До куќата има една голема бара. По цел ден бара 

нешто низ дома. Тој живее како некој бег. Сите деца се дадоа 

во бег. Селанецот ја водеше кравата на пазар. Си купив многу 

убава кравАта. Постапките на студентите се правипни. Студен

тите одат по стаnките на сзоите професори. Мене не ме ~ 

тој пробЛем. Засеrа немаме услови за решавања на тој проб

лем. таа на учено се :вели поинаку а не така. Yw:re немам .!!.!=. 
~ е~ UIТO треба за испитот. Наместо да CЛYlU&!! tuтo тн 

велат постарнте ти одиш по умот на друrарите. куМата е нзrра

дена на место окружено со борова шума. Јас не можам по ново, 

јас си знам по старо. Немам ништо nоново да облечам. е~ што 

нмам е nостаро од ова. Тој станува секогаш во 6 часот. Не 

знам што станува со моите друrари. Крвта вода не станува. 

наnравата имаrое маrнетна стрелка. Старецрт само туку стрелка 

со очите и ништо не зборува. Зоран непогрешиво стрела со пуш

ка. Неnријателот raѓawe со отровна стрела.nчелите облетуваа · 

околу кошарката. Кошарката е благородна спортска игра. !ln2! 
земја што пред некој ден беше во дворот, сега го немаше. Се

nодготвуваме за купот на одбојкарите на студентската органи

зација. Оваа игла има убава кукачка.во лквадата имаше само 

една кукачка сеио. 

2.9. ПАРОНИМИ 

Паронимите се зборови блиски по звучеље,а различни 

по семантиката. незначителноста на гласовните разлики на па

~ nретстаБува те~отија за иивно~о усвојуваље, особено 
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во учип~ата возраст.Лознато е мешаљето на географсккте нази

ви како IIЈ:вајцарија-{I]ведска, Австрија-Австрапиј·а. Греш:ки ао 

уnотребата на паронимите особено се сnучу:ваат со малку позна

тите зборови ,п а тоа nонекогаш д;::ее,цува ;:р П0'IП:1пНа беQ.н::.nнца.~: 

дијапектен - дијалектички, Фактrра - Фрактrра. За претпазуаа&е 

од ваквите грешки, полезно е обраќањето до толковните речкици 

за справка при нивното точно пишуваље и изговор. 

Слично на хомонимите и паронимите поне~огаш се кори~ 

стат за игра на зборови, но при тоа треба да се внимава паро

нимијата да може лесно и без мака да се разбере и да соодвет

ствува со општиот карактер на речта. 

ВЕ~БА бр. 15. Ука:оt:ех.е на различното ~начеЕ">е во редот парони

ми што ви е предложен. Тоа најлесно ќе го наnра· 

вите ако со секој од нив конструирате речениuи: 

- акцентира-акцептира,адресант-адресат-адресар, венеч

ни-венчани, здрхува-здр~ва, комбинација-комуникација, дија

лектен-дијалектички, дијалектика-дијалектологија, статус-ста

тут, суштество-сушност, факт-фактор, озборувач-озборуван,сеn

тик-скеnтик. романизам-романтнзам, сеф-сенф, наградуваље-над

градување, ненадејно-ненајдено, поетско-nоетично, текст-тест, , 
семенар-семинар, салонит-селенит, стационер-стационар, nочини· 

лотчини, фортицитет-фактицитет, свикувале-свикиувапе, отпочне

ме-отпочинеме, уnрости-уnропасти, интегрира-интригира, посвети

nросвети, nарафира-nараграфира, демоитира-демонстрира. 

ВЕЖБА бр.lб. Кон секоја придавка nронајдете соодветиа по смис

ла именка дадена во заграда. 

- дипломска; дипломатска (работа, nреписка) 

- декласираи: депласиран (службеник, предлог) 

гарантираии: rарнираии (цени.~ јадеља) 

- критички: критични (став, години) 

- беспризорно; безразборно (дете, зборување) 

- детапнн; денталии (податоци, гласови) 

- метална; меитална (плоча, заостанатост) 

- консонантеи; константен ~' ~ 

- универзитетски; универзален Сnретставиик,изум) 
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ВЕЖБА бр. 17. Опредепете ја паронимнјата што ја овозможува иг

рата на зборовите во некои песни на поетот Гане 

Тодоровски: 

- делник што е понеделннк а не поседелник, 

целник што појХе е вторник, помалку празна

зборннк, 

делник што нејХе в среда скрстени раце да 

гледа, 

делник што Б четврток не станува неврток, 

делник што значи Б петок ленннски леток, 

делннк што дури в сабота најдува доста работа, 

делник што стимулира триж да сме подобри 

и тн н тој и јас, 

делни·к од оган и .делник од мраз .•. 

(Гане Тодоровски) 

- Јас не сум Вардар, ни завардарен, 

не сум превардарен, ни подвардарен, 

може сум: варден, та недоварден, 

јас тек без ширина и должина! 

(ГАне Тодоровски) 

2 .!0. ЕТИМОЛОГИЈА - ПОИМ ЗА НАРОДНА ЕТИМОЛОГИЈА 

Етимологијата е научна дисuиплина (лингвистичка) што 

го проучува потеклото и историјата на одделните зборови и 

морфемн. меѓу дРУгите пр~ања секако се·напожува во општи цр

ти да се запреме на праwаљето како нзникнува називот на пред

метите. на пример зборот читална изникнал, очигледно, поради 

тоа што во nросторијата наречена со ова име се ~ Разбир

ливо е дека ваквите простории можат да бидат многу различни 

според големината, внатр~uно~о архитектонско и друго устрој

ство, според количеството и изборот на книгите и според дРу

гите признацн. Јазикот, меѓутоа, за да ја именува просторија

та со ваква функција, го одбрал само ~дниот нејзин признак -
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- дека во неа се ~ Значењето што го одразува тој приз

нак, според кој сме го нарекле предметот, всушност е wвнат

реmна ~орма" на зборот. Терминот "внатрешла форма" е~ и 

тешко се сфаќа, зашто за многу зборови не можеме да знаеме 

врз основа на какви значеља во свое време изникнале нивните 

називи. Тоа може да се открие со помош на изучувањето на ис

торијата, потеклото, развитокот и промените на зборовите. 

Таквата скрнена внатрешна ~орма на зборот што може да се от

крие со специјално научно иследуваље се вика ~ (од грч. 

etimon- вистински, нсконски, правилеи). Според тоа задача на 

етимологијата е да ги пронајде и да ги објасни старите, веќе 

заборавени значења и форми на зборовите. За решавање на ова 

прашање научниuите ги користат знаењата за врските меѓу јази

ците и за гласовните закони што дејствувале во минатото. 

Секој човек се стреми и сака неразСiирливото {непоим

ливотоЈ да го направи разбирливо. Тоа со други зборови значи 

дека секој ја бара внатрешната форма на зборот, но тоа го 

прави во својства на рационална објаснување на значењето на 

зборовите без учество на реалните фактн на нивното потекло. 

Ваквата желба е природна и токму тоа понекогаш се јавува како 

причина за nојавувањето на таканаречената народна етимологија. 

Станува збор за грешна установување на затемнетuот или непоз

нат етимон односно во таквите случаи луѓето настојуваат да си 

го појаснат ова или она значење и често зборот трпи морфолошки 

или фонетски промени. Најчесто тоа се случува со употребата_на 

туѓите зборови, а најмногу грешат луѓето од народот со тоа што 

таквите зборови ги доближуваат до зборовите на мајчиннот јазик. 

Спореди: саннрана - станирана; салонит - селанит; витрина -

ветрина; бескрупулозен - бесnрекулозен. 

Практичната или народната етимологија ја сnоменавме само 

како пример на постојниот стремеж на човекот секој збор да го 

наnрави поимлнв, но и за да се в~~и дека тоа не може да се сто

РИ без консу~тирање на сnецијалните области на научното сфаќање 

на јазикот. 

Нарqдната етимологија служи како изразно јазично сред

ство во уметничката литература во случаите кога се предава 
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простона~ма јазична сред1111а ипи кога се авди:Dидуализира 

речта на о=.е-лннте тtt~:ности од народот. 

ВЕЖБА бр. 1~. Пронајдете ја народната етимологија во изводите 

од македонската уметничка nроза. Укажете на стн

листичката улога·wто ја врши таа. 

Каде е кум давадос, брат Арсо? Се сторивме од голе

мото добро утро! Чорбаuн Давадос-наw кум! Чорбаџика Праскаре

ва-кума! Има цело Скопје да види и да се чуди ••. (В.Иљоскн); 

~е видат кој е Дуко Осојски, Дуко курирот, Дуко кој 

само оние што не стапипе на овој тирен, не rw водел по рид~

тата и по доловите на Дебарца и на Малесија ••. Да не е оваа 

проклетница, како ја викате коњспираuмја7 туха NY е местото 

за песна! {В.Малески); •.. тактика и ~а, рече, требаат 

и линнја и политичка изгра,пу:ваље на масхте .... - .Nасите се 

дрвени ,дофрп:к :&орис Берберчето, масите се JrЗrpaneu:в од D:n'ици, 

и ч~рwаФи се клаваат врз нив и паници и пахкп. врз чараа~ите 

и смешно некако зборИIIЈ, Гauol - Те жалам, рече Рибарот, оф, да 

знаеш колку те жалам зашто не си се издиrва.а QJ:I оваа иаЈ15а струш

ка, дуќанџиска nроституција, то ест отшто е. прост • препрост 

те жалам ••• и маса не е само маса туку на учеиО, иа јаз]IЈ(ОТ од 

Макс и Еиглес значи народшште, тоа е маса и ie се хздагвеме со 

времето, не сака велење и така ••• (В.малески); 

- Ама стрикото Мартин цела ноќ око не е~ беmе на 

конверенција,- објасни женичката. (Ж. Чин~о). 

2.11. ОНОМАСТИКА И ТОПОНИМИЈА 

влиски до етимологијата се ономастиката (од грч. 

~ што значи - име) и топон:кмиiата (од грч. top:os· -што зна

чи - место). 

ономастнката ја изучува историјата на соnqzвените ими

ља - имиња, презимнња, фамилијарни и прекари. тоnоними.јата е 

наука за географските сопствени имиља на - реки, езера, градо

ви, села и места. ПодатоiЏiте добиени со овие науки ја интере-

сираат историјата на општестиото, х~урата, јаз~, но тие 

наоѓаат nрим:ена и во теоријата на јазнкот. nокрај '%00 тие мо

жат да бидат интересни за широк круг луѓе ~о сми~ ве тоа да 

установат, да разберат од што водм nотекло ни.ното п.нно име 

или каква е историјата на името на сепата, градов~~ реките 

и езерата што им се нин нипи. 

2. 12. РЕЧНИЧХИ СОС"t'АВ ВА ЈАЗИКОТ 

Што nодразбараме кога :ѕе.лиме •речикчхи сое8&8" на ја

зикот? Со тер801'110'r реч:иа'IХИ соста. се О"Ѕначра ц~носта 

на зборови ~ aneryaaaт во соста80т на овој нли Q80j јазик на 

кој и да е наРQА~ Coaqr,..oe~n>oee ј аза:nн: 11tt0 се добро ,..,.иени 

имаат многу ro8eN +=-џt по обеN и ГОЈЈ@:Ј«) боrатсТllо 80 :.азно:вид

носта на pe<iИA<uUIOX состаи • .ла се О'ПРедели точното ЈК:оаичество 

зборови иа '),ЈЏtе""Ч' jaз.JIIC е те81Ко. Peouuucoт на ма:к~киот ја

знк11 ~ 64~522 зборов•r меfоутоа оваа. цифра не. .а•а целос
на nретсrава за хо:аачесхвсд:о зборо8и :а о нашиот ја~.. во сnо

Редба со боrа'Х'СПIОТО ва ја.ЗЈ~Хоr ва. ИоllрОДОт, Р8.ЧНИЧК1101' фонд 

на одд.Ш~НаТе :lfYfe -=зrJile.,'l!$<1 ~ .. Дури и кај иа:јtrсжакнати

те nвсате.n:и тој се .... Qa 20 .. 000 - 30.000 збороВ8, а кај лу

ѓето 11П0 ве се DЈIСатеик "во се добро п:ксменк, бројот иа зборови 

се kопеба од. 400Q-6ООО .. Ц.'Моlрвте м::rо :ѕборуваат за. зборо8ниот 

фов;ц п а coo_uo". .. ,,.,e жѕТе ro. -..аат DPitдlafД ахтnииот Pl!i"'JJИK, 

то ест оаае зборови: кrо r.: звае 'I'С8е!Сот и што може да ги nри

ме.ва во речrа по CJDI.ara иа веХе изрсrботеннот иавих. Jilll:fyтoa 

~в: број збороаа човекот r.: ~ ако се среа:е. со ниа 

во реqта. Вс3nввост тоа се 3бopoiUrre 11tt0 се однесуааат кои ~ 

сивв:Ј10Т :petD~:RX х о»ој ~ во IIЗJIIeCSI. смиспа е nоt'ОIММ'··од q .. 

~. ТОкму nоради. ова ед;аа од rзѕаавкте задачи ао рвзвито

хот иа. хуЈI'Х'урата .иа речх:а се сосrов JIO аа.стојуиаа.еtо секојпат 

да се 111188 премхв на И011ЈП'е :ѕбороаа Q11t пасивииот Ф-.кt во ах

""""""'. 

1/ Реч:иив: ва ~j.t»>t:::1 Сж<:ц]е, т .. I 1962, т x.r. 1965, 
т ПI 1966~ 

Во ватаж х техст оз~ со РКЈ .. 
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во развојниот историски пат на лексиката е изразен 

неnрекинливиот процес на обновување на лекснчкиот фонд, би

дејќи речничкиот состав е тесно nоврзан со различните деј

ности на развиеното човечко сознание. Оттука расnределување

то на лексиката во ~или редови се врши пцц дејството 

·на разни историски услови. Во јазикот има стари и нови збо

рови, наши и туѓц, зборови што му се познати на целиот народ, 

то ест општонародни и зборови со ограннчена територијална 

уnотреба - меснн или дн.јалектни. Распределуваљето на лексика

та се врши исто така и според формата на оnштење и според об

ласта (сферата) на употребата на зборовите. 

2.12.1. Речннчкиот состав според nроцесот на обновување 

rрупитѕ на с~нонимите, антоннмите,хомонимите и nаро

ннмите се изделиле во јазикот на основа смисловите врски меѓу 

зборовите. Сега ќе се осврнеме на изделените груnи во резул

тат на неnрекннливиот процес на обновува~ на лексичкиот сос

тав при што се забележува историскиот развиток на оnштество

то. Со noj авата на нови предмети или noj ави изникнуваат нови 

nоимн, а заедно со тоа и зборови за нивното означување. Од 

друга страна пак со исчезнуваљето. на едни или други nредмети 

и nојазн, отnаѓаат од употреба или го м~ну&аат Своето значе

ње и зборовите што ги означувале. Врз основа на овој nринцип 

се издели~е стари и ~ зборови. Во групата на старнте зборо

ви спаѓаат историзмите и архаизмите а во групата на новите ~

ологизмите. Всушност сите три групи зборови како nомалку поз

нати едните nоради застареноста 1 а другите поради тоа w~o се 
нови и не им с~-~нати на сите - сnаѓаат во nаснвниот речник. 

Историзмите се зборови со кои се ~ваат nредмети, 

nојави и лоими што И nриnаѓаат на историјата. На пример: ~

Ш, дахиј·а, кадија:. Историзмите се користат главно во сnеци

јална литература (историска) кај што исnолнуваат номинативна 

фуикција за означување nредМети, nојави и пои.ми што имале зна

чење за nрактичниот живот и другите сфери во соодветната вре

ме. Со nомош на историзмите во уметничката литература усnешно 
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се насликуна минатото кое се наситува со конкретен опис. Во 

современиот јазик нема синоними за историзмите. 

Архаизмите (од грч. - archaios - стар) се исто зас

тарени зборови и со нив се означуваат предмети и појави што 

се познати во современоста, но во својата употреба се nритес

нети од синонимите - то ес1: од зборовите со активна уnотреба. 

На nример: еким- лекар, абдесана- мијалник, аберџија- глас

ник. Архаизмите во македонскиот јазик се улотребуваат главно 

во усната разговорна реч и во уметничката литература. и nри тоа 

служат како средство за создавање историски колорит на време

то. Архаизмите не се употребуваат само во речта на лицата ка

де што е нивната употреба природна, но и во р~чта на авторот 

во која тие играат улога на средство за стилизација. 

Неологизмите (од грч:. ~ н::~в и logos - збор) се но

ви зборови создадени на основа новите производно социјални и 

општествени односи, новите услови на животот и во реаултат на 

пронајдоuите во науката н техниката. На nример: бригада, бол

шевик, ТРУдбеник, младинец, телевизија, астронаути, вселенски 

брод. 

До колку луѓето ги слушаат, читаат и сами ги употребу

ваат новите зборови од детството, таквите зборови ја губат 

отсенката на нови и се чувствуваат како обични. Т~~а и сложе

ните скратенки ~, КПЈ, СКЈ се неологизми за луѓето што биле 

свидетели на настаните, меѓутоа истиве зборови се обични за 

луѓето што ·го отпочнале животот nодоцна. Оттука поимот ~~неоло

гизам" е историски и релативен. Покрај неолоnизмите што му 

nрипаѓаат на оnштонародннот јазик има и неопогизмн авторски 

што ги образува сам уметникот - творец во уметничката литера

тура - не за да им даде оnшто распространување, туку за да 

може читателот во nроцесот на доживувањето на делото да nочув

ствува како nред него се раѓа нов збор. Ако ваквиот збор nоч

не да се повторува, да влегува во оnштиот речник, тој ќе го 

изгуби стил~стичкиот ефект на кој сметал авторот. Во уметнич

ката литература Нk>.ологизмите служат да nредизвикаат соодветен 

стилистички ефект, nо~и тоа тие треба да се разбирливи, а за 
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а бидат такви треба да се образувани сnоред законите за збо

ообразуваље што постојат во јазикот. 

~е споменеме дека посебен вид неологизми се и сложе

ите скратенки на зборовите и ~уквените абревијатури (скрате

~и) • по начинот на зборообразувањето тие се главно од три 

ипа: 

1. скратенки од иницијален кар~ктер, составени од по

:етните букви на цеЈtосните нменувања а се читаат по името на 

Јуквите: СРМ, НОБ, ООН, ЖТП, Ј~, СКЈ, ФАП, ДОЗ, ОХИС. 

2. скратенки од иницијален тип, составени од слогови 

ta целото име: ГРАНАП, ФЕГРАП, РЕПЛЕК, ВЕТЛЕК, ~ГРАП. 

з. сложено скратени зборови од смесено образување: 

Југопетрол, центроколонијал, Трготекстил, макотекс, Стокоnро

~ет, Аrроснабдител, Технометал. 

поголеМ број неологизми, во тој број и неологизми 

~кратенки, директно се влезени во нашиот јазик и наши во дру

~ите. Такви се: УАР, СССР, УНИЦЕФ, УНРА, НОЛИТ. 

Треба nретnазливо да се настаnува кога се nрават иео

~оrизми скратенки, за да не се дојде до недоразбирање, зашто 

се добиваатхомонимни абревијатури. На nример: КПИ (Комунис

тичка nартија на Италија, Индија, Индонезија). До колку се 

јавуваат вакви незгоди во nечатот, радиото и телевизијата, 
треба да се објаснат скратенките само ва nочетокот на сооn

штуваљето или во nочетокот на текстот да се даде целото име. 

Неологизмите скратенки можат за кус временски nериод 

да nоминат во историзми. Во првите години од Ослободувањето 

беше обична разни nретnријатија, установи, nродавници да се 

означуваат со првите nочетни букви на зборовите што влегуваа 

во називот. Така за нас се веќе историзми скратенките од ти

nот: ГРАНАП, ФАП, ЦЕКОМА, НРМ, НАМА~· 

ВЕЖБА бр. 19. Текстот што ви е nредложен е заситен со исто
ризми и ар~аизми. Пронајдете ги, објаснете го 

нивното значење и функција (стилнстичка) во 

текстот, а за арханзмите најдете и синонимни 
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замени. За nрецизното оnределуваље ќе ви nа.~.ог

не nроверка·rа на зборовите во Речникот на маке

донскиот јазик. 

- И се собраа. Се качнја Арслан, јузбашнјата, заnтиите 

и коџабашнјата Трајко со азите на Влашкиот ан, а Расим чауш 

со nет-иеесет војНИ!Џi со штиковите на nуuпште ги загради селани

те на ср.едсело. Арслан се обрна nрво кон коџабашијата и азите: 

-Е, кој наnрави, чорбаџи, овој магаршчилак некни? ••. Сакат 

царот да знаит, кој беа тие некни што наnаднаа уќуматот негов 

и аскерот? Ајде бакалум. Нека излезат наnред и нека кажат: 

''Ние бевме и тоа и тоа сакаме". lffiми вера, ниnrro не правам:. 

\Ст.Поnов, Толе Паша) - пискаа и чекаа да се отвори вратата 

и да светнат јатаганите од сејмените како вчера што светеа на 

Атnазар; Веднаш се отвори и другата nола на вратата и децата 

видоа дваесетина агалари nред врата; Пак се насмевнаа агала

рите, а кадијата заоди внатре во одајата кои стиснатите деца; 

- Re гн кроти лебот, Мусо ara, ќе ги крсти. Кога ќе легнат на 

царскиот таин, јагниља ie ~танат; Децата повеКе од стравот да 
не им ги сече Ибраим јазиците, зедоа по еден ѓеврек и се nос

мирија. Им ги раздели кадијата ѓевреците и секое го nогапи по 

глава со по некој утешен збор и она: пмашала, м~ Овој ка

дија Ке бидит, овој муфтија, овој беr, ага, субаша, nаша, ве

зир •.• "; Затоа по десетина дена тој вооружа еден табур од пе

десетина сејмqии и ro исnрати во Мариово со зга.цача да го nо

кори н да им ја наметне неговата власт и на тие дванаесет села 

од старо Мар~ово. (Ст.Поnов- калеш Анѓа). 

- Од сета каза, од сите села риџи, молби; крсердар, 

na крсердар! И Кузман Каnидан, na Кузман Капиданl Само тој мо

жел да им дојде доах: на арамките. За оваа работа ги :викнав на 

диван и муфтијата и Раскм-бег, туку на муфтијата пак му се 

фатил колкот, од она ќе биде, еќим Чала, QД она ••• (В.Иљоски

- Кузман Капидан) - Востаничката стихија го зафаќаше градот. 

Аскерот беше изгонет од касариитеЈ ТокмУ кога војникот го на

вртуваше алтиnатлакотr го удри куршум по глава и тој се стру

nоли покрај тарабите; - Бујрум, ефенди - извади Јон од каже-
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1та футрола долг бара
банлија пиштол и го фрли на калдрмата; 

Фрли го сето џепане, na тогаш nриближи се -

tбашијата. (Ѓ. Абаџиев- Двајцата другарн). 

го nредуnреди: 

го карактерот на речта во која се 
~ЖБА бр. 20. Определете 

употребени архаични зборови. Следуваат неколку 

од кои ќе го согледате карактерот. Из
реченнци 

врwете замена на архаизмиТе со зборови од сов-

ремениот јазик: 

егуваат на _ава { ••••••••• ) • · 
старнте често си изл 

' та како алајка ( •....... · · ·) · 
:ената е цел ден во кука 

( ••••••••• ) • Синот му го 

млади се готват ќе одат 

( ••••••••• ) чувај го. Дој-

.абата му остави на внучето ~ 

,а трдиса ( ••••••• , • ) имотот. Сите 

\Скер ( ••••• , ••• ) • l!lтo ќе артиса 

Ј'ас ќе те чекам азар (, ...•••.• ).Тој што седи 
\И на време, 

( ..... , .. , . ) , не гледа куќа и деца. 
10 цел ден в ~ 

!ЕЖБА бр. 21. во нзборов од творештвото на Владо малески, Га
не 

тодоровски и коле чашуле има иеологизми уnот-

ребени (создадени} од авторите. Изделете ги нео

логизмите и укажете на нивната лексичко стилис

тпчка содржина. Обндете се да изврwИте замена, 

а до колку е тоа невозможно кажете зошто. 

А. _ подвјуначени и лодутешени, а сепак со некакво 

КОЈ·знае по којnат раскажуваа надолго и нашн~убе, мостарите 
Еден ден,струшките nриредбари се лодбраа 

роко за комитетот. -
в Охрид, во хотелот на Радича. - Конечно, не 

гостариве, што има да се nлашам и од кого? -

ќе ме изедат 

Ние сме безред-

~е го видиме 
ници, такви сме родени и такви ќе си умреме. 

• што има за гледање ќе видиме! - Но 
и редов на реднициве, е~ 

друго: сиот тој зрачеше со некакво фапенилуѓето забепежаа и 

· знаен1е од каде на каде фале.ничарството · 
чарство и никоЈ не 

Благуна си ја имала книwката како амајли~ - поминале години, 
наум ја учела ••• И си ги велела 

ја та ја чувала nод лерница и 

трите сонови како молитви, а тагувала што nотлерницата ~ста

нала без личната книшка. - истрбуwи ги светијо наш семокен, 
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nтичиштата, откорни ги од утробите нивни убивалата и спаси 

го народот и во народот синот еден у ·мајка.~- Да,~свату, 

ноќ јасникова беше. Н~ зедоа неканениците во заколот Да не 
nронижат •.• доброволците и nрисилниците лежуркаа на некое 

ритче над Рашка. - Еден nокореник на влdста, тетовец, симнаа, 

н~то не било во ред, мене не! - Како си влегол Џовани, така 

се свиткал иаземи: од најгорното скалнло nриnукал nартизан 

дојден од далечни места, такви опасници немаме во градов на 

свети rорѓнја, расправаа. - И да не должам, со среќа да ви 

е тајновината, со лес да nоминат опаснините, ако усnеете јас 

прв ќе ракоплескам ••• распетлуваа блузи, од пазуварките ва

деа кожени париносннцн, пребаруваа. - Си се лажам јас црната 

несреќница догробамома! - Зашто нејзините зборови пак му ја 

разгорија желбата за калиноимаштија, рече. - Најтеwкото неш

то на с:в:етов била самотноста! • • • кога: наеднаш.. • • ти се пода

ва глуждовнта рака, сама се подава и ја бара твојата, по ~еа 

уште една рака,сама се подава и ја бара твојата, по неа уште 

една рака, па уште една и тогаш ветровите ништо не ти можат, 

луѓето одат nротив луњите со престегнати раце, и узнаваш за 

неЗнајна убавина: за раказарака-убавина! Наум почувствува во 

мозокот капкање, капки вода од недозапрен дулец, капат бавно, 

упорно-каn, и не тивнуваат кап .•• кап ••• и се така тврдоглаво 

удираат-кап, ќе :капне на. мозокот и веднаш ќе испари за nак да 

каnне и секоја каnка несnоредливо потеwка од таа nред неа и 

нема надеж да стивне капчестото мачење. - "Студи t ., Како да го 

чу ѕемнељето на пустите колена обезрачени. - Овчарував и не 

ми текнало за девојче. Сега партизанувам и nак не е времето. 

- ЛуГето го молитвеле Перета, госnод да ми те поживее, шепо

теле •.• така тајнувале, бидејќи било најтајно. - Потивко! 

:tlтом наuпшец македонува, тој е комунист. (Влада Малески}. 
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Б. течам и јас, и јас сум тек 
тек горкорек, тек недорек, 
течам и си го знам .зрутокот, 

солунот не си го зиам! 

Cei<oja прик.зечерина а вие раце, 
оваа сила лебоносна,сонценосна, 

маѓосно десет мразулци 
во десет проле'l'НИ млациц;и nреТВr.ра! 

Јас не сум Вардар, ни завардареи; 
не сум превардарен, ни подвардарен, 
може сум: варден, та н~овар~ен, 
јас тек без ширина и должнна. 

так:ва 

П боrати сме сега со уште една смрт и пресен гроб. 
т~rо ле ненсплакана, остани горда недоустена, 

и паз и црна земјо извалкана, залустена, 
~:з;~"го пр:рнеш сина си што беше најмалку роб. 

Ако си тргнал да стануваш n~ет, . 
катаден nочну»ај и не докраЈчуваЈ песна, 
за греwните, за полугрешните, 

-----------------;~-~~~~-~~~~-~'1'0 се невични да станат лактооди .•• 

(Гане Тодоровски) 

В. - Години редум Горчин верувеш~е дека вистината е 

каква што му ја раскажуваа другите, дека љубовта на 
од овој свет, дека е боледување без лек, 

~ека од сите страни на светот, 
Софија за него не е 

дека е смРтен страв што верува 
него, Горчина, ro демнат сили 

од сите темници и од сите усои 
и што се создале него да го уни~ 

и ~е nомрачни заrовори, сил . 
Софија, да ја обезгорчинат и да ја убиЈат, зашто 

тат а неа, го верува и самиот Гор-
сите знаат и сите веруваат - го знае и 

чин -·дека во 
часот кога нему ќе МУ се случи нeffiTO сврruува 

волците, без ве-животот за Софија. - ~е избегал в nланина, кај 
nравдоносци да ја извршат што 

ленце и без леб за да можат ·rие 
а над мене издајникот. - Знајно е 

побргу и што nострого nравдат . 
· Т и по коњот СВОЈ И ПО 

ка tурчин самоилов Саржоски, наЈлудио 
де оста своја и no инаетот свој немијачкиl го пресретна-
непокорен 1 

.о самото дно од стара Србија, во клисурите на мо-ле некаде _ 
исекле со сабјите свои кривовратски заш 

рава, качаци, дека го 
пред нив и да им: 

то откажал да се симне од коњ, да се наведе 
nред сергиите да ме види, да ме 

нстемани •.• -·nред ќепенците, 
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издобродени, да биде видена од мене. - Пред кого - рекле 

пред кого темјаните и темјаните, nроколнатиuи? Пред еден д01.1111ак, 

пред Мијак здивот што YillTe МУ мириса по кепето и по бечвите 

клаwнени? Пред еден неранимајко lltТO nофтил градов наш смерен 

- да го расnрилепи? - се nомернл од чудото што-почнало тука, 

nред него да се свистинува. - се со што и низ што постонме и 

се и~енуваме себеси се лрепознаваме не препознаваат се дока

жувзме и простумпме слаза на Господа. - и никому не сакаме ни 

лотаќистаг.ни да му речеме. - ја nоканил Марија да се осамат 

во.гостинската соба на Рbканозци. - tорѓија Кеnев насамо со 

себ!!си и со осумте кесиља од доблонн 1 несоничел (како јас се

га) и гледал !<ако лукаат пред него nатишта. -Не дај, Господи, 

да се изидннни некоја неnријателска иднина од нашиве гробови 

што ќе го отфрли nростумот наш неnовторлив. - го наоруж:але со 

сета саржоска ~ кокалеска и трајчејоnевке~а историја. се 

во~е себеси одеднаш испростумен nред редицата стрелани. - До

мо~ твој обестебен четврта nрилепска црква ќе го црквуваме 

катапразник и катавелигден. - ~ерка сзоја родена домаќинката 

твоја ќе ја челадевме и ќе ја честевме, жива кутрата ќе оста

неше{ а челадта твоја како свои ластари ќе ја растевме. 

(Коле Ча.шуле) 

2.12.2. Речничкиот состав сnоред nотеклото на зборовите 

ЛеКС!iЧiсиот фонл на јазикот се разграничува и сnоред 

;::::.норот :.tлн потеклото на зборовите. Поради тоа сите зборови 

се де:лат ;;а "сво:н" н "туѓи" и ова се однесува за сите јазици. 

Та"анаречените "свои" зборови како исконски постојат 

во даден јазкх lJIHOl'Y сдамна и се образувани од неговите Мо

рфеми и според неговите зборсобразувачки закони. 1 / Лроцесот 
на формирањето на овоЈ иwn лексика бил долг и сложен. 

1/ Б. Конескн - Граматика на македонскиот литературен јазик 
I и II дел, Скоnје, 1966, стр,49-54, стр.172. 
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Мqхедонската лексика е во врска со индоевропската, со општо

словенската и со јужнословенската. Покрај овие многу зборови 

во нашиот јазик се уnотребуваат и влеrле во неговиот состав 

како заемки во резултат на врските меѓу народите и државите. l/ 
Сnореди во македонскиот јазик: uи:вилизација, социјализам:, кул

~, ~илозо~иiа насnрема рускиот: цивилизациа, социализmА, 

култура, филосоФиа, наспрема англискиот: civil!zation, soci

alism, culture, pnilosophy, насnрема францускиот: civilisa

tion,socializ~e, cultura, philoshopia, насnрема латинскиот: 

civili$, socialis, cultura, philosophia. Историските патиш-

та по кои туѓите зборови доаѓаат во еден или друг јазик се 

различни. Примено е да се разликува директно, непосредно по

зајмуваље (на пример во македонскиот јазик од рускиот, срn

скиот, бугарскиот, 21 турскиот, грчкиот, албанскиот) и заемки 
со посредство на трет јазик (на nример во англискиот јазик 

заемките од латинскиот се дојдени со nосредство на италијан

скиот или францускиот; во македонскиот заемките од араnско и 

лерсиско потекло се д6)дени nреку турскиот кој бил посредник). 

Можа да се зборува за разни типови заемки: 

а/ лексички - во овој случај зборот нсцело се зема 

(тема, фабула, форма, биро, решо, сака) и nри тоа може во но

вата средина да го измени и своето значење и своето звучење. 

Најчесто nромените се забележуваат во акцентирањето, nотоа во 

изведув~ето нови форми, модифнцнрани во духот на нашиот ја

зик:\nалто-палтенце-nалте-nалтиште. 

б/ со калкирање - во ваквите случаи се позајмува мор

фемната структура на зборот и значењето на морфемите (корен, 

претставка, суфикс), но морфемите се преведуваат само со помош 

на соодветните морфеми на јазикот што nозајмува. Се nозајмува 

нивното значење а не звучење. ваквата позајму:ѕање се внка кал-

1/ Б. Конески - Историја на македонскиот јазик, Скопје, 1965, 
стр. 179. 

2/ Радмила Угринова-Скаловска - Буrаризмите во современиот ма
кедонски јазик, cn. македонски јазик,год. XIX 1968, Скоnје, 
стр. 111-137. 
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кирање (од франц. calque - коnирање, nодражавање), 

ните зборови се викаат калки. V Во нашиот јазик со 
а позајме

калкирање 

се добиени многу зборови, 

скиот и грчкиот јазик 21, а 
изрази и Фразеолошки изрази од тур

во nоно:во време и од српска<рвата<а::rт. 

Интернационализми - Зборовите или изразнте што nриnа

ѓаат кон оnштоетнмолошкиот фоид на редица јазици, блиски по 

потекло или блиски сnоред својот историски развиток се викаат 

интернационализми. Што станува со интернаuионалните зборови 

кога ќе се најдат во туѓа средина? Кога ќе се најдат во туѓа 

средина, тие nостеnено nочнуваат да се потчинуваат на нејзини

те закони.Како no nравила туѓиот збор, nорано или nодоцна, 

nридобнва звукови, марфолошки и семантички црти на зборовите 

од јазикот што ги nозајмил. Во современнов период никој од 

нашите луѓе не ги изговара со туѓ манир зборовите: фудбал, 

шофер, театар. Дури им се менува и мор~ологијата. Тие ги до

биле трите вида член (шоферот, шоферон, шоферов), nодложни се 

и на други измени: ФУдбалски, шоферски, театарски. Ние тешко 

се присеќаваме дека зборовите: nазар, школа, циркус, ламба 

се туѓи. Во свое време овие зборови биле nо~ајмени и подложе

ни на правилата и законите на нашиот јазик. 

Каков став треба да се има кон туѓите заемки? Прво 

заемките се неизбежни бидејќи е неизбежно и оrоt.~тењето меѓу 

народите и државите. Многу зборови се влезени или влегуваат 

во јазиците од разните страни на светов во својства на терми

ни од науката и од оrоt.~тествено-nолитичкиот живот. Спореди: 

англ. soutnik, нем. Sputnik < руски ~~- Второ - неми

новната nотреба од nозајмување не значи дека треба да се nре

терува во уnотребата и форсирањето на интернационализмите, 

особено во случаите каде што F.e се nотребни и каде усnешно 

може да се уnотреби наш збор. 

Турцизмите во македонскиот јазик. Во нашиот јазик има 

над три илјади турцизми. Некои веќе не се уnотребуваат и тоа 

1/ О.Ј. Настева- Македонски јазик, год. XIII, кн.l-2, 
Скоnје, 1962/63. 

2/ Б. Конески- историја ••• стр.184 
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претежно чисто административните. Тие отnаднале со nропаѓа

њето на турската власт. Спореди: еќим, ќехаја, мулазим, ефен

ди, ќатиб. Други се чувствуваат како архаизми, а извесен број 

зборови остануваат со номинативно значење и се однесуваат кон 

неутралната лексика. На nример: алва, баклава, сарма, ќерnич, 

ќилибар, ќускија. Одделна rpyna зборови како: севда, кадија, 
табиет, марифет се стилски обележани. Придобиле или продиби

ваат боја на фолкt:::тЈО~.локалност или хуморис-гичност. 

Варваризми. Туѓите зборови се познати и под името 

варваризми и вака се именуваат главно од с'!'илнстнчко стано

виwте. Варваризмите се употребуваат во уметничката литерату

ра напишани како во мајчиниот јазик за nредавање соодветен 

поим или за создавање местен колорит, односно за ожнвување 

на посебна атмосфера. Варваризмнте се употребуваат и како са

тирично средство за ••смевање на луѓето што му се клаљаат на 

туѓото или пак служат за иронична речева карактеристика на 

лицата. Речта шТо е наснтена со варваризми се вика макаронска 

(според името на италијанската комична onepa Maccaronea на

пишана :во 1490 год.). Зборовите пак употребени во ваква ~ун

кција се познати како макаронизми. 

јазик 

Црковносло:венизми. Во македонскиот современ писмен 

има заемки од црковно-словенскиот јазик 11 и тоа глав-
но од почетокот на XIX век и тие се nознати како црковно-сло

венизми. во кннже:вното творешт:во на Пејчиновиќ и Крчо:вски 

има црковнословенизми кои се резултат на врската што ја има

ле овие книжевници со старата црко:вно-словенска книжевна тра

диција. ваквата лексика е nрисутна и во творештвото на nиса

телите од Преродбата - поети и уqебникари, а н кај поновата 

генерацнја од Мисирков na наваму, но се разбира :во nоогранн

чен број. 

црковнословенизми употребуваат и некои современи ма

кедонски писатели од најново време, но за разлика од nретход

ните генерации nисатели кај кон оваа употреба била нормална 

1/ Радмила Уrринова-Скаловска - Улоrата на црковнословенизми
те во оформувањето на современиот nисмен јазик - р·еферати 
на македонските слависти за VI меѓун·ароден славистички кон
rрес во Прага,Скопје 1968-Библнотека "Литературен збор", 
c:rp.65-70. 

59 

зависно од традицијата, од тематиката на делата или од нивни

те разбнрања за нзrледот на македонскиот јазик, сега тие се 

употребуваат како стилистичко средство со кое се постиrа по

nривдиrнат тон на исказот или служат за слични цели. 

ВЕЖБА бр. 22. Редот од зборови што е претставен И nрипаѓа на 
туѓата лексика. Дајте толкување на нивното зна

чење nреку соод:ветна синонимна замена со наши 

зборови: 

- а:верзија, а:втентнчен, адекватно,активен, ангажнра, 

амбицнја, аnликативно, асnект, афирмација, де:валвира, дифе

ренцира, евидентен, ексnонира, ефикасност, иннцира, интегра

лен, интензитет, интенцнја, квалитет, континуитет, корелаци

ја, констатација, консумираље, креираље, култура, ниво, префе

рира, префорсираност, nролонгира, продуцира, симултано, сук

цесивно, сфера, факт, флексибнлност, функција. 

ПРИМЕР: активен (дејствен, работлив), консумирање (собирање, 

прифаќање), nреферира (давање првенстзо, ценење по

веќе). 

ВЕЖБА бр.23. Изделете ја интернацноналната лексика уnотребе

на од некои македонски писатели. Укажете на 

стилистич:сата и друrа функција што ја има оваа 

лексика во контекстот. 

А. Неголемо со обем, исnолнето со живи немири и тво

речки интензитети, книжевното--твореnrrво на ВЛада Малески 

се изделува во нашата прозиа ·литература како една од најса

мобитннте и најзанимливи нејзини поја:ви. 

Инспирирана од Револуцијата, вткаено во едно време 

што како судбоносна nресвртница не nрестанУва да н~ одредува 

и исполнува, поникна~ во едно поднебје сnецифично и no сво
јата вековна СУдбина и по натежнатите бои и живи ритми, nроз

ното творепrrво на влада малески во чинот на едно ваква сведу

вање, дваесет години по неговата првобитна иајава, се отвора 

пред нас како творечка присутност ~о ја зачувала живата бо-

1 
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ја на творечкиот немнр, чистотата и убавината на изворно нз

речениот македонски збор. 

(Мнлан ~урчинов - Предговор 
кон Избор од в.малески) 

~··· Насте се враќаше од Лопушник. Среќа го nлнскаше 

сиот зашто задачата ја имаше нзврооено: храна и оружје им пре

даде на другарнте. И уште нешто: во Главниот wтаб му ветија 

nартизан да го земат откога ќе му го предаде на Зорета пис

мото што миру:ваше соwиено во елекот. "Значи: Утре не а задут

ре, ќе дојде Зоре: одговор додека напише и е~ друго - лонеза

дутре, nотоа: Лопушник!". 

но на џадето nод Кленовец две пушкн се наперија 

во него. 

- Аванти, лорка мизернја, комуннсто! - завнваа двај

ца карабинерн. А тој не сакаше да верува и затоа wenoтewe: 

"Понезадутре!" 

цели два дена трчаше Иитрејца по Кичево: ту во пре

фектурата, ту во баwкијата, во карабинеријата и пак отnрвин. 

Зашто беше потресена по синот и зашто како ипцома го вардела 

цела своја живеачка него: еден у мајка. 

{Влада Малески - Селанката од Копачка) 

~· За животниот пат на Рацина и за неговиот уметнички· 

or:yc од суштествена важност е tf1актот дека тој пат е изминат 

и дека тој onyc е создаден во такво nреnомно и пресудно вре

ме, каков wто беше за животот на нашиот народ nериодот меѓу 

двете светски војни и годините на Народната револуција, а во 

кои се nолагаа многу основи на современата македонска истори

ја. Следејќи го единствено правилниот историски пат и во нај

тесна врска со актуелните nроблеми и настојувања на своето 

време, Рацин е еден од тие што ги започнаа и напиwаа nрвите 

нови страници во нашата сегашност. Во лицето на авторот на 

"Бели мугри" се среќаваме со таков лик на уметник, што го 

следиме низ сето минато на нашата лнтераутра, типичен за неа 
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во условите на национална роnство и обесnравеност, лих на 

уметник - во најпрнсен, најиепосреден резонанс со оnштес

твените стремежи и настани а во кои несомнено треба да ја 

бараме и неговата генеза и обусловеност. Токму во таа смис

ла делото на Рацина претставува ценет nрилог кон нашиот иа

ционален и културен развиток. 

{Апександар Сnасов - Предговор 

кон кн.Стихови и nроза од Кочо 

Ра:цин) 

ВЕ~БА бр. 24. Кажете со каква цел се уnотребенн црковносло

венизмнте во текстовнте {А,Б,В,Г). Посочете 

ја временската врска на текстовите и во резул

тат на тоа дајте ги соодветните заклучоци. 

А. Пак у јутру ашче нзлезеш от црква, сиромаси прос

јаци што са пред црковна врата дадн им по нешто мало на ева

кого милостиња, ќи Бог и тебе да те помилува, зашто така ве

ли Христос: "Кои дава ним, мене дава, и ја ќе му вратим отви

wе и на овај свет и на второ nрнwествие мое во царство небес-

но'' 

Кон така чини тој ест Христов чоек, и Христос му буде 

nомошчник и nокровител души и тјела jero и имјеииј јего. А 

вије браќа мои кои ие чините така но угаѓате воли и nохотем 

вашим, а не Богу ни светцу. Ама ќе речеw немаме црква, нема

мо non у село, и не знаеме како треба. Така најдохме, така 

ќемо оставитн. Немој, брате, не оставај, токо уклонисја от 

зла и сотвори благо.Ако немаш црква у село а ти иди у град, 

иди у другиј град, или у некои манастир, а не остани на тој 

голем ден, не остани без закон, зере риба жива стои со вода, 

христианн со закон. Хич ако не сн кадар, не можеw ништо да 

учиииw закон, баре не чини и б~законие, токо баре седи ука

арен и речи: "на денешниј ден сви хРНстиани у закон стојат, 

Eora мољат, Бо~а хваљат у цркви и по божии куќн а ми nрину

дени есми всего тоrо лкшити се. "И nомоли се боrу со слзн и 

речи "избави, Боже, от овој. ecan ЛOUI што ro имамо, настави 
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нас, господи, на истину твоју, исправи стопн намја к делани

ју заnоведи твоја". 

(Кирил Пејчннови~ - Ог.ледало) 

~· Овеја всеобwто бедствие се продолжи цела година, 

од где се тргнет сета вода и да се нзсушит земјата од вет

ровите. тага Ное излезе от ковчегот со децата си и со живот

ните. Возблагодарн Бога со жертва за-спасението свое и на 

децата му от оваја всемнрна гибел. Бог прија таја жертва и 

се вети Ноеве и на потомците негови, што таков потоп веќе 

никој лот не ќе бидет. 

(Партениј Зографски - Кратка 

свјаштена историја) 

в. Нема крпеље, нема заборавање, зашто сиот живот 

твој, сите твои сторенија и сите прегрешенија твои.одеднаш 

ќе ти застанат на дланка, пред очите твои но и пред очите 

господови, та сами ќе му се подадат Нему, Севишнему, Сезна

јуштему, Севидеwтему, Семоќному да ги цени и да ги суди; -

туку само да му дозволат нему, бескорисному удивитељу ннвному, 

нему туѓоземјанину, нему прокуденику по сите белосветски nа

наѓури, нему одмннатику од се што е убаво и дос~ојно за мн

лоста нивна благородничка, да му дозволат да гн nо чести со 

кафе; - туку и дека има работа со реwеност за која треба да 

се изнајде само мудра nокорност ако не се сака тука во Прилеп 

да му биде скончанието негово; Сnростреле следните денови 

пред ~орѓија Кеnев цела една улица од совети •••• за да може 

rорѓија Кеnев по неа да му се врати нему, граду своему, При

леnу, за да може градот негов да го nрегрне, да му nрости ка

ко на син со nрошката со која му nростило и Светото Еванге

лие на Блудниот син. 

(Коле Чашуле Простум) 
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Г. Се проѕева пеwтера гладна 

гпува е доба 

под пламен на смоли кобат 

наречниuи до коска голи 

П~да ЧЛОБF"Ј< ќе окоти жена 

од повеќе отци бик до бик на смена 

аеграмотник злодеј перв азбукар У.е е 

и посnојник на гробари птици 

_над трупишта в солзи ќе се смее 

над ~~~енци Б кикот скрб ќе лее 

и З!"У""t'аве.и naj ак сред ѕвездеnи жици 

жолч змнска Ке пие 

ќе го иска рајот и Б пеi<ол ќе брза 

на небеса >tоскок лебед -е ј ама сБиен 

од грамадна волност на ~ол ќе е врзан .•. 

Врлетите веди од обпаци влечат 

зол весеnник со печал 

рождество слави крвоплискотно 

Г.реполовление чловек преполовленне wут 

со муцка на лисец и со рог на јареiц 

~ец nодлец крадец кисел благ и лут 

:-школиже дете н:иколиже старец 

сnсдивеан итрец ни корен ни цут 

nецми велми голем како сиот свод 

зсеки ќе го скрАе nод лушnа на бадем 

н.а зештери и сениwта род 

веле rладен веле 

жили свои ќе јаде 

него ќе го јаде нсеки враг и брат 

цесар жетел тат 

nат 

в м~гли ќе бара 

до грло сnрегнат в јад 

l 
Ј 
Ј 
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ов и еленски. • · и распјат на por 
Но во напукнатиот круг на небесата 

часот вселенски? колку· бил тогаш 

_ сказание од {Славко Јаневски 

искони) 

2. 12.3. Речничкиот состав според 

на неговата уnотреба 

формата и сферата 

двете 

разграничуваље на лексиката се врпtИ и врз OCНIIBa ~ 

азвитокот на ·ази-
о ми на оmuтеље и cno ед 
употребата на лексиката. 

кот и сферата на - аз-
. , накот на формата на оnштење се Р 

ТргнуваЈКИ од прнз на лексика. Кон раз-
кннжно-литератур 

ликува усно-разговорна и ат зборовите што имаат претежно 
говорната лексика се однесува има примена во 

а книжно-литературната 
примена во усната реч, дминистрацијата. Од ова 

та училиштата и а 
литературата, наука , ека разговорната лексика нема nриме-
не треба да се заклучи д ратурно-кннжната во усната 
на во nисмената реч и обратно лите 

реч, меѓутоа се работи за одредена присутност. 

лексичкиот фонд 
може да се раздесnоред овој признак 

ли на четири пласта: 

разговорна лексика 

дијалектна лексика 

книжна лексика 

општонародна или неутрална лексика 

но во разговорика се применува глав 
Разrоворната лекс . а на која живеат 

езависно од териториЈат 
ното, усно општење н nозната на луѓето од национална-
~ителите. значи таа нм е 
та јазична територија. 

само 

зина 

а но позната се исто разговорна лексик , . 
ДИјалектизмите . Поради оваа неЈ-

определена тернториЈа. во границите на 

особеност некои 
ичари неа ја класифицираат во лек-

теорет но 
употреба што не е неоnравда 

сиката со ограничена сфера на 
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ако се поаѓа од овој нејзин белег. Дијалектизмите можат да 
бидат лексички, семантнчки, фонетски, морфапошки и синтак
сич:ки. 

Од сткпистичка гледна точка дијалектизмите се инте
ресни, ·бидејќи тие се употребуваат во ум:етинчката литература 

за реално изразување на битот, за создавање местеи колорит, 

за индивидуапизацнја на речта на лицата и општо како изразио 

средство. Нивната употреба се оправдува со идејата на писа
телот. 

Книжната лекснка. Нејзе ~ е прнсушта употребата во 
пнсменнот јазик, во литератУРата. Тоа не значи дека не се 

среќава во усната реч, но тогај усната реч ја губи својата 
непринуденост и придобива карактер на книжност. 

Општонародна или неутрапна лексика. Основниот фонд 
зборови отпаѓа на зборовите оnшти и за усно-разговорната и 
за nисмено-книжната форма на јазикот. Во резултат на тоа мно

гу зборови ја изгубиле својата "боја" и подеднакво добро П 

служат како на книгата така и на Усното оnштење. На пример: 

живот, работи, мисли, треба, тој, таков, секој, дgar, прија

тел, девојка, маж, жена, дете, овчар, бЛизок, ~ечеи. Оваа 

лексика обична се вика неутрална зашто покрај употребата во 

двете форми на општење, таа безразлично се употребува во раз

ните стиловн на речта и не носи со себе стнлева отсенка. Уло

гата на оnwтонародната и неутрапиата лексика е многу голема. 

Таа ги сврзува дзете форми на општење и разните стилови на 
речта и ги обеДннува во еден литературен јазик. 

лексиката се разграничува и на осиоѕа разѕитокот и 
историското формираље на разновидностите И8:-јазн:кот, то ест 

на неrовите сткпови. Секој од стилови'Ж'е се Уlt0"1'Реб'ува во ед

на област од животот и поседува за неrо тиnичии средства за· 

јазикот кои се забележуваат IЦ>еД:~~МИо во лексихата'. Оттука 
станува збор за лексика со оrраиичена обЛаст (сфера) на 

употреба. Врз основа на разликите се изделуваат неколку лек
сички пласта меѓу кои: nроФесионална лексика, терминолошка, 
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канцелариска, поетска лексика, жарrонска и арготизми. 

професионализмите се карактеризираат со nоголема ди

ференцијација во означувањето на орудијата, средствата за 

производство и во именувањето на конкретните предмети, деј

ства и слично во границите на една професија, Професионализ

мите не добиваат поширока употреба во литературниот јазик и 

затоа тие се однесуваат кон лекснката со ограничена сфера 

на употреба. 

термините се сврзанИ претежно со научниот стил. Тер

мини, се разбира, има и во другите области на животот, .0~та 

црта на термнните е нивната особеност строго логички да ги 

означуваат специјалните поими, nредметите и појавите во ствар

носта. Нив јазикот ги позајмува како готови од другите јази

ци или се јавуваат врз основа на нашите зборови. Нашиот збор 

за да стане термин, го стеснува и ресхо го ограничува едно-

то од значе~та. Сnореди: глава на дете и глава на винт. За 

разлика од оnштоуnотребуваната лексика, која може да биде 

многузначна, термините во рамките на една наука треба да се 

еднозначни. Меѓутоа тоа не е секогаш и со сите така. Има дос

та двозиачнн термини. На пример термините граматика, морФоло

гија, фразеологија го означуваат и објектот на науката и сама

та наука. Развитокот на науката и техниката е проследен со 

мноштво нови термини, поради што терминологијата е дел од оп

штонародната лексика што се развива и што расте многу бргу. 

меѓутоа со процесот на терминологизација се јавува во јазикот 

и еден спротивен процес на детерминологизација. Имено честото 

употребување на филозофските, физичките, хемиските, nроизвод

ствените и други термини ги прави нив зборови со општа упот

реба. такви се на nример термините: апстракција, аргументира, 

асnект; амnлитуда, акумулатор; имунитет, контакт, мотор, реак

ција, филтрира. Детерминологизираните зборови широко се упот-

ребуваат во разните стилови на речта. Нешто слично 

жува и во однос на употребата на канцеларизмите. 

се забеле-

канцеларнзми се предимно зборовите и изразите што ги 

задоволувааТ потребите на службеното или официјално-деловото 

општење. Сnореди: во врска со вашето барање, ве известуваме 
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дека, гореименуваниот, дадениот, молителот, конкретно, меха

низмот, набележаните nроблеми {задачи), во духот на преземе

ните заклучоци и сл. 

Во официјално-деловата реч канцеларизмите се оnрав

дани, меѓутоа сосема се неумесни во другите стилови на речта 

каде нивната уnотреба не е сврзана со стилистичката замиспа. 

Тие се не~есни вон од својата област и nоради тоа што влечат 

со себе непожелни појави како што се речевите шаблони кои соз

даваат стандардна реч, лишена од неопходната живост н едиос

тавност. 

Поетската лексика е карактеристична за уметничката 

литература. Ваквите зборови се одriикуваат со ексnресивната 

{изразна) отсенка и со својата фигуративност {сликовитост) • 

На nример: обагрен, бакаровина, блен, взор, волност, rламно

Е! се, голотија, делничен и други. Покрај книжно-поетските во 

јазикот постојат и нарсдно-поетски изрази и зборови како што 

се гајтан веѓи, бисер заби, лудо младо, аровно (убаво), бабај

ко (татко), боговеи (дете дадено од бога), дилбер {МИЛ,драг), 

дипленица (сабја). Составот на nоетската лексика се менува во 

зависност од развитокот на јазикот. 

Жаргонска и арго лексика. Кон лексиката со·ограничена 

употреба се однесуваат и жаргоиизМRте - зборови што се карак

теристични за која и да е социјална група и што имаат специфи

чен нелитературен кара~тер и арrоннзмите - условни зборови и 

изрази, односно з~орови тајни, неразбиРЛИВИ за сите. Овие збо

рови се употребуваат во одделиа професионална средина. и за 

жаргонската и за арго лексиката г специфЈNНО тоа што со нив се 

озиачуваат предметите и појавите за кои nостојат имиља во ли

тератУРииот јазик. Лримената на оваа лексика во литературниот 

јазик се оnравдува само со специјална стилистичка цел, инаку 

е недоnустима. Некритичхиот однос во изборот на овие лексички 

средства дов~ува до расипуваље на речта. Сnоредн: Се гледаш 

ли често со манукот? И дај ми иа заем една скуnmтина. Петре е 

голем гагаџија. 

.~ ,, 
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ВЕЖБА бр.25. Групите зборови што следузаат под т.1,2, и 3 се 

разгранкчуваат сnоред формата на опwтеље. Тргну

вајќи од овој nризнак оnределете која груnа кон 

која лексика се однесува. Конструирајте реченици 

со овие зборови. За полесен пристап консултирај

те го РМЈ т.I, II и III. 

1. адет, аздиса, анр, ајдаца~, анuак, арч, ачик, ба

бачко, батакчија, бериќет, гајле, галиба, далавера, дерман, 

днбидус, :fутуре, едепсаз, еписи бИр, епте.н, ecan, забатали, 

заnтиса, заќори се, зорле, нзмет, изим, изматка, измеќар, нк

тнза, ич, ишарет, иштав, кабает, кабил, калабалак, катнљ, ко

џамити, кувет, лезет, мајтап, мастраф, мукает, непара, ниет, 

оварда, пазарлак, napacnyp, при:в:r.аса, пусулче, раат, разбоз,ш!са, 

сабајле, саглам, саде, сајдиса, сакалма, салдиса, сардисува, 

сафра, саштиса,_ сиктер, срамотипак, сурат, табиет, такса се, 

таксират, тамаќар, таnоса, тенеќеџија, терк, терсене, тертиn, 

тиn-тоn, титиз, тоnтан, торпак, турли-турли,туткун, ќар,ќердо

са, ќеф, ќефлнја, ќешки, ќотек, угурсуз, ујдиса, ујдур-

ма, утија, утпеисува! утман, фајде, фара, фиданбојлија, фиљан, 

фит , фодул, фолови, форца, фрцка, фукара, фумер, цацко, цврч

ка, чај-шеќер, чалам, чапдиса, чаре, чат-nат, черчеве, чешнт, 

чурук, џабе, џам, џамлак, џева, џенем, џимрија, џувап, џумбус, 

шан, wашардиса, шашма, шеnни-покров, шитне, шлакнат, wлотаље, 

шубе, шуќур. 

2. ареса, армас, белезика, бинчи, брачеда, 6у6аќ, ва

ган, вали, визглавје, вкара го, вонка, воnер, гаделичка, гечка, 

главеж, годеж, гргале, данак, даначка, двечки, дира, дреа, ду

динка, дударе, ѓебре, етрва, жабри се, задечка се, закрди, за

лафи се, заплати, зарана, зариза, нека, искача, јазе, јазека, 

кара, кнок, коwтан, мисур, моморуз, мумуруз, наводаџија, наво

ѓа, овоwте, олџица, оnикаса, риза, ќумбе. 

3. ад, глаголствува, гномски, диви се, доблестен, за

вет, завеwтател, зајави, иго, катарза, овоnлотк, одбој, омега, 

onopa, оnтовари, оnток, орисија, освештан, осврне се, осенча, 

ослови, отклик, отnравиик, nарафраза, nодозира, nредостава, 

предочува, nресоздава, nречувствителеН, придаток, nримирува, 
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принадлежи, продорен, прониже, сочувствен, срази, тежест, 

тревога, тревожи се, тржествен, тржество, трогателен, трог

нат, тромеѓа, труженик, ухлебие, хули, челуст, череn, често

љубец, чистилиште, чуло, школник. 

ВЕЖБА бр.2б. Речениците што следуваат се заситени со разго

ворна, дијалектна и книжна лексика. Проучете ги 

и дајте толкув~е на значењата на оваа лексика. 

Каде што е можно наnравете синонимна замена со 

зборови од литературниот јазик. Кај дијалектнз

мите одредете ги и дијалектните особености nроја

венн на фонетски и морфолошки nлан. 

~- Бре, што ~ човек! Ајде, нека е аирлија, деиов! 

И..чогу ај.љаз дете. Не ми ја кажувај неа, знам wто ајмана е. 

Алал ти вера за оваа вечера. Наnиј се едно ~ и ќе ти поиине 

главата. Таткото му ги ариза долговите на синот. Никола е многу 

~човек. Атерџија е, ачик, е. Вие си мислите така, ~ 

ќе излезе како што мислите? Работата си е ашиќере, ама ќе се 

nравиме оти не знаеме. Домашните него не го бакарат за ништо. 

Измиј го дете:во, се сторило бербат. Многу борч имаат, ко.ј знае 

како ќе излезат на·крај. ~е чините гајрет и е~ ќе биде добро. 

Чу:ваљето деца е гарамет, не е лесно. Само ~· ништо друго 

не знаеш. Летревци беа многу големџии. Кога му удриле еден 

д.з.јак, не можел да стане. Лубениците Г"d зедов ѓутуре. голем 

~деnсаз бил, не :веру:вав. Зорле _ништо не бидува. Имај малку ~· 

немој така. Намести го на калач, nоарно ќе стои. Луѓето беа 

многу каскандисани. Тие му ја имаат кимката на Стојана. Се npa

зewe иrогу курназ, ама ништо не знаеtnе. Сакам да тн кажам само 

д:ве-т9и лакрд~и. Остави го него. Тој е лимонтабиетлија, Максус 

дОЈдоѕ да 9е поканам на :вечера. Ич нема мариФет, се лр .. ави мас

кара каде и да оди. Самам да го слушам, збору:ва со мекам. МуФте 

не може. С~ треба да се заслужи. ~ената го надуnила мажот и тој 

се скарал со ортакот. Некој ги иакодошнл, иако не беа криви. Си 

оградиса човека~ ни крив ни должен. 
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~- Кај ти е ~т кога можеш така да зборуваш? Мно

гу убав армаган ми. донесоа. Човекот сн умре астрстлија. Си 

куnив многу убава бањарка. Фустанот беше цел со ~· Ве

чер ќе rшеме биеиица. Немој така, а чедо, а биро. Ме моли 

бузава, не знам од што ќе е. Што молчи ~· што мисли? Мно

гу варкаш, одм.ори се малку. Дај ми малку вој ца, да се наnи

јам. оото туку везден ~ - излаrаш? Тој сал влева- излева. 

l!!то ми го воргаш везден него в очи? детето е вредосано, на

мачкајте го со ракија ќе му помине •. Петре брзо Ј(е се врне, 

nочек~ го. тоа мора да е некоја ~- Која жена ви беше ~
~? ѕунаров е многу ~.На Марија ~ дош?л годеникот. 

Јаболково е горчливо. Човекот си греде по nатот и ништо не 

гледа. Убави дејчиња има во нашето село. Дења сnие ~ ра
боти. што туку се думаw, тргнувај nобрзо. Во тој крај луѓето 
се многу едри. Хлучкава ќе мн nукне од ј ад. Како што насету

вам таа работа ·Ќе се забашури. Се nлаши како. ~- Малку~

лелај го детево и излези. Си Ge заnулил како да не си видел 

досега човек. Ѕидовите им се зугравдисани. Седнал н ~ 

nред куќи. Невестата беше многу изнаџиврена. -:«ената само сн 

изнавоѓа работа. милан што туку испадна ац дома. Јз.ска им ~

жах да дојдат. Је реков да не кажува ништо nред време. Некси 
--- · --. Ј тебе цел ден да _седа без 
луѓе многу nиЈат ЈУВа. 2 не су ~ 

работа. стојаница е жена од средна ~- Ми се јаде месо со 

~- за мене ќе се сетите најдосор. Татко му·го ~да 

оди, не мајка му. на свадбата ќе се насобере ~ народ. ~ 
~ рекоа, не мене. Не го ~ тој фустан, туку друг. Како 

дојде така ојде. Секој ден на гранката слетувале по две pan-
џивџикале. Како ~то биле nремрзнати си ја заnалиле 

~иси 

собата, седнале околу неа и Си се стоnиле. Учинав за тебе еве 

царевнцата е многу вкусна кога се јаде nечена. На ШТО~• 

невестата Й куnиле убави цурајки. Кога врне, се носи ~

~е ти наврwам една убава чуnа. Секаков шеј е nотребен в куќи. 

в.!.. Тој човек е предодреден за велики. дела. Да се ка

же nравиот збор во право време е потребна доблест. Идејата за 

македонскиот литературен јазик се ~во XIX век. Беше пот

ребно подолго време за да зацелат раните од војната. Исходот 
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од оваа положба набргу ќе биде согледан. Зборовите што беа 

искажани длаС>око ме ~- '!.'ој се nојавн како ~ учес

ник на свеченостu. Do извештајот олстојно беа зацртани и 

натамо!L!ннте задачн на организацијата. Излагањата на учесни

ците беа оnтоnарени со не nотребни nоединости. Роднтелите се 

оскрбија од r:осталкит!'.:! на синот. Ова уметничка остварување 

за мене значи вист1шско откровение. Народн~!ОТ nратеник може 

да биде отnовикан од своите избирачи. Предметот беше от

nравен до ловисок лравосуден орган. Гостите отседнаа во хо

телот "Палас". Сехој е задолжен да дава ~ за с:војата 

работа. Низ оnстојната дискусија се изделија nредомннантните 

nроблеми. Таквиот nристаn нам не ни е присушт. Студентите 

треба да се носители на борбата nротив ~ во литературата. 

ВЕЈ!СЕА бр. 27. Изделете ја разговорната и дијалектна лексика 

употребена од одделни македонски писатели и 

укажете на с~·илн'=тичката функциј а што ја врши 

оваа лексика. 

~ "UIO Е, како nоземечки тотон .•• " "Види, види .•• " 

Потоа молчеа. Беn nокриен со ложникот, но сеnак слушав како 

nотnлуснува огнот. И како да ѕингараа од нешто nрозорците, 

некој како да ја тресеше нашата куќа. "Многу близу мајка •.• 

Како зад Ј<:УЌИ да е .•. " Рече мама. "Господ невеста .•. " lllenнa 

.'.1ајче. 

"Шо си се исnравил како воnер бре", Тоа мене некој 

ми sv.кanJe. Ми викаше мајче. И ме гледаше налутено .•.. "IIJo ли е 

маЈ•tе ••. " !1раn:ав. Црвеника:виот мек поглед не ме гледаше.Мај

~е беше nак на:в~днато. Гледаа во жарот. Прозорците пак ѕинга

раа. Сега некако силно nроѕингараа тие. А мајч·е и мам:а се пог

леднаа. Потоа nак rледаа во жарот. 

Едно :време nочнав да ја носам в торбаче, :во моето 

шарено торбаче •. ; Двапати го преми дуwемето во одајчето; Мама 

сигурно го прелрочитуваше писмуле~; Зар можеше мама да оди 

вежана дури таму; По ридот среќавав јагнулиња, што прибрзано 
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о дат луѓе, :видувалени, дури ја крцкаа ниската трева; Отпрв и 

на рацете, Хе ме натодо полноќ; Ј\е изваѓа и ќе Мi rn нареди 

продавалки доткај, други воведи; .•. што ви тревари; Едни 

тоЈ· со некако пригушеи сув глас: бало чекалеии? ••• одговори 

_Е добре дојде, човеку~ •. многу забави •.. - wепна мама; 

Колку беше nаќно во малото чардаче ..• ; Не дојдоа ни деца по 

роговачки. А што ќе бараа?; Потоа кога Јела задрема на сто-

лето, ни текна дека треба да си легнеме; Имаше на лицулето 

ав очички со темнозелени црнки. црвено свежо месо и околч и 

(Симон Дракул - Раскази) 

ваќаше, што ѓавол можеше Б. Стриковците вера не ги 

- ваа· Здраво другач-да биде тоа момчиwте пред нив, премислу , -

ќе, - протегна стрнко Лефтер; Ох, ОВОЈ што еше · б една теrајца, 

ама, толку госnод не му го зел болест да го фат~ човека; -

умот, не беше тол~у издуван за да работи безумни работи; 

? Здраво Брак, - таа го отпоз-Мајчеле, дали ти е добро.; -

навикувајќи го на име; Сигурно 

да Й баи на кошулчето за здрав-

јето на братчето; - бараш ти во ова време, - му ре-

коа децата, - да не стануваш ваnар; Покажи им, - рече Етрие

виот син и со 

лицето; 

му ги бери солзите од својата рака nочна да 

госnод со тебе Кузмаие Аритоноски, - му ве-

леа луѓето, - сосема се исчука. 

Насекаде низ полето 

што ќе истера времето. И ете 

(RИвко Чинго - Сребрените сне

гови) 

чуваа стражи. 

најnрвин би 

никој не знаеше на 

бунт; Сполај богу 

Се засолнавме, убаво беше; - Аирво една штала не наnикаа. 

вака, другар стојанче Зугриноски. лија рекоа луѓето, зошто 1 

ишано вели другарот стојанче Зугриноски, така - Така е нал ' и к 
точ"а·, -Какви лартијци сте вие, не издржа .са е наnишано и ... 

с~,·о за лапање, _ им се обрати на тие од Профески, лартијци ~ 

. арамиска, локачи, партијци, цицачи, групата. Бави ма)ката 

_ Не стануваат, вели курирот, ги нададе исак Профески; 
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изоnрав - не се помрднуваат. - Удирај УШте, му велат тие со 
кожувчињата - удирај, ич не ги жали; - Построе~е се, вели 
курирот бршuејќи си го исnотеното чело, го изнамачнвме, 
лсстРоете се, мамулето ваше ••. ; 

Вие ќе молчите, УШТе ре-
Ј<оа жените, ние сме жени, и ако згреuтме - ништо, •• - Добро, 
велат мажите, ќе моnчиме. т-ака нека биде како ќе речите; -

Да не дошле за колективно, велат некои. - Молчете, запове
даат старнте, молчете и гледајте си го патот. Не туку чеп
кајте; Еден ден таткото ги потчул барабаните и си рекол; аџа
ба, што ќе да е оваа работа, си мисли, барабани ло земјава 
да шетаат да не е војна, го прашал синот; Ноќта тешха како 
умирачка се залелила врз nланината и никако денот да се ис
чеnчи, да се појави од некоја страна. Ноќиште полна со сеннш
та; Кога наслеговме во селата дебрчки, луѓето се крстеа, во_ 
чудо се кладоа. - Пчејнца ви раздаваат на гробншта во Велгош
ти, велат дебрчаните, nомен ви nрават, мислат не сте живи; 
Ете така се кријат луѓето, а и самите нивни семејства во тоа 
им nомагаат за да не се откриеле оти се офтикалии; А јас пак 
Дугулов убаво го призамолив како бог, му реков, памогни,бра
тец мој, зашто лојде пустото коњче. А тој гледам, боже мој, 
ниту со око да трелне. Само лодмајтапирено noтnpawysa:зa как.;.. 
во коњче зборуваш Илине Николоски; - Што можеме ние ТуКа ~ва
те Ангеле Василески, рече старецот, Iеога времињата· се зака..:..· 
танија, само војни, пустн војни .•• Каде се овие гqnини за Ра~ 
дости, за веселби ••• ; - Си станал виСтиНСЈ<и' маж; дeтxnrre e;it ... ' 

но, каков тоа маж, зборуваше стариот и, за да· :Кe:"'-ll'onynrтx ·соn:
зи, шмркаше и се само nnикаzуваше чудии, ч~смеiУРиw. 

(Живко Чинго - Нова П~cк.U6lnlj.a)_ 

!!·- Костаќи, дедо лопе, вие многу богато :f.S."xlipaтe, 
на масиве нема само мпеко од лиле •• ; Добро е оти- JDCe"" не' се-· до
каруUаме како него! 1\е уМре жапна'?а <Ueo ја види свој·аi-а· љубов 
толку nивната и содроеѕеиа; Влезии Na.Jncy, nи:вии, комr.пика си!; 
Што им требаше ним да крекаат козеrпки nwтив нас ld&Jreтe зак
лештеии иеѓу убавииите на :ѕреметоl; МР- Фаќа страв-,. етудеио, 
нозето ми се Тресат. 

tхочо УРди:н - Смеа Н'Из· соХаците} 
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Г. И отпочнува еден отсевтен млитав и наnрегнат раз

говор; - А бре, момче! Оти по нас Германците не маваат?; 

Александре ги бриши солзите со дланките; Да се скаменете и 

двајцата та камен да легне во вашите гробови; Елај, дооди го 

сама овој пат!; Тој веќе нема рало да ти фане!; Овие се бетар 

и од ајваните"; На малиот плоштад, на импровизирана сцена,. се 

наредоа неколкумина о е л о б о д и т е л и; Цела ноќ миле 

се превраќа во креветот; Море ќе гn rолтне шумата, ќе ги сто

пи како снег, ќе видеw!. 

(Лазо Каровски - Патиwта) 

8· "Не СЅери гајле, тетко Спасие, ти само учи го да 

гледа што nравам јас, јас сум ги минал тие патиwта". Така ве

леше тој, иако не му беше лесно да прима внатрешна одговор

ност за едно дечиwте што којзнае како мисли и како слага.; 

"Ај таксират"; си повторуваше тој во себе и, сиот исп!lашен, 

гледаше прво да се ·nикне негде во задните редови, до самиот 

ѕид, само да не го забележат по нешто; .Сосем механички, отво

рајќи ги миrновено очите, тој по~егна да ја ~еме книгата, но 

тогаш nоследува вториот удар, а и коњот го бувна и тој се ис

nружи целиот, удирајќи со лицето в WIМенто; "Мискин - викаUiе 

стражарот- тука си нашол место да учиш!~е ти покажам јас 

што е наука!" •.. Пискулиев се nожала: "Госnодин началник, ме

не ме тела а за ништо!" - "Да не мислеше дека те довеле овде. 

да те мазнат, бре зевзек, -му одговори началникот озабено, 

но сеnак назидателно. - Чувај се само да не ни дојдеш другnат. 

тогаш- бери ја кожата на rоилец!"; Кон болките сега се nрида

де и една тешка грижа, да не го nобараат, да не го слаwхаат 

по адресата, и дедо Иван ќе се разочара во него, ќе види со 

кого имал работа; Арно си ги садел дедо Иван комnирите, -

му вели пискулиев на Ордета. - А јас му реков поначесто. Неоти 

ќе му се родат; - Што си имала, мори ти со оној ајљаз горе, 

целиот комшилук да расnрава за вас? - неговата сенка како 

лош праwалник ја пресечуваwе слабо осветлената соба ... - Ка

жуј, кажуј, еј улава глава! - се nритресуваше тој над неа со 

тупаница. - Ти имаш ли намуз или не!; Му го знам јас и татко 

му што чешит беше, - се присеќава сега одеднаш дедо Иван за 
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некои гревови на татка му од Пискулиева; За тие неколку дена 

го навасаа безброј нови вnечатоци; - Не може, не е ова отел, 

барајте си на друго место; - Зошто да не ми нарача? - ~е ти 

кажам јас зошто, ако те завлечкам в участок, - си nромрмори 

старwијата nод нас. - Крчмарот нема да му дава. Крчмарот е 

одговорен што му дава. - Требен ми е мене, - рече Крчмарот; 

- А манукот отишол QQO~ кај Раса. Блуел таму пред врата. 

Нека оди кај сака. Идиот. Се напил како свиња. Плампа што не 

било. Нисли некој ќе му се исплаши ... - Може тој да си го 

окрка, - рече по малку. - Како што е мажот ти залас, така да 

блада пред толку народ ... ; - Ти да не мислиш оти јас •.. за 

нешто. Али јас сум честел али кој! Ти YU!Te не ме nознаваш; 

- Арен човек овој Сандре, само многу пие, рече Рангел. - Не 

беше порано таков, ама откога го отераа сина му нема ден да 

не е пијан. - Е-е оваа војна на сите доак ни дојде; И оваа 

крчма имаше две nреrради, едната нешто како бaкaлнiUiUI. Џам

лаци гледаа на улица, и во нив саксии со сардели. 

(Блаже Конески - лозје) 

Е· Ја знам јас таа твоја љубов, си мислам јас. Но не

ма да R: го речам. lte ја налутам. манга си ти, вели таа. 

Голема манrа. Јас се потсмевнувам. Што можам друго ... Белки 

ќе си О'l'Иде, си мислам. ~е види дека не честам, ќе nоседи и 

ќе си отиде. И навистина немам nари. Пејот си го nотроwив. 

Имам само десет долари; Луѓето гледаат во нас. БарменО~ мак се 
смешка шеретски. Сигурно има пак некоја ујдурма меѓу нив, си 

мислам. И~ е страв; - Демек, сакаш да се откачиш од мене, а? 

Сакам, си мислам јас. Чесен збор, сакам; - Го скиваш оној? -

вели таа. - Оној со црвенана коса? Тој има nлипот nари; - Не 

куртулува тој од мене, вели таа, или јас не сум ~ас. А има 

ракот - три куќи. И седумстотини долари месечно. ти то~ н~ 

можеш ни да го смислиш, вели таа. -Не можам, велам јас да. И , 
го сторам кефот; •.. Фати ме за ракава, вели таа. Фатн ме хо-

га ти велам. Малку norope.И nонежно. Поиежио, идноте низаеден. 

Фати ме како да ме кандисува.ЈIЈ, будало; Фрлам едно око по црвено

косиот. Пази, мајката. трикот работи. Кој би рекол? 1 , .. И на-
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вистина, си ја знае работата. Мамнцата мила нејзина, каде ме 

најде баш мене nри ~олку будалетини канадски?_ Полнцаецот се 

враќа. - мачкај ја, вели. И де не сум те видел веќе да ми се 

војваш 

велам. 

низ мојов реон, зашто не ти 

чекајте да ви објаснам. Јас 

ги не затоворот .- Чекајте, 

воопшто не сум виновен. 

_ знам јас, вели тој, токму затоа •. , Којзнае што надробиле 

оние внатре, мнслам. 

(Коле Чашуле - Земјаци) 

ВЕЖБА бр.28. Изборот од ~борови се однесува кон лексиката со 

ограничена сфера на употреба. Определет~-за која 

лексика станува збор и нзвршете разграничување 

според науЧната, техннчката и другите области 

кај што одделните зборови најчесто се употребу

:ваат. 

А. вокап, вокализам, вокатив, волтметар, волумен,вол

фран; гангрена, генеза, rенератор, rенетика, генитив, геоде

зија, rеомет.ар, rинеколоr, дигалка, дизел, дијабетес, дијаг
ноза, дијаrонала, дијаметар, дијафрагма, дннамо, динамометар, 

дисимилација, дифтернја, дифтоиr; едносложност, елизија, елип

са, енклитика; заврwок, заемка, заземјување, .заменка, заплет, 

заnченик 1 заситен (раствоР), зев, земјомер, зонски (турнир), 

зрачење; извик 1 именка, ииrератив, индикатив, инструментал: 

ннфекција, инфflНИТИВ, инфицнра, инфлуенца, инсуфициенца; Јаг

лерод1 јуниор; калиграф, камертон, кантАтаt капилар, капитал, 

капитен 1 капрично, карбнд, карбол, карбонат, карднолог, каста

нети, .каталеnсија, катализа, катастар, катода, квадрАнт ,квад-

тет квинтет кесон, кинетика, кииотека, кислород, рат, квар , , 

кобалт, кованица, кодеин, коефициент, колектор, колера, колич

ник, колоид, колоратурен, компаратив, конгруенција, кон.станта, 

консонант, концесивни ~реченици), координата, копула, косинус, 

кохезија, крешендо, куб, лабијал, логаритам1 маrнезит, минус, 

мно~ина, модален, наставка, носталгија; одбојка, октава, орди
ната, отсечка; претставка, префикс; радиус, ракомет, слалом, 

сланг, сноб, солуција, сонда, сонет, социјализам, сnиритуозо, 

спондеј, спондллоза, стилизација, стоматолоrија, сценарио; 

терца, транзитивен; увертира, узо, уз~рпација, узус фори, ул-
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тиматум, уран; Фаворит, фагот, фаrоцит, Фаул, флексија, фос

фор, фрактура; харфа, хеrшум, хернија, хидролиза, хиnертонн

ја, хипокористик, хорна; цезура, цензура, центрира, центарфор, 
цијанкалиум, циклус, цироза, цистерна, цитра, цол; чартер, 
чек; џамбас, џокеј; шалитра, шалтер, шампион. 

ВЕЖБА бр.29. Имате избор на nоетска, народно-поетска и жар

гонска лексика. Оnределете кој збор на која гру

па И nрипаѓа и објаснете го значењето на овие 
зборови •. 

~ багра, бакаровина, бесповрат, беспредел, блен, 

бленува, брзоод; ветерчок, взор, вој, волен, волност; гореж 
(во мојата ) град; дивен; еловит; залез, заnал, заnев, зарад 
(·rебе), зефир, златоврв, златогрив, златоклас, златокос, зла
токрил, златоnер, златорог, златорун, златоуст, зов; ѕвон, 

ѕун; избав, изrревен; јасников; кара (см.рт); клик; лазур, лед

нее, лекокрил, листеж, луна; љубува се; маглен (ден), мноrу

гласен, мрака; огинец, оrинок, оrноок, огнопер, омај, омајио, 

омраз, опој; лроусти; трелне; шир (небесен). 

~ 6руцош, гага, rагаџија, днгач; заwнба, јауднја, ло
!tач, nајдоса, nроќелави, утне, чкива. 

~ аровно, бабајко, бесценетен, бессолзен, бисерија, 
боrовец, rајтан веѓи, (дете) rоломеше, господински, градум 

(солзи рони), гредУМ, грижовит, гурбет, гуса, днлбер, ѓузел, 
ѓул,единородна, еwко, живожален, заимче, заљуби, зандана, запор
ник, засутром, зачели, зборок,зборчок, збуди,зrлобница (сабја), 
зrоворна (дружина) , зеирлија, зетаwин, злат (прстен) , злаќени 

(стрели), r.!умба, игралит, крmиrора, левентува,-•либе, лудоделија, 
љуба, љуби, мелдиз, меф~ер, калежито, иеобросен, иоќнина, улу
ти, умеси. 

ВЕЖБА бр. 30. Оnределете ја народно-поетската лексика во кон
текстот што е пре~ожен. Укажете на признакот на специфичноста 

во општи црти, а и во секој случај поод~. до колку не ви е 

позната значењето на некои зворови, проверете ги во РМЈ. 
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жал ми беше да го збудам; девет дуќани зградија; ѕумба 

ѕуни кралеи двореи; игралито срце јунаково; два збора-два из

гора; уште телал лиџба не изличил; вода израсеница; ќе се сто

рам змија јадозлива; лицето му се јаснеше каЈ<о ламбада IЈорина; 

од јаснина до nладнина; сите играа по клекум ; cet<oja година 

крвнина, оваа година два крва; изведе си врана коња 1 врана 
коња нискогледа; обарале девет гори/ нијде вода не најдоа; 

огреала ѕвезда Обденица; горо ле, ropo зелена ... имаш ли дрва 

обесно; да дојдеш да ме обидеш/ nонуда да ми донесеш; кога одит 

манастира града/обичает без оружје ·д'одит; што си олку обранило/ 

од сон мене разбудило; оти сум си Обродила /на две ветки три 

јаболка; тогај рече црна Араnина: / "оведи се, делибаша Марко, 

/оведи се, немој греiЈЈИ душа"; омеси се белана nогача; дребно .3ил

је омајниче/ .омајниче омразниче: ќе оnлетам ситни nлетеници; 

оnседлајте брза коњаЈ колку киски на венецот/ толку града да 

оnшеташ: ; сива си:ва гулабице /каде си се осивила; ѕвездоденице, 

бргозборнице, бргозборнице, остроножице; ка' отиде nокрај слано 

море 1 отсреќа мУ дете голо, босо; што се фалиш, јаболwнице бре, 

1>1VПЛИ:ВИЦе . 

ВЕЖБА бр. 31. Во оваа вежба ви е nредложена контекстуална уnо

треба на зборови со фигуративно значење. Означете 

ги таквите зборови и објаснете го фигуративното 

значење.Потоа дајте nримери за конкретната уnот

реба на зборовите што се овде уnотребени Фигура

тивно. кажете како се дошло до нивната фигуратив

на уnотреба. 

во нашето претnријатие имаме многу лријатна атмос~ера 

за работа. Стојан знае да ти балне дома во никое време. На ли

цето мУ бликаше неизмерна радост. Јасиката не се суwела, весе

ла стоела. Разговорот почна да се вжештува и ние го nрекинав

ме. во нашата земја доnатува висок гостин од nријателска пол

ска. Тој- е глув за на111Ите потреби. Толку работа Г<i: очекува, а 

тие седнале дРемат.,Кога ќе'лочне да дроби 1 срам да те фати. 

Сиромав човек - жив ѓавол. Тоа се евтини изјави. Тој е ЖИ$0сан 

за цел живqт.Го жижна твојата мака. Борците лружија жилав от

пор. Марија има nоетска жица. Ние постојано жнееме успеси. 
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Се водеwе иногу жолtrна дискусија. Ite ~о изеде забот на време
то. Кога забаботи, ништо не се разбра. има обичај да забавта 
што е и што не е. Често знае да забоцкува. ти далеку си за

браздил со таа работа. Ite се забувта и не знае за одмор. Кој 
з~ае кај ќе го завее ветрот. ти си многу завеан. таа му го 
заврти умот. Се загнездиле не им текнува да си одат. Ми го 

загорчи животот. Јас се загреав за таа работа. салата загрме 

од аnлауз. Срцето му заигра од радост. На старата И заискри

ја очите. Доста, мори! Си ме зајала од изутрина. да ти се 
закатанчи устата. Се закожурчил и не пушта никого до себе. 

Тој е закопан во долгови. Бегај од него. Ако ти се залепи, 
не можеш да се мрднеш.тоа му го замагли логледот. Ја замаз

нивме работата. Добро знае да се замаскира. Му ги замачка 

очите. Кој ли го замесил тоа? ти ли ми ја замеша работата? 

Кога го видов nред :м~не, замрзнав. Остави го него. Многу зао
биколуза. детето многу ни заоѓа. Директорот го заостри сво-
јот став. Командантот а б 

ги з лали орците со своите зборови. 

Тие запливаа во лично задоволство. Внимавајте! Ако запрета, 
на време сnречете го. Кога ќе за'ржи стариот, сите се смиру

ваат. ~е заснове низ двор no цел ден, па оди nрибери ја. не 
зборувај 

~<асi<ата. 

ми за неа. Целата е 

Ајде nобрзо, Кај се 
заспана. Многу ја затанчи при-

затанти жити бога? Ги затапи 

Без да nремисли, туку ќе нашите чувства. Работата се затегна. 

затрсnа е~ нешто. Затрубиле низ цел град што било и што не 
било. 

ство. 

Тие живеат во затруени односи. Ме затруnаа од љубопит~ 
Не затрч:увај се nред да речат нешто постарите. Него 

треба да го заузднме:. Културниот живот во градот пак зацути. 
Г:-r зашr.1ука цако nијавица. Душата му е збигоросана. ги збија 
своите редов;r. се згне-:·е, не остави ништо. кога ќе дојде, 

само гледа да здиnли нешто. во него долго зрееше иде)ата за 
нови nодвизи. Му се љуби ѕвездата. Тој 

цел ден се ѕенѕаш. Тој беше наш идол. 

е голема ѕверка. по 

На крајот ја изберба-
ти работата. Таткото сите ги изведе на nрав пат. целиот е 

изветреан, да го жалиш. Од тој настан тие извлекоа позитивен 
заклуЧок. Таа е извор на сите зла. ти ме изгоре со тие збо-
Рови. ~е изградиме ново о т ~ 

пш ество. ~е треба него да го издел-

каме малку. Сирота жена се издроби околу гостите. ме изеде 
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тој проблем. Што ќотек изеде и пак не му иде умот. Вннмавај 

да не се излае некаде. Од оваа ситуација треба да се најде 

излез. и од него излезе човек.Другарите го измесиле убаво. 

гледај пак да не те измрда. Изникнаа нови nробле!'ЈIИ. ~о бор

бата израснаа нови луѓе. Му излегло име na сега нема што да 

nрави. таму добро го искастриле. На состанокот убаво го ис

пеглале. Јас се надевам дека ќе испливаме и од оваа положба. 

таквите зборови ме исполнуваат со радост. Ајде де исnружи се 

да те видам штом било ништо. Тој брзо ќе истлее. ~е се истре

се кога не се надеваш. Кога ќе истресе нешто да се засрамиш. 

се истрча, не ти требаше тоа. Се исуши човекот. Ги исцрпевме 

сите средства. Целиот е исчукан. Се создаде јаз меѓу луѓето. 

тој е кавалер за такви работи. Раководителот правилно ги ка

нализира службениците. Го искасаnи nлатното. Таму беме nрава 

касаnница. Re те касне со некој збор и ќе те изгори. Има оби

чај лошо да кастри со јазикот. МИ се кине срцево кога ги гле

дам. што си толку кисел ден2с? Што туку киснем дома, излези 

на воздух. Туку ~линка по мене. да се чудиш! Клучот на nроб-

лемот лежи во тоа. Само ме коnка да разберам 

кројат нешто во главата. На таа работа тој R 
што мисли • Тие 

кумуваше. Жената 

му е ламја за работа. Кога му легна да мава, одвај го запрев

ме. Неговите мисли летаат далеку. rоиот лесно се лиже. Се 

лизнав тука, не требаше така. Детето го ловеше секој збор ка-

жан од nостарите. Зетот му гн ма:вна nарите. ма:вии ми се ОД 

очиве. те мавтаат тебе ама не разбирам. А ШТО мазннк е тој. 

Бил некој мајсторинка. Што мисирка е таа. Кај ме навеа ѓаво

лот да одам таму. тие ги надраснале таквите односи. Таквите 

зборови се надуени. rnтo накаnав на еден чукнат. Тн само накри

ви шаnка и без грижсi. Луѓето ~ наос-rрени nротив нас. Многу 

сум наnарен,QД таквИ зборови. таткото овена кога го чу тоа. 

си го окрка тој убаво. Дојде човекот да си ro отвори срцето 
nред нас • тој многу отскокнува од средината. Тие nаднаа за 

татковината. 

(Примерите се nреѕемени 

од РМЈ) 
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2.13. ФРАЗЕОЛОГИЈА 

Во секој јазик па и во македонскиот зборовите се 

сврзуваат еден со друг и nрават состави (сnоеви) • Прашање

то за значењето на одделните зборовни состави што се ви

каат фразеологизмн обична се разгледува во лексикологијата. 

Лингивистичката дисциплина што се бави со nроуqуваљето на 

зборовните состави се ѕика фразеологија (грч. рhrаѕiѕ-израз 
+logos-yqeљe). (види стр.l2). Фразеологијата е млада науЧна 

дисциnлина за која во лингвистичката наука во светот се п~ 

јавува голем интерес. Во македонската лингвистика таа се 
уште не е развиена. 

IIIro треба да подразбираме со nоимот фразеологизам? 

Прво дека зборовните состави можат да бидат слободни и нес

лободни. Да видиме што значи тоа од примерот со следниве ре
ченици: 

А. Петре острн заби не е на 

добро. ШеФот ?>!Не раце од 

таа работа 

Е_. Петре има. остри за б и na 

убаво ја дроби храната. 

Шефот мие раце сега ќе дојде. 

Во nрвиот тиn реченици составите остри заби и ~ 

раце имаат сосема nоинакво значење од оние во вториот тиn. 

Остри заби (во nрвиот тиn} значи дека Петре се готви да збо

рува n тоа со одредена цел и интонација, а мие раце значи де

ка се аградува од некоја работа, односно ја симнува одговор

носта од себе. Ваквите составн се неслободнн. Одделното зна

чење на зборовите во нив е ослабнато, врската со nредметот 

е затемnет-а, номинативните својства на зборовите ги нема и 

смислата на составот во целост веќе не е сврзана со семанти

ката на секој збор одделно. Лексички ваквите споеви се јаву

ваат како неделимн и во речта се уnотребуваат како готови ее

чеви едииици. Од сннтаксичкО становиwте се посматра улогата 

на сnојот како целост,а не на секој збор QДДелно. 

Во вториот тиn реченици составите остри заби и мие 

раце се слободни. Секој збор во нив го чуѕа самостојното 

значење и исnолнуѕа одредена синтаксичка фуНкција (објект со 
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атрибутска определба и прирок со објект) . Двата збора од 

овие состави можат слободно да се сnојат со други зборови. 

Сп.: остри нокти, остри зборови, остри ножеви; здрави заби, 

чисти заби, расиnани заби, бели заби, nредни заби. Или: мие 

лице, мие нозе, мие садови, мие овоwје; долги раце, мали ра

це, вредни раце, чисти раце, нечисти раце и слично. Ваквите 

сnоеви се создаваат во nроцесот на речта во соодветство со 

личните сфаќаља и потреби како резултат на одредена ситуа

ција. тие не се чуваат во нашата свест, зашто при nромената 

на опстојателствата изнНкн-уваат нови слободни состави ... Тоа 

практично значи дека можеме да извршиме nроба со секој од 

овие состави wто се слободни. Cn.: Петре има остри нокти; 
Петре ги nonpaвa забите. Оттука произлегува о.ти според лич

ните сфаќаља и nотребите на одредена ситуација учесниците во 

речта ги комбинираат или ги менуваат зборовните слободни сос

тави. 

сnоред ова што беше кажано фразеологизмот е зборовен 

~ што е лексички неделим, единствен по своето значење 

и што се употребува во речта во својства на готова речева 

единица. Или поинаку формулирано со nоимот фразеологизми ги 

nодразбираме зборовните состави што суоотествуваат во јазикот 

како лиигвистички единици со вредност на одделен збор. Во со

времената лингвистичка наука фразеоло~ите состави nонекогаш 

се викаат и фразеоло~и единици, а исто така и nостојани ска-

менети состави то ест идиоми (од грч.idiоmа-своевиден израз) 

во фразеологизмите наоѓаме големи синонимни можности 

кои служат како основа за нивното стилис~ичко користење. ка

ко што имавме можност да се увериме фразеологизмот е синони

мен на одделен збор. На nример: го nуШТил носат - налу~и се; 

ја дигнал оnашката - вообрази, надуе; дулната вреќа - расиn

ник. Фразеологизмите што имаат разлики во нијансите на значе

њето се познати nод името идеографи. На пример во значењето на 

фразеологизмите: ги засука ракавите и си ллусна на рацете за

едничко е зафаќањето со некоја работа 1 а различно е тоа дека со 
nрвиот nодразбираме оти се отлочнало со работа а со вториот 

дека работата е отnоЧЈв=а 1 нс значењето се сврзува и со созна-
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нието дека друг излез нема освен соnствениот труд. 

Што треба да сфаќаме кога велиме фразеолошки состав· 

на јазикот? Терминот Фразеологија се уnотребува и за имену

вање на сите лексички неделими состави wто nостојат во ја~и

кот. Често наместо фразеологија се уnотребува фразеолоmхи 

состав на јазикот што значи оnфаќање на сите фразеологиѕмw 

во јазикот. Значељето на овој термин no СВQјата вредност се 

сnоредува со лоимот на терминот лексички состав или реч~ичхи 

состав nри wто се има nредвид лексиката на еден јазик однос

но зборовниот фонд на јазикот. 

Во секој национален јазик постои оригинална фразео

логија (фразеолошки состав). Преводот на фразеологизмите од 

еден јазик на друг е отежнат, меѓутоа јазиците ја збогатуваат 

св~јата фразеологија и со калкирање (nреведување) то ест со 

создавање свои изрази по туѓ образец. При тоа треба да се има 

nрефинето чувство за законите на развитокот на својот јазик. 

Голем број од фразеологизмите се нелреводливи и нивното буК

вално· nреведување некојnат може да доведе до аnсурди. 

Прашања з а n о в т о р у в а њ е 

1. Која лингвистичка дисциллина се бави со проуЧување-

то на зборовните состави? 

2. Кои се основните својства на фразеологизмот? 

3. Што е идиом а wто идеограф? 

4. Што подразбир.аме со терминот фразеолоwки состав 

на јазикот. Кој термин се употребува со исто зна

чење. 

2. 14. КЛАСИФИКАIЏfЈА НА ФРАЗЕОЛОГИЗМИТЕ 

Во лоследииве години изуЧуваљето на фразеологизмите 

успешно се развива. Многу ново во изуЧувањето на фразеологи

јата внесе основололожникот на фразеолоwката теорија францус-
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киот линnmст.Шарл Вали1 / и советскиот научник акад. в.в.вино
градов.2/ Овие учени ги поставиле и темелите за тиnологијата, 
односно класификацијата на фразеологизмите. Сега се знае дека 

можат да се направат неколку клас~фикации на фразеологизмите 

во разните јазици и тоа сnоред неколку признаци (лексичката 

неделимост, формално-структурни, семантички, функционални, 

според потеклото, според експресивно-стилистичките својства 

итн.). 

Како критериум за изделуваље на типовнте неделими 

состави служи пред е~ стеnенот на слеаноста на одделните збо

рови во составот. Постојаноста и неделимоста на елементите на 

фразеолоwкиот соста~ по правила се разгледува од две стано

вишта: прво од становиштето на смисловата споеност н второ 

од становиштето на можноста да се вршат морфолошки промени 

на зборовите што го сочинуваат составот. Треба да се има 

предвид дека слеаноста на составот според значењето се одра~ 

зува и на неговите граматички својства. Колку повеќе се про

јавува сематничката неделимост на составот во целост, толку 

послабо се пројавуваат граматичките врски а понекогаш тие со~ 

сема се губат. Таков е на пример во нашиот современ јазик на

полно лексикализираниот израз Фрла пушка каде именката не е 

предмет ами е среnство и изразот има значење дека со пУIUката 

се пука или покусо речено го покажува дејството пукање. Сп.: 

Зборот го Кузман дорече, Сејмени пушка фрлаа (нар.песна) . 3 1 

Според степенот на неделимоста и граматичката слеа

ност на составните делови, многу истражувачи по углед на акад. 

в.В.Виноградов4 / ги изделуваат следните типови фразеолошки 
состави: фразеолошки срастуваља {идиоми) фразеолоwки единства 

и фразеолошки спојки. Посебна група претставуваат крилатиците, 

пословиците, поговорките и друrите состави nознати под името 

фразеолошки изрази. 

1/ 
2/ 
3/ 

4/ 

Ш. Бали - Французскан:: ст_илистика, Изд.иностр.лит.М. ,1961. 
в.в.виноградов- РуссКИЙ нзblк, Изд."Вblсwан школа",М.,1972. 
Б.Конески - Граматика на македонскиот литературен јазик, 
Ск.1966, стр.168. 
А.С.Валгина, д.з. Розентало, 
М. И. Фомина, 8. а·. Цаnукевнч 

СовремеНН/:iЈЙ !?Уt:r\<ИЙ нзџк ,ИЗд. 
"~сшал wкола",М.1971,стр.4З. 

аѕ 

2.15. ФРЛЗЕОЛ~tlКИ СРЛСТУВАЊА 

Фразеолоwки срас'l·уваља се викаат наnолно лексикализи

раните неделими зборовни споевн. Нивното значење не произле

гува од значењето на одделните зборови што влегуВаат во нив. 

На nример смислата на: скрmи rлава - отиде, nрст и nлева 

~, од новина на погибел - ~, од лулка до дуnка - цел 

~, дупната nреќа - расиnник, си плхка во брадата- болен ·е, 

н:емоќен, свива раменици- - ~е, бабини деветини - празни 

зборови не е мотивирана од значењето на составните делови. 

Според тоа како основен признак на <!Јразеолоuпсите срастуваља 

се јавува лексичката неделимост, алсолутната семантичка сnое

ност при која значењето на целиот сос·rав не може да се изведе 

од значењето на зборовите што го прават составот. Граматички

те форми на зборовите во фразеоЈIОliiките срастуваља понекогаiii 

можат да се сочуваат, а кај некои тие се наnолно скаменети. 

Така можеРiе да сретнеме: Мие раце од таа работа и Си ги мие 

~ од таа работа, но никако не е обична ~и плевата 

или од нсви:н:ата на погибелот ами само прст и плева и од новина 

на погибел. 

Семантички Фразе~ите срастувања, како што можеше 

да се види од кажаното погоре, се еквивалентни на одделен 

збор. На г.рnмер: рака на срце - отворено, ~или со крстот 

на чело - nоwтено. 

Семантички фразеолошките срастувања стапуваат во 

уло:-а :n:a еден член на реченицата. На пример: I!!ефот мие раце 

срастувањето мие раце е nрирок во реченицата 

без обје::сrо. Или во реченицата: Таму тече мед и млеко - срас

твувањето 1'-lед и млеко е објект со значење на се. 

2.16. ФРАЗЕОЛОШКИ ЕДИНСТВА 

Фразеолошките единства се исто така лексички недели

ми соста·ви, чие општо значење е мотивирано од пре~осното зна

чење на зборовите wто влегуваат во составот. На nример оnwта

та смисла на следниве единства: Удира со глава од ѕид, Држи 

1 
!f 
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змиј~ в nазува, ја налева водата на своја воденица, нема вода 

во очите, раска в око, лови во матно, и други зависи од nре

носнqто значење на одделните елементи кои како да го nретста

вуваат сликовитиот "стожер" на целиот состав. Основно е тоа 

што фразеолошките единства можат да се сретнат во хомонимна 

форма како слободни состави а тоа значи со директно а не nре

носно значење. На nример може да се рече: Да не ти влегла рас

ка в око што те боли окото? 

Лексички фразеолошките единства се неделими. Меѓутоа 

меѓу нив можат да се вметнат други зборови или да се врwи из

~ена на некој збор. Сп.: Ја ~алева водата на своја {моја,тво

ја) воденица. Граматичките својства на фразеолошките единства 

и синтаксичкото устuојство се строго оnределени,но се мотиви

рани според формите и врските што се карактеристични за совре

ниот јазик. 

2.17. ФРАЗЕОЛОШКИ СПОЈКИ 

ФразеолОUiките сnојки се оние постојани состави чие 

~то значење зависи од зборовите што влегуваат во неговиот 

состав. Зборовите во спојката ја чуваат своајта релативна се

мантичка самостојност, меѓутоа, се јавуваат како неслободни и 

го nокажуваат своето значење само во cnoj со определен, огра

ничен круг зборови. Такви се на nример спојките: здрава дис

циллина,~ ~ зрно вистина, историски извори, крwи сна

~, лабава дисциnлина, леден поглед, медна уста, персиски ќи

~ да го проследиме кажаното nогоре со уште еден пример. 

Зборот наnорен обична се сврзува со зборовите: работа (на:~:~рНа) 

ден, ~· ~- Или зборот ~ го среќаваме во вакви сnој

ки: детски чевли, детски театар, детски nериод, детска возраст, 

детска игра. Што забележуваме? ЗабелеЖуваме дека едниот член 

на спојот се јавува како nостојан а другиот како ~- На

личноста на постојани и nроменливи делови во значителна мерка 

ги разликува фразеолоwките спојки од фразеолоwките срастуваља 

и од фразеолОUiките единства."!Iокрај ова фразеолоlllКите сnојки; 

се разликуваат и по тоа што не се наnолно лексички неделими. 
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Можат да претрпат и помали морфолоwки промени. Синтакс~те 

врски на фразеолоwките сnојки се соодветни на нормите на лите

ратурниот јазик, но остануваат како трајни и се реnродуцираат 

по традиција. За разлика од фразеолоwl<ите срастувања, фразео

лошките единства и крилатиците,спојките немаат лреносно зна

чење. 

2.18. ФРАЗЕОЛОШКИ ИЗРАЗИ 

Фразеолошките изрази се слични на фразеолоwките срас

~увања и единства. Значењето на изразот зависи од значењето на 

зборовите што го сочинуваат. Лексички изразот е неделим а и 

значењето на изразот е постојано, то ест не се менува. Зборо

вите во изразот не се менуваат и во неговиот состав не можат 

да се внесуваат други. На nример: Авгиеви обори, алmа и омега, 

фрла пушка, ветер работа, златна средина, во четири очи, ~ 

закопан, ми отрпна кожата, тресе nолн и ракави и слично. Обич-

но во фразеолоwките изрази се вклучуваат лословиците, 

ките, крилатиците или цитатите но не сите а само оние 

nоговор

wто при-

добиле метаФорично значење, што носат обоnштеност и сликови

тост. Такви се на nример: кучето си лае-карванот си врви, ~

дот врне-латот врви, влечи стапот-земај акот, на патникот па

тот, на овчарот стапот, Зар и ти сине Бруте, дЕа остри камења 

не мелат браwно. 

11рашања з а n о в т о р у в а њ е 

1. Сnоред кои лризнаци се врши класификација на фра

зеолог?.змите? 

2. Што служи како критериум за изделување на тиn~~ите 
иеделими состави? 

З. Кажете ги основните тилови фразеолоwки состави. 

4. Кои се основните својства на фразеолоwките срас
тувања? 

5. Што се фразеолошки единства а што фразеолоwки 

изрази? 

б. Изделете ги заедничките и различните лризнаци на 

Фразеолошките сnојки насnрема фразеолоwките срас

тувања, единства и изразите. 
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2.19. ТИПОВИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ СПОРЕД СТРУКТУРАТА 

Фразеологизмите во македонскиот јазик според својата 

структура се различни. lte изделиме главно два тиnа и тоа: 

1. Фразеолоrизми чија форма одговара на формата на 

самостојн~ реченица какви што се на nример: Оној што го молиш 

не треба да го лутиш; На патникот nатот, на овчарот стаnот; 

Зини земјо голтни ме. 

во овој тип фразеологизмн влегуваа·.r nретежно фразео

лоwките изрази, nословиците, nоговорките, крилатиuите и доне

каде фразеолоwките единства. 

2. Фразеологизми чиј а форма одговара на формата на 

фразеолоuгАите сnојки какви што се на nример: забот на времето, 

бабини деветини, отворено n~смо1 мед и млека. 

2.20. ТИПОВИ ФРАЗЕОЛОГИЗНИ СПОРЕД ГРАМАТИЧКИОТ СОСТАВ 

Сnоред граматичкиот состав на фразеологизмитз, можат 

да се изделат неколку разновидности. На пример: 

а) Фразеологизми во составот на кои влегува придавка 

и именка: преодно знаме, патоводна ѕвезда, здраво тиќе, лаба

ва дисциллина, цврста рака, мазна баннца, здрава крн:тика. 

б) Фразеологизми за составот на кои влегуваат две 

именки (беслредлоwки и предлошки спој и сврзнички d без сврз

ник). сп.: младост лудост, играчка ллачка, зоD з~~ан, зиме

лете; од лулка до дупка, од игла до конец, од збор на збор, 

лаrи со OПa.tliKИ, на милост н немнлост. Спојот може да е со 

сврзникот ~:ветар и магла, лук и вода, кожа и коск~. 

в) Фразеологизмн во составот на кои идат две глаrол

ски именки обична во антонимен спој: земање-даваље, одеље-иде-

ље. 
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г) Состави во кои идат две nридавки во антонимен од

нос сврзани со сврзник или без него: знајни и незнајни, кеиво

лево, променета нецеливана, криво-право. Или во ваква форма; 

ОД ЛОШО ПОЛОil!О. 

д) Состави од две rлаголски форми во антонимен или 

синонимеи однОс: моли-коли, молчи-толчи, врти-сучи, нашол та 

~-

ѓ) СосТави од глаголска форма и именка: лапа муви, 

накриви капа, мие раце, вети куќа, тресе клинци, прави лице, 

скина Конци, ~три.~. Имаме и обратен спој од именка и 
глагол: мајстор расипи. 

е) Состави од два прилашки збора: малу-мноrу, наваму

натаму, надолго и нашироко. 

ж) Состави со структура на проwнрена ~еченица: Му 

зовре крвта, Го влече за нас, Има добар нас, Си игра со оган, 

Се фрла в оган. 

з) Состави од начински конструкции или споредбени: 

каква глава, таква капа; каков татко, таков син; сече како 

НQЖ; млад како каnка. 

Ги издеЈmвме само оние состави што се јавуѕаат како 

најтипични. Со ова не се нсцрпуваат разновидностнте на гра

матичкиот состав на фразеологизмите. 

П р а ш а љ а з_ а п о з т о р у в а љ е 

1. Колку тила ~разеологнзмн можат да се изделат ~рr
гнувајќи од нивната структура? 

2. Дајте nримери за разновидностите на граматнчкиот 

состав на фразеологизмите во нашиот јазик. 

ВЕЖБА бр.З2. Предложен ви е избор од Познати фразеолоrизми 

во македонскиот јазик. Повеќето од нив се вклу

чени во тритомниот речник на нашиот јазик. Оби

дете се да ги класифицирате во фразеолошхи срасту

ваља,фразеолошки единства,сnојки У изрази (посло

в·иtnt, поrоворки и крилатици) • 
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- Озгора мазно, оздола азно; ајде де'; му дојде до ак; 

оди како ·алва; ама работа; селото гори, бабата се чeUUia; кој 

бара рогови, ќе ги загуби и ушите; крвта вода не бидува; QД 

ненадеж бодеж; ја мени бојата; народноослободнтелна борба; не 

мелеме брашно со тебе; си легна на брашното; бурен живот; бу

рен аnлауз; бурни години; му ја вади душата; си ги вадат очи

те; гром од ведро небо; под ведро небо; гајтан веѓи; ветер го 

вее; веков е скала; вересија потресија; од готова вересија; 

верижен систем; сит гладен не верува; јак е во випиците; ме 

фати внново; виното раце нема а за очи фаќа; виси на.конец; 

висок стил; гледа од високо; раздели и владеј; има вујко вла

дика; го влече за нас; вир-вода; му ја мати водата; му nушта 

вода; ни се води, ни се тера; виси во воздух; ѕида кули во 

воѕдух; железна волја; и волкот сит, и овците на број; гла

ден како волк; го зеде на врат; кога ќе си го видам вратот; 

му ја покажа вратата; иему сите врати му се отворени; парата 

и железна врата отвора; да ти се врати; во исто време; во на-

' we време; долго време; духот на времето; се во свое време; му 

гИ врза рацете; си го врза в крпче; ако не врне, капе; без 

врска; родбинска врска; сообраќајна врска; трговска врска; 

врти грб; втори петли; второ приwествие; за вторлат; од вто-

ра рака; вудве-вутри ја сврwи работата; има вујко владика; не 

сум вчераwен; ја делна; стои (чалраз) диван; се днга на висо

ко; дим да го нема; дрто магаре; од лулка до. дупка; образ ка

ко ѓои; лотајно жарче; живина го изела; лусти живот; вооружен 

до заби; му заби нож во грбот; заблудена овца; да му заблазнw 

на зборот; ја крена завесата; го заврти лнстот од другата стра

на; со задоволство; го фаќа зазабица; се заинатил како магаре; 

страшлив како зајак; зајачко срце; наwол па заwол; скока како 

заклан; слие како заклан; жив закопан; си куси од залакот; го

лем залак касни, голем збор не вели; на за~н; занем биди; ќе 

му ја запалиw капата; заnлови во помирни води; не заслужува 

вниманне; заслу.жува внимание; му ја затвори устата; затиwје 

пред бура; живее во затиwје; му ја затна устата; nоwто-заwто; 

збери си го умот; земи си збогvм; два збора; празни зборови; 

последен збор; два-три збора; без збор; од збор на збор; збо

рува како празна воденица; ги збрка конците; згора на тоа; 

91 

на сето згора; ~гора на е~; згора-згора; откако лркнал, та 

дури се здиплил, се се мачел; здравје нека има; многу здрав

је на сите; голо здравје-готова болест; само живот и здравје; 

го здрви од тепаље; земаље-даваље; го зеде на душа; го зеде 

на око; него го зела матната; зеде обврска; зеде правец; зеде 

пример; му зеде мерка; ми го зеде зборот; си ја зеде бељата; 

мириса на земја; лесна да му е земјата; мајката земја; обето

вана земја; зем.јината топка; го чува како зеницата на окото; 

зет како мед; ќарот и зијанот се браќа~ друг зина, друг се 

причест~; што си зинал?; златен век; златна средина; златна 

свадба; црно злато; молчељето е злато; нужно зло; да не чуе 

злото; се витка како змија; му ја знае на ѓаволот дулката; 

многу знае, многу ќе пати; во знак на внимание; nод знакот 

на~ си ја зобнал лченицата; крвта му зовре; ем гол ем зол; 

зашто (да) не; нема зашто; којзнае зашто; зракот од очите му 

се зел; ѕвезди симиља од небо; му прилега како свиња ѕвонец; 

ограден со кинески ѕид; го притисна до ѕидот; седи како на иг

ли; од игла до конец; не играј си со оган, срцето ми заигра; 

не е играчка; тој е целиот иди ми дојди ми; кој пребира паѓа 

на избирокот; излеrов од кожа; ги изметка конците; дојде до 

израз; ќе биде утре изутрина; застанал како икона; ќе имаw за 

земаље; што има што нема?; си ја ислеа лесната; му вадат ифти

рија; се јагленоса од жал; јал, не јал, три и· nол; јанѕа ме 

јаде; ова веќе не се јаде; се фати на јадица; на врвот од ја

зикот ми е; долг на јазик; си го лрекаса јазикот; држи си го 

јазикот; му се одврза јазикот; логан јазик; ми се ллетка јази

кох; ме чеwа јазикот; си ги чеwаат· јазиците; јака му душа; фа

ти го за јака; до немај-каде; каде-к~ е логолем; од каде на 

каде; кажи ми да ти кажам; го собра кајмакот; како-годе; било 

како; како кога; како сакало било; уШте како; тоне е~ nодлабо

ко в кал; ќе го-изеде калајот; сите се на еден калаn; два лу

ти камења не мелат брашно; камен на мудРоста; каменот на место

то си тежи; со твој камен по твоја глава; фрли камен по нас; 

има мува на капата; тој става калак на е~; мртов капитал; млад 

како каnка; капка по капка вирче; роди ме, м ајко, со касмет 

па фрли ме на буниwте; ми се качи на глава; каwа ми стана во 

главата; кај што е тенко, таму се кнне; ја лрекрwи клетвата; 

кој в клин, кој в ллоча; црна кџига; ковач на својата среќа; 



си ја чува кожата; дебела кожа; си ја сnаси кожата; да не 

си му во кожата; му влезе nод кожа; ми ја одра кожата; во 

оваа куќа кокашка.nее; јал од кокоwка нога; гладна кокоw~а 

npoco сонува; од кол на кол; се собрале кој од кол кој од 

ортома; откако ќе се скрwи колата многу nатчиња се отвораат; 

падна на колена; дури му колка дУШа; nетта колона; влезе в 

колосек; излезе од колосек; ќе дојде колце н~ тркалце; боса 

команда; распашана команда; комиње го наnрави; без комnас; 

му ги смотка конците; скнна концн; падна од коњ на магаре; 

ми го каnа гробот; се крwат коnја; копук сум; јас само да 

nуштам корен; го уништи злото од корен; косата му обеле, умот 

уwте не му дојде; се фатија за косн; стара коска; фати коска; 

го стави животот на коцка; коцката е фрлена; нема коwула на 

грбот; nравина до краина; крвта зборува; крвен непријател; 

крвна одмазда; ни крив,ни должен; криво седи, nраво зборн;под 

секоја критика; му крон капа; клај мУ крст; црвен крст; тој е 

со крстот на-чело; круwа под круwа паѓа; огнено крштавање; ка

де тум, тој кум; летна како куршум; nлаче куќа за куќница; 

верно куче; лавовски дел; се бореа лавовски; ако има лек, ќе 

има и веКЈ нема ни за лек; лен и nлен; нтра лисица среде ста

nица; ќе му кажам в лице; мав ќе те сторам; ветер и магла; се 

мажила мама да не седи дома; сега му е мајката; не се најде 

никој од мајка роден; со судии маки; вечна мака; мала работа, 

голема срамота; му падна секирата во медот; меѓу другото; меѓу 

нас кажано; жива мера; месен обесен; место не го фаќа; зборот 

му фати место; меч со две острици; од пиле млеко; каnка во мо

рето; мртов уморен; мртов пијан; надолго и нашироко; ја наду 

гајдата; се држи настрана; чудно нешто; какво нешто; во никој 

случај; во ниедна време; го зеде на нишан; црвена нишха; нико

му ништо; како ништо; ништо жива; нога за нога; на шнрока нога; 

нож до коскаr преку ноќ; му го обелил образот; се наоѓа меѓу 

два огна; оган и пламен; ни оди ни седи; ми игра окото; око не 

му трепнува; врти опашка; свие ona~a; за делачот оптегачот; 

ораннца шетаница; тврд орев; меѓу нас да си остане; си остана 

бел во очите; остана со впечаток; nуст да остане; отвори очи; 

отвори тефтери; ги отвори картите; ми отрпна кожата; павлака 

му фатиле очите; страв чува лозје, nадар јаде грозје; како од 

небо да е паднат; паднување и отепуваље; пази боже. 
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В~БА бр. 33. Изборот од фразеологизми уnтребете го во речени

ци. При тоа имајте го nредвид точното значење на 

rnразеологнзмите.Каде што е можно значењето на 

фразеологизмот да се предаде со еден збор, дајте 

го во заграда по употребата на соодветниот при

мер. 

ПРИМЕР: Ти се молам остави ме на мира. Ти се мо

лам не вознемирувај ме. 

кој в клин, кој в плоча; ковач на својата среќа; 

кожа и коска; од оваа кожа во друга не се влегува; му ја одра 

кожата; од една овца две кожи; оди со кокоwките да сnие; глад

на кокоwка npoco сонува; на царот данокот, на поnот колакот; 

дури му колка дуШа; на раце го носат; и ноќта ден ја nрави; 

го обрал бостанот; од новина на погибел; два камена лути не 

мелат брашно; каменот на местото си тежи; има мува на капата; 

роди ме, мајка, со касмет, na фрли ме на буниште; ме изеде 

јанѕа; ќе го изеде калајот: му вадат ифтирија; си ја испеа 

nесната; се фати на јадица; држи си го јазикот; си го прека

са јазикот; од влакното ортома прави; си ја влече ортомата; 

не остави ни камен на камен; му ги оставил овците на волкот 

да ги варди; блуе оган; целиот е однесен; останаа со прстот 

в уста; зракот од очите му се зел; ѕвезди симина од небо; му 

ја знае на ѓаволот дупката; откако nркнал, та дури се здиплил, 

се мачел; му заби нож во грбот; дошол нож до коска; му зовре 

крвта; крв си ми пред очи; пушти ги краците; се фатија за ко

си; ми ги потсекоа крилата. 

ВЕЖБА бр.З4. Изделените 10 групи зборови влегуваат во фразео

лошки сnојки. Пронајдете ги 10-те збора Што се 

јавуваат како nостојан дел за 10-те групи и напра

вете ги фразеолошките сnојки. 

ПРИМЕР: владина, душевна,нервна, оnшта, политичка, 

станбена, Финансиска (~). 

1. воена, трrовска,свечена, на науките(-------------). 

2. семе, катран,нож, шапка (--------------) 

3. сјај,звук, nлочи (------------) 

i 
. 1 
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4 • бреr, бранови, воздух, дно, вода, сол, летувалиште, 

те ветер риби, болест, теснина, ластовица, површина, лристаниш , , 

сабја, ѕвезда, кољ, лав, лес, струја, шир {-------------). 

Ѕ. nоглед, визба, ноќ, мисли, човек, тип, стил, времи-

ња, денови, (--------------) .. 
тинска, 

б. рибарска, телефонска, 

лрозорска (-----------) • 

електрична, на очите, невес-

1 • мобилизација, амнестија, право,интереси, радост, 

жалост, несреќа, незадоволство, криза, одредба, правила, мана, 

дел историја, впечаток, црти, nоим,фрази (---------) · 
прашања, ' забавна, балет-8. вокаnна, ннструментална, народна, 

класична џез, пол, бит, класнч-ска,. оnерска, лесна, сериозна, , 

на, камерна, концертна (------------) · 
ори дух поезија, g. имот, средства, стопанство, гов , , 

НОСИЈ·а, медицина, пратеник, собрание, библиотека, уМОТВОрби, 

банка, театар, просвета, армија, човек, република (----------) 

но, 

заби, копје, нож, сабја, волна, браш-10. врв, камен, 

воздух, студ, болка, ветер, звук, поглед, слух, уМ, око, 

зборови, јазик, сатира, 

вој (-------------) • 

криза, судир, црти, агол, кривнна, за-

се носители· (постојани делови) ВЕЖБА бр. 35. Следниве зборови 

на фразеолошките спојки. Пронајдете го вториот 

ува во спојката. не~· (променливиот) дел шт~ стап 

каде ќе се 

ностите се 

јави само една можност а некаде маж

бројни. при реuiаваљето на вежбата 

имајте го тоа предвид. 

ПРИМЕР: марка (поwтенска, таксена, германска) 

баба, маса, машина,медицина, меѓународен, месечен, 

5 р одличен односи, осно-мУзички, народноослободителна, од о , ' 

' б мртва (о), јазик. вен (а, о, и), особен, nадне. кука, ле , 

ВЕ~А бр. 36. Драмското творештво на писателот В. Иљоски се 

одликува со изобилството на фразеологизмите што се 

карактеристични за битово-разговорната сфера на 

употреба. во извадоциве од драмата "Чорбаџи Тео-

дос" nронајдете ги фразеологизмите, кажете 

кој тип можат да се однесат и објаснете го 

кон 

нив-
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исто значење. За поширок увид проследете го 

драмското творештво на овој автор и уверете се 

во кажаното. 

~ Ете така, ме оставија на цедило! Госnоде бо
же, wто да nравам?; ~: Ете, толку години ломинале, а мера

кот трае и тлее како заnретан жар во срцето .•. И само nече и 

боли; ~: А ти трај, трnи, свети мУ, свивај се и тоnи се 
како свеќа пред него ••. ;~: Јас сирота, овој се мрдна QД 

умот! Кој видел сат да оди?; Наца: Таа девојка умот му го од~ 
несе. Слиро: Лесно се носи лесен ум; ~: Првата му донесла 

в кафе мува, nаднала во филџанот, а не видела. А тој: "Не ми го 
испила чавка мозокот, да земам таква, па да ме рани со муви".; 

~ Што го нема уwте Спиро. Наца: Се вратил,безбели, в меана, 
да тргне една-две чашки. ~:-Сега да пие, кога ни виси ток

мак над главата; Наца: Ама не чини wто треба ние да го разбу

диме. Сnиро: Не ние, туку да ги викнеме комwиите! НајnосЛе, 

јас. • .. Ајде, мечка страв мене не страв! ; ~ Овде треба
јунаштина, Сnиро. Слиро: Знам, чорбаџике. ~усака мас сака. ка
де да најдеме јунаштина, кога ја немаме; ~; о, боже, што да 
чинам, nоарно и јас малку да се иставам дури да се расони, оти 

wто се вели: сонит- маннт, nолоши од ·лијан!; Теодос:~нисал! 

Уф, сум задоцнил! Уф, бегај ми .. од nред очи ти, кукуМ:ја:вко,заш
то ќе те здробам како сува ли~рка!; Сnиро: Па nив малку мате
ница, чорбаџи ... Теодос: Матеннца! Мижи да те лажам! Пак си 
локал ракија. Пфу, смрдиш како бочва! 

- ~: Зошто да се срамам? Не лажам, не крадам,wто 
имам во срцето, кажувам ... ~:Во срцето! Будалаци! Тре
ба да имаш повеќе овде, синко мајчин, овде!; ~:Д~ ~ечеш, 
ние го облекуваме, а тој само: на рака, на.нога, на wија! Ни 
владиката сnолај _му.·, така не -го облекуваат. Спиро: Никому 

толку не му се nрави чапрасдиван. Се надул как~ мисирок; ~: 
Чистотата стои да човекот. Слиро:Бреј, што знаеш! -Д<i"ј ми го 
ти него да го ntra.тaм јас да прави ќумур, ј али ќерлич и ќера

миди, na да ја видиме неговата чистата! Каква работа таква 

чистата.; Наца: 1Јроштавај ,, чорбаџи, не СуМ -видела, една мала 

дамка. Теодос: Мала! Мала работа, голема'срамота,; ~: Тешко 



gб 

излегува: од восок е. ~: Ме nокалале црква со свеќа ... Си 

прават ќеф ••• Гледај, Параскево, влакненце ..• Се туркаат како 

овци в трло, се тријат од тебе како rоведа од плот ... извалкани, 

ќирливи 1 смрдливи .•• ; Кева: "Само чорбаџн Теодос, вели уште 

малце да почека". • • Теодос: А тоа си е мој а работа. Чекаљето 

си има ред и крај. Не сум јас задушна баба!• Стојанка: Може да 

испревари некој друг. Кој превари, тој товари. ~ Зашто та

ка зборув~, Стојанке? ; Ефка: "Денес, Томче, од татко ти збор 

да земеш! Ама машки со него да зборуваш! Каков светец, таков 

четец, ајде! ••. ; Спиро: А •.. чекаш, брат Арсо. Арсо: Не, риби 

mаќам. Фрлам мрежа, па ситните ги враќам, круnни сакам ... ти 

си ситна риба, Спирко, посна.; Арсо: Го знам јас што антика чо

веК е чорбаџијата твој. Туку овде јас сум бог. Овде јас запове

дам. ~е се вратиw! Спиро: Јас· би се вратил со ќеф. Ич не ми се 

?ди по оваа гореwтина да копам. Туку сакам нејќам ... ; Арсо: Е, 

чорбаџи Теодосе, ако те викаат џимрија,има зошто: и на сонцето 

сенка ќе му најдеш. Вис'+".ина, малку. е црна, ама знаеш како се 

вели: црното грозје е послатко. Не сакам во туѓо тенџере сол 

да турам, ама ќе ти речам, еден збор, чорбаџи Теодосе: оваа де

војка е токму за твој Томче. ~: Држи си го зборот за добро 

утро, Арсеие! Самарот е за·магаре, а за ат, треба седло шиклоса

но. Арсо: Вистина, татко П е самарџија, ама што се вели зборот, 

не гледај го коренчето, гледај го цвеќенцето .. 
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III. ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

3.1. ОСНОВНИ ТИПОВИ РЕЧНИЦЧ 

Речникот е книга во која се содржани најразлични по

датоци за зборовите. Речниците ги претставуваат зборовите спо

ред бројноста, ги појаснуваат, FИ толкуваат или пошироко инфор

мираат за тоа какви предмети и појави се подразбираат со тие 

зборови. Речнииите исто даваат податоци за правописот, нзгово

рот, за потеклото на зборовите и друго. 

Науката што се бави со праwаљата сврзани со теорија

та и практиката на изготвувањето речници-лексикон~, се вика 

лексикографија. Потеклото на овој термин е од грчкиот збор 

"lехikоѕ"-зборовен и "grafo 11 -nиu.ryвaм. Лексикографијата е 

тесно nоврзана со лексикологијата и тие зависат една од друга. 

Имено оние што ги составуваат реЧниците (лексикографите)раз

мислуваат за зборот, за неговите значе~а и за употребата во 

речта.и на тој начин ја збогатуваат лексикологијата со нови 

податоци и обопштуваља. 

И покрај големата разновиnност можат да се изделат 

два основни тиnа речницн: енциклоrtедиски и лингвистички. во 

што се состои разликата меѓу овие два основни тила? во енци

клоледиските речници не се даваат податоци за зборови, туКу 

за nредмети, лица, лојави и поими ~о се означуваат со овие 

или оние зборови (иа nример Мала енциклоледија Просвета). 
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Лингвистичките или ~илолоwки речници им се посветеии на збо

ровите. Зборот сам по себе и зборот како единица на јазикот е 

објект на лингвистичкиот речник. лексикогра~ите се заинтере

сирани nред се за овој тип речници. 

За да ни стане појасна разликата меѓу лингивстички

те и енциклоnедиските речници, ќе наnравиме споредба земајќи 

еден збор и ќе nроследиме како е даден тој во "Иала енцикло

педија Просвета" (Белrрад, 1959), и во "Речникот на македон

скиот јазик" (Скопје, 1961). Од двата речника ќе ги претста

виме зборовните статии ~· (Делат од речникот што е nосве

тен на еден збор се вика-зборовна статнја} . 

Мала енцнклопедија Просвета 

Кожа, надворешна обвивка на човечкото и животинското 

тело; се состои од крзно и покожица (епидерм); крзното е од 

збито сврзочно ткиво и содржи богата мрежа крвни садови; nод 

крзното се наоѓа ретко (растресито) сврзочно ткиво, кое може 

да nрими значително количество сол и вода и, според ухранетсс

та, подебел или потенок слој маст (сланината кај ~ивотните). 

Покожицата се состои од nовеќе слоеви ќелии; најдлабокиот, ма

тичен слој, е составен од ќелии способни за делба и содржи nс

мало или поголема количество пиrмент, од кого зависи бојата н~ 

кожата. Во слоевите блиски до површината, ќелиите се се nос

плоснати и одумираат; nовршниот одумрениот слој nостојано ona~a 

во вид на nрфут и се заменува со ќелин од подлабоките слоевн. 

Во кожата се наоѓаат кожни творби: влакна, нокти (nерјата ка: 

птиците, папците и l<оnитата кај животните), потни и лојни ЖЈ!еЗ;

ди и чувствени телца на сетивото на кожната чувствителност.У~с

га на кожата: заwтита на nодлабоките органи од оштетување и 

сушење, лачељето лот, одбрана на телото од лрегрејување и nре

ладување, седиште на сетивото на кожната чувствителност итн. 

Во технолошка с~шсла кожата е nроизвод добиеи со дејството на 

различните штавила (растителни, масни масла, минерални сали} 

на природната ~вотинска кожа. 
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~! 1. (на човечкото тело) нежна кожа; (фраз.)ко

жа и коска (коски) ; си ја чува кожата; кожата ми се наежи од 

страв; тој има дебела кожа; ја спаси кожата; од оваа кожа во 

друга не се влегува; да не си мУ во кожата; му влезе nод кожа; 

му ја одра кожата; да излезе човек од кожа; бери ја кожата на 

шилец!; ~· (на животинско тело или одрана, обработена) телеw

ка кожаЈ штавена кожа; кожи (на nалто); nодврз_ија во кожа; 

(фраз,) од една овца две кожи. 3. (на некои nлодови). 

3.2. линrвистички PEЧHHWi 

Во зависност од целите и од јазичниот материјал што 

се о~јасиува лингвистичкнте речннци се делат на неколку кате

гории. 

Речниците во кои со средствата на својот јазик се об

јаснуваат зборовите на туѓиот јазик и обратно се викаат ~

водни, Тие можат да бидат двојазични и nовеќе јазични. Такви 

се во нашиот јазик речниците: македоиско-француски (и обратно), 

македоиско-немски, македонска-англиски, македонско-руски, ма

кедонско-бугарски, срnскохрватско-македонски и други. Покрај 

ваквите речници доста с~распространети и оние во кон се об

јаснуваат зборовите што nостојат во мајчиниот јазик. ТИе се 

обична еднојазични. 

Толковни речници. Најпознати еднојазични речници се 

толковните. Во нив се дава карактеристиКа на зборовите како за 

оnределенн јазични единици како во семантичко-граматички и 

ексnресивно-стилистнчки nоглед така и во nоглед на нивното nи

шуваље и изговор. Покрај зборови во толковните речници се об

јаснуваат и фразеолоwки состави кон Re претставуваат nосебни 

статии, туку се вклучуваат во статијата на зборот што се об

јаснува. Толковните речиици обична се нормативни и во нив се 

одразуваат правилата и законите на литературннот јазик. Оваа 

категорија речници зазема централно место меѓу лингвистичките. 
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Дијалектни ре~ници. Овие речници се јавуваат како 
разновидност на толковните речници. Дијалектните речници 

можат 

да се nрават или како речници што 
даваат карактеристика на це

локуnниот речнички состав на овој или оној говор~ ДИјалект,на

речје, или како речннци во кои е собрана сета дијалектна лек-
сика за разлика QД оnштонародната. 

Речници на туѓите зборови. Во оваа категорија линrвис
тички речници се објаснуваат зборовите што се туѓи по своето 

nотекло и што се со ограничена уnотреба во стилистичка с~сла. 

Тука не влегуваат зборовите од туѓо nотекло што се одомаќиле 

во јазикот што ги позајмил. Во соодветство со ова во речниците 
на туѓи зборови обична се толкуваат на,·разлнчнн термини. Објас-
нувањето во нив е насочено на две задачи: 1. го објаснуваат 

значењето на еден или друг туѓ збор; 2. укажуваат на потеклото 

и на јазикот од каде е позајмен зборот. понекогаш и овде се да
ваат nодатоци за граматичките својства и изговорот на зборовите. 

Етимолошки речници. Задача на етимолошките речници 

е да го разјаснат nотеклото на зборовите на даден јазик или 

на една јазична фамилија. Во овој тип речници се даваат nодато
ци за исконскиот или nозајмениот карактер на зборовите, се ука

жува од какви збоР,ови се образувани, во редица случаи се nојас

нува по каков начин на образуваље се создал збо~от, какво е не

говото старо значење и каков nризнак стоел во основата на имену~ 

вањето. Во етимолошките речници се добива одговор на nраша~ето 

од каде се земени туѓите зборови што влегле во лексиката на да
ден јазик. 

Историски речниuи. Блиски до етимолошките речниuи се 
историските во кои се оnфаќаат зборовите што И приnаѓаат на 

историјата, на едно nостаро време. Тие даваат nодатоци за раз
витокот на зборовите во сродветниот јазик. 

Речник на синоними. Во речниuите на синоними зборови

те се собрани во синонимни редови а носител на синоннмннот ред 

е стожерниот збор во својства на заглавен. Врската на зборови-

те ·од редот е внатрешна, зашто по ~.орма . 
ти~ се различни. На nри-

мер за зборот ~ како синонимен ред би можеле да се изделат 
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зборовите: виѓава, согледува, загледа, вгледа, погледнува, наѕи

ра, nроѕира, сознава, сФаќа, nосматра, набљудува, нсnитува, кои

статнра,забележува, nрогледува,нгnгледува итн. Ваквите речниuи 

имаат nрактично значење бидејќи nридонесуваат за збогатуваље на 

речта. 

Покрај речниuнте што ги сnомеиавме nознати се ~разео

лоwни речницџ, речницн на хомоними, на антоними, на пароними, 

ономастички речници, ортограФски, ортоеnски, зборообразувачки, 

речници на многукратната Уnотреба на зборовите, обратни речници 

и други. 

фо~~еолошките речници ги објаснуваат ~разеологизмите 

во јазикот сnоред нивната класификација, значење и уnотреба. 

Р~чниците на хомоними ги nретставуваат зборовите р~злични no 

значење а истн по Форма. Речниците на антоними ги содржат збо

ровите сnротивни сnоред знач~ето: тажен-весел, ретко-често, 

nријател-непријател. Речниците на пароними ги Сбјас:нуваат Због.ови

те што се блиски no своето звучење, а различни сnоред значење

то. во ономастичките речниuи обична се објаснуваат личните ими~ 

ња, се дава nотеклото, варијантите на името (галовна или nејо

ративна) и други податоци. Речниците на многукратната употреба 

на зборовите ги запознаваат читателите со стеленот на уnотре

бата на одделните зборови во речта. Ортографските или nравоnис

ни речници се сnецијални nрирачници за nравоnисот на зборовите. 

Елементи од овој тиn речниuи содржи Правоnисот на мак~донскиот 

литературен јазик, Ск. ,1970 година. Ортоепските речници се nос

ветени само на nравилниот изговор на зборовите. Во нив се дава 

фонетската карактеристика на зборот што се толкува, а и неоn

ходните нормативни укажувања. Во зборообразувачките речници збо

ровната статија се состои од толкуваниот збор во расчленет вид 

односно се дава мор~емниот состав. Во последно време се изгот

вуваат и обратни речници ("indeksi а tergo") во кои зборовите 

се расnределени по азбучен ред почнувајќи од зборовите што за

вршуваат на~, значи во обратен ред. На nример no nочетокот 

доаѓаат сите зборови што завршуваат на-~, nотоа на-~ (оваа, 

домаа, онаа, снаа), -ба (баба, nрабаба, жаба, граба, заграба, 

награба, изнаграба, траба, мшuтраба, касаба, џаба), -ва (ава, 
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забава, завева, навева), -~, ага, вага), -да (да,ада, вада, 

ливада) и е~ по ред. Ваквите речницн меѓу другото имаат и 

nрактнчна цел зашто го олеснуваат изучувањето на мор~ологија

та и зборообразуваљето. Во овие речници под еден ред се пос

тавени зборовите со ист су~икс. Обратниот речник на македон

скиот јазик изработен од Владимир И.иличнќ, а во редакција на 

АлександаР Џукески и Кирил ксиески излезе од печат во 1967 

година во издание на Институтот за македонски јазик "Крсте 

Мисирковн Скопје. Содржи 64.578 збора плус лрилогот од гео

графски и други имиња чиј број нзнесува 1.219 збора, 

Во современата лексикографија е~ поголем станува бро

јот на виnовите речници и се повеќе расте интересот за опфа

ќаље на незастапените области к-ај што лексикогра<!lијата има 

материјал за себе. Интересот е свртен кон изготвување речни

ци на одделните писатели особено на оние што се значајни со 

јазикот во своите творби.~о смисла на општиот проrрес на на

ционалниот јазик каков што е Пушкин во Русија. Се изготвуваат 

исто така и речници што ги претставуваат изразните средства 

на јазикот. Такви се речниците на епитети, на мета~ори. Сnо

менавме дека се изrотвуваат·ономастички речници. Во nоследно 

време во светот се изготвуваат и тоnономастички речиИци кои 

содржат nодатоци за историјата и потеклото на геогра~ските 

имиња - на земји, градови, планини, мориња реки и други. Вак

вите речници се многу полезни, бидејќи претпазуваат од ненауч

но толкување на етимологијата на гео~рафските имиња. 

Прашања з а n о в т о р у в а њ е 

1. Како се вика науката што се бави со nрашањата свр

зани со теоријата и nрактиката на изготвувањето 

речници - лексикони? 

2. Кои се основни тиnови речници? 

З. Во што се сос~ои разликата меѓу основните тиnови 

речницн? 

4. За кој тиn речници се заинтересирани лексикографите? 

5. На колку категории се делат лингвистичките речници? 

_ј 
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6. Набројте ги најпознатите лингвистички речници и 

кажете ги нивните основни карактеристики. 

7. ~то подразбираме со терминот зборовна статија? 

3.3. РЕЧНИКОТ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 

Категоризација на речниците може да се врши и сnоред 

обемот на јазичниот материјал што го оп~аќаат и врз основа на 

овој nризнак се изделуВаат два тнnа речници ~ и ~- Што 

се подразбира со терминот голем односно мал речник? Големиот 

или како што се вика уште целостен речник по можност ја оnфа

ќа целата лексика на литературниот јазик, иако тоа nрактично 

не може во nО':!:nолност да се направи. Речниците во еден том 

или малите ги nретставуваат само најактивните зборови во реч

та, оние што се уnотребуваат најчесто. Речниците се категори

зираат и според оnфаќањето на лексиката во ~ или во дифе

ренцијална односно делумна смисла. Врз основа на овој признак 

говориме за .2.!!!!!!.!:! и ди<bеренциј ални речнmди. Каква е разликата 

меѓу нив? Општите речници ја nрикажуваат лексиката независно 

од нејзиното лро<bесионално, дијалектно, стилско или rраматич

ко расчленување, а диференцијалните ја изделуваат лексиката 

според некој сеоnфатен лризнак. На nример сnоред nриnадноста 

на сите зборови во речникот на еден говор. Тогај имаме дија

лектен речник во ограничена смисла. Или речниците на опреде

лени професионални области обична се од овој вид. Такви се 

речник на математичка,лингвнстичка или слична терминологија, 

nотоа речник на зборови што приnаѓаат на еден стил. На nри

мер на разговорната лексика, на публицистичката или на емо-

uионалната лексика. 

Речникот на македонскиот јазик што го ~маме во три 

тома (Скоnје 1961, 1965, 1966 година) сnоред обемот е голем, 

а сnоред оnфаќањето на лексиката во оnшта смисла е оnшт реч

ник. Неговото значење за македонската национална култура е 

извонредно големо. Меѓу nрвите задачи што се nоставија nред 

културните работници на лолето на јазикот уште во првите го

дини по ослободувањето беше и задачата да се nристаnи кон со-
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бнрање на зборовното богатства на македонскиот јази~ за из

готвување речник. Со nрибираље на материјалот се почна во 

1951 година. Работата околу органнзираљето ~ ое~е nоверена 

на Специјалната комисија за македонски речник во составr вла

же Конески, д-р Михаил ПетруWевски и КрУМ Тошев. 1 / Со осно
ваљето на Институтот за македонски јазик во 1953 ~одина рабо

тата над речникот ја презеде оваа институција. Материјалот 

почна да се обработува во 1955 година и првиот том се nојави 

во 1961 година со вкуnно 29.359 заглавни зборови од А-Н. Вто

риот том излезе во 1965 година со вкуnно 17.799 зборови од о.п 

и третиот во 1966 година со 17.364 од буквите п-ш. Вкупниот 

број во трите тома изнесува 64.522 заглавни зборови. Секако 

бројот на зборовите во нашиот јазик е значително nоголем,заш

то јазикот со својот nостојан развиток не може да биде nоста

вен во ограничени рамки во даден речни~. 

Основната конц~лuија за изработката на речникот на 

македонскиот јазик се засновуваше на становиштето со него да 

се олфати основниот тонд зборови познати за секој македонец. 

Тоа значеше деЈ<а со речникот ќе се одрази и значителниот сте

nен на стабилизаuија постигнат до неговото излегување. Меѓу

тоа нашиот речник не е строrо нормативен, 2/ зашто во него се 
вклучени nоголем број дијалектни зборови тргџувајќи од лос

тавката дека некои од нив можат да најдат поширока примена и 

во литературниот јазик, потоа архаизми претежно оние што се 

среќаваат во народната поезија и проза .. Во неговиот состав се 

вклучени и интернационалните зборови и специјалните термини 

и нивниот број е во сообра~ост со нивната nоширока употреба 

во културната средина. Покрај овие во речникот наоѓа место 

разговорната лексика и фразеологија. 

Толкувањ~та во речникот се дадени на српско-хрватски 

јазик и во таа смисла тој врши важна културна улога како при

рачник кој им ја олеснува работата на луѓето од другите југо

словенски народи што се заинтересирани за македонскиот јазик 

1/ Речник на македонскиот јазик т I. Предговор кон Речникот 
стр. VII, Ск., 1961. 

2/ Ц.Д. 

Ј 
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и литература. Покрај објаснуваљата на срnс~охрватски јазих, 

каде што е нужно, за македонскиот читател во заrрада се да

ваат објасненија на значељата на зборовите на македонскиот 

јазик. Со ваквата своја структура нашиот речник врши ФУRкци

ја и на толковен речник. 

Значењето на речникот на македонскиот јазик се сос

тои и во тоа што во него е претставена единство на зборовиото 

богатства на македонскиот јазик и дека во него е_кономично мо

жеме да го запознаеме тоа богатства од nовеќе станов~та и об

ласти. Значаен е лридонесот што ro има речникот за афирмација

та на македонскиот јазик меѓу славистите во странство,а посеб

но меѓу славнстите кај словенските народи. 

Прашања з а n о в т о р у ѕ а љ е 

1. Што nодразбираме со терминнте Ј?Олем, мал, оnшт и 

дн~еренцијален речник? 

2. Кажете ги основните податоци што се однесуваат иа 

обемот, видот, концепцијата и значељето на Речни

кот на македонскиот јазик? 
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дЕЛ ВТОРИ. 

IV. ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА 

4.1. ПОИМ ЗА ФОНЕТИКА 

Фонетиката од (грч.рhОnе-глас, звук) е лингвистичка 

наука која ги опишува гласовите што се јавуваат к.ако сосТАЈЈиИ 

елементИ на гласовниот систем на даден јазик. 

Зборот како единица на-јаз~кот во говорот се nоја

вува како комплекс од гласови кој има значење. Говорното оп

штење е невозможно Сiез изговараље и слухово nримаље на .гла

совите што ја сочинуваат гласовната (материјалната) страна на 

зборовите. За говорното општење од особена важност е РазЛику

вањето на изговорениот збор среде другите зборови што се слич

ни сnоред гласежот. Затоа во фонетскиот систем на јазикот се 

неоnходни средства што служат за искажуваље и разликуваbе на 

значенските единнци, на нивните форми, зборовни состави и ре

чениuи. 

Во заВисност од целите на nроучува~ето nостојат д»а 

основни вида ~онетики. 

Историската или дијахроничиата фонетика rи nроучува 

nроменнте што се изврrоувале во текот на подолrи или n9кратки. 

временски nериоди од историскиот развнток на јазикот, какви 

се тие промени и кога се извршиле. 

Описната или дескриnти~ната (синхрониската] фо~~~~а 

врши оnис на фонетскиот систем· на даден ј~зик во оnределен 

nериод од неговиот развиток. 

Покрај ~иетиките иа оддепиите .јаз~ или на груnа 

сродни јазици (какви што· се историската и оnиснаТа) ~а и· 

' ' 
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општа фонетика која се занимава со nроучувањето на оnштите 

особености на човечките гОRорни гласови и особеностите и мож

ностите на човечкиот говорен аnарат. Во поново време се пове

ќе се развива ексnеримеитапната Фонетнка. Нејзиниот развиток 

е тесно nоврзан со ексnерименталната осихолоrија: и физиологиј а, 

а ексnернменталните методи во за:висност од ОIПliТиот разви.ток 

на науката и техниката, посебно на електроакустиката, постоја

но се збогатуваат и се усовршуваат. Благодарение на nроучува

њата и анализите на гласовнте со помош на апарати (фонограmи, 

ккмографи, сnектографи и сл.) ексnерименталната Љонетика ста

на една од најточните научни дисциплини во опwтиот систем на 

лингвистичките науки. 

4.2. ФОНЕТСКИ СРЕДСТВА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 

Овде ги изделуваме оние фонетски r.редства што имаат 

разграничувачка функција. Тие се mонемите, акцентот и интона-

цијата. Гласовниот систем на јазикот претставува единство од 

две заемно сврзани системи и тоа: сегментен и супеесегм=нтен 

Сегментниот систем го сочинуваат фонемите (гласовите на гово

рот) - односно самогласките и согласките, а се викаат сегиен

тни средства зашто можат да се одделат еден од друг и да се 

изговорат одделно. Во говорната низа секој глас има опреде

лено место и се сврзува со соседните гласови според правила

та на распоредување во јазикот. Акцентот и интонацијата се 

суперсегментни средства. 

Зборовите често се разликуваат.само за еден глас. 

На пример: пил - бил, бере - дере или само според распоредот 

на гласовите во зборот: сон • нас, Вера - Евра или со еден 

глас повеќе: мил - Миле. 

Зборовниот акцент врши разликуваље на зборовите и 

на нивните форми што се еднакви според гласовниот состав.На 

nример: кап~ла - капела, кравата - крАвата. ваквата средство 

во македонскиот јазик се пројавува во зборовните споеви со 

ист состав и ист ред на зборовите во реченицата и како такво 
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врши смислово разграничување. Во ваквите случаи обична стану

ва збор за фразеолошки акцент. на пример: првА вечер, третА 

вечер, црнИ сливи, кисел6 млеко или Тој не ме виде и Тој не 

ме вИде (na да зборува нешто): Јас не г6 nрашав-Јас не го 

прАшав (па тој да ми одговори) 

Со интонацијата се разграничуваат речениците што 

имаат ист состав на зборовите и исто место на акцентот. На 

пример: Јас сум рЅкла и Јас сум рЅкла?; С6нце грее и С6нце 

грЅе?, каде што има надолна и нагорна интонација. 

4.3. ПРАВОГОВОР И ПРАВОПИС (ОРТОЕПИЈА И ОРТОГРА~ИЈА) 

Изговорот, nравописот, граматичкото устројство и 

стабилизираното значење и употреба· на зборовите се nодложени 

на еден ОГ'!•ЈТСР1ризнат образец наречен литературна норма (Види 

стр. 11) Прв дел ) . Оттука nроизлегува дека лравоговоро± или 

ортоепијата. (rрч.оrth6ѕ-правилен Ѕроѕ - говор) е еднообразен 

начин на изговор на гласовите во зборот во литературниот ја

зик. Правоговорот е, значи, nонетска дисциплина која се бави 

со литературниот изговор на гласовите. Тоа nодразбира дека 

со литературната норма за сите е nодеднакво ва~но и обврзно 

.<:lд се придржуваат кон nравилата на изговорот на јазичните еди

ници при што се има предвид и nравилното акцентирање. 

Правоnисот или ортогра~ијата (грч. orthographia) 

nретставува збир од nравила за единствен начин на лишување на 

зборовите во соодветен јазик. Правописот како дел од литера

турната норма на единствена основа го олеснува nисменото ја

зично општење меѓу членовите на дадено општества. Устаиове

носта и единственоста на правоnисот не се во спротивност со 

nовремените лромеии на правописниот систем. Тој може во оддел

ни периоди од развитокот на општествениот живот да претрnува 

помали или поголеми измени со цел да се доближува што е мож

но по:аеi{е до живиот изговор, односно nромените да се извршу

ваат во резултат на лрактичните и слични општествени потреби, 

или со други зборови го следи развојот на јазикот. 

г 

! 
1 
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Современиот македонски правопис во времето од над 

35-годИIIIната практика претрпувал помали измени 111то се уста
новени со Лравописот од 1945, 1950 година и со најновиот од 
1970. 

4 • 4 . nP АВОПИСНИ !!РИНЦl1'1И 

Правоnисните системи можат да се градат главно на 

три nринципи: ~онолоwки, мор~олошки и историски. 

Фонолошки аринциn. Сnоред овој nринциn зборовите се 

пишуваат како што се изгонараат. Тоа во основа е така. Нашиот 

правоnис е фоиолоШки, но не во аnсолутиа смисла 1 /. Истото 
нешто можеме да го кажеме и за српскохрватскиот правоnис. Ние 

изговараме: ~~~· орис, а nишуваме: снег, леб, ориз. Има

ме обезвучување на звуq~ите согласки на крајот од зборот, а 

тоа Обезвучување не го нзразуваме и nравопнсно. Во српскохр

ватскнот јазик на пример во текот на речта исто доаѓа до обез

вуqуваље кое не се одразува правописио: Били смо кот тебе, а 

наnишано: Бнли смо код тебе. 

Морфолошки пр:ннuнл. Строежот на 4борот ја прави осно

в·ата на овој nринц;иn. Тоа значи дека иајмалите значенски еди

ници - морфемите - во целината на зборот се пишуваат без да 

се земат предвИд асимилационите nромени на звуЧните и безвуч

ните согласки, незавнсно од познuијата во зборот. Или со дру

ги зборови тоа треба да е~ сФати дека сnоред овој принuип не

зависно од изговорот согласките се бележат така што се уста

новени. Спореди: nред, ~' ~Ако овие морфеми влезат во 

целината со некој друг збор, ќе се напише: председател, ~

~ надфрла од~то се гледа дека писмено не се изразуваат 

изврwените асимилаuиони промени во говорот. Или во средината 

на зборот: разказ, градче, бележка, двонождИ . Морфолошхи се 

на пример пранопнсите во рускиот и бугарскнот јазик. 

Т7 Б.Конески - Граматика на македонскиот лит. јазик стр.55, 
Ск. 1966. 
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Историски или традиционален правопис. Ваквиот право~ 

пис се засновува на истdриската nравописна практика. Тоа е 

nишување на зборовите така како што се пишувале во постарите 

периоди од писменоста на соодветен јазик. ·правописните систе

ми на современиот грчки, француски и англиски јазик се исто

риски или традиционални. 

Забелешка. Споменатите три nрииципи во ниеден пра

воnисен систем не се исцело доследно применети. Така за,маке

донскиот правопис велиме дека е фонолоwки. Меѓутоа фоналоw

киот принцип не е можно секаде доследно да се nримени така 

штово правоnисот има решенија што се или последица на тради

цијата или на морфалошкиот nринuнп. 

Пра111ања з а n о в т о р у в а њ е 

1. ltlтo е фонетика? 

2. Колку вида ~онетики има? 

3. Кои гласовни средства имаат смисло-разликувачка 

~ункција? 

4. Што е правоговор, а што правоnис? 

5. Кажете ги nравописните nринципи? 

4.5. ПОДЕЛБА НА ГЛАСОВИТЕ 

Најмалата гласовна единица што се изделува при пос

ледователното гласовно расчленување на зборот се вика глас 

или звук на говорот. Според традиционалната класификација на 

гласовите тие се делат на самогласки (вокали) од лaт.vocalis 

и согласки (консонанти) од лaт.consonans. Поделбата се засно

вува на физиолошките (артикулациони) и физичките (акустични

те) особености на гhасовите. 

Човекот може да произведува многу поголем број гла~ 

сови отколку што се установените гласови што функционираат 

како јазични единици во определен јазик. Всушност ~онетиката 

ги проучува оние гласови во јазикот што се од социјална nри-
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рода, односно во секој јазик во многуте гласовн се разликува 

огракичен боој основни тиnови што обична се викаат гласовн 
на тој јазик. 

Во нашиот јазик има 31 глас што го сочинуваат гла

совниот систем на македонс11. •. от јазик. Од нив ~ се самоглас

~ и дваесет и шест согласки. Самогласна функција врши и сог
ласката Е· 

Класификација на самогласкнте. При класнфикацнјата на 

самогласките се поаѓа од артнкулаuионо-акустичкнте особеностн, 

то ест од бојата на самогласкнте која зависн од положбата на 

јазикот во усната nразиина. Врз основа на ова се врши хорнзон
тална ПQДелба на самогласките која се засновува на nоложбата 

иа јазикот насnрема соодветннот дел на неnцето - nреден или 

34ден дел -. Според тоа самогласките се делат на самогласки 

од ~ и ~ ред. Вертикалната поделба тргнува од стеnе

нот на издиrаљето на ја~кот сnрема иеnцето. Сnоред вертнкал

иата ПQДепба самогласките можат да бидат: ~, среднн и ви-

~· 

З~ бр.37. Изврmете класи~нкацнја на самогласкнте според 

хоризонталната и вертнкалната nоделба. Прнтоа 

nослужете се со скиците што ви се nретставени. 

Хоризонтална поделба 

Преден 

Заnен 

Вертнкална nоделба 

Внсоки 

Среднн 

Ннски 

Самогласките се класи~ицираат и сnоред nроодот меѓу 

јазикот и неnцето и тоа на: от:воренн н ~ 

В~А бр. 38. Класифицнрај~е ги самогласките сnоред nроодот 

меѓу јазикот и неnцето. При изговорот на кој 

вокал има најголем nроод, а кога е nотесен. 

Послужете се со скицата што е nриложена. 

Сnоред nроодот меѓу јазикот и неnцето 

Отворени 

Теснн 
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Класи~икација на согласките. И согласките се класифи

UиРаат на физиолОшхо-акустична основа. Во македонскиот јазик 

има 26 согласки. Главно својства на согласките е што се обра-

зуваат со препрека во устата, односно усните. Се 

раат на три груnи и тоа: ·сnоред звучноста, според 

образуваљето и сnоред местото на образувањето. 1. 

класифици

начинот на 

Дали при 

образуваљето на согласкнте треnетат гласните жнчки или не, се 

делат на звуч;ни: б,д,г,'ѕ,џ,ѓ,в,з,ж на без:вуч;ии: n,т,к,ц,ч:, 

Ќ,ф,с,ш,х н на сонанти: р,л,љ,м,н,љ,ј што се нст·о звучни сог

ласки. 2. Сnоред начинот на образуваљето, односно сnоред nри
родата на преnреката на која наидува воѕдушната струја во 

усната шуnлина nри нивното образуваље се делат на преградни 

(експлозивни): n,б,м,т,д,н,љ,к,г 1 на теснински (фрика~ии): 
ф,в,с,з,ј,ш,х,л,љ,р и на преrрадно-теснински (африкатк): ц, 

е,ч,џ,ќ,ѓ. При изговорот на nреградните согласки се слуmа 

еден вид експлозија што се создава кога воздушната СтРУја 

заnрена за момерт nред nреграда~~ на одредено место во ус

тата нзбувнува надвор. За разлика од nреградните, теснински

те согласкн се образуваат со триеље на воздушната струја по 

страннте на теснината што ја чинат nодвижните делови на го

ворнкот апаРат со неnодвижните. Кај nреградно-теснинските 

nак доаѓа до слеваље во еден учленнтелен акт на nреграцно~та 

и струјноста. з. Сnоред местото на образуваљето согласките 

се делат на уснени: n,б,м,~,в, на забновенечни: __ т,д,н,л,ц,ѕ, 

с,з, на венечни: љ,ч,џ,w,ж,р, на~тврдонепчени: њ,ј,ќ,ѓ, и на 

~онеnченн: к,г,х. (Види стр.101-102 од Граматиката на Б.Ко
нески, Ск.1967). 

в~БА бр.З9. Обележете ги акцентираните самогласки во стихо

творбата и класиФицирајте ги сnоред хоризонтал

ната, сnоред вертнкалната поделба и сnоред про

одот меѓу јазикот и неnцето. 

I 

Утринава, чинам, nак ме викаw, 

родио nоле, по тебе. да wетам. 

ко некогаш со детинсКа лика 

од гороцвет·венчиља да плетаw. 
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Но попусто ... Избледнело чело, 

тешка болка кријам јас во себе: 

утринава тргнувам од село, 

во далечен свет да барам лебец. 

{Г.Болиновски - Разделба) 

ВЕЖБА бр. 40. Од текстот изделете ги самогласките што се од

ликуваат со истн својства то ест кои се високи, 

средни и ннски; отворени и тесни и од преден 

или заден ред и класифнцирајте ги. 

Неко~у дена· потоа, Апостол меси глина за грнцн. 

Кочо се врти околу него: по~аќа од глнната. И тој сака да 

работи она што го прави татко му. Неговите раце, нозе, na и 

лицето се оцапани со глииа. Тоа е за Коча игра а Аnостол не 

сака да му го одземе задоволството. Па, Марија нека се лути 

што ќе се оцQЛа. Коритото е тука за бањање. 

(Јордан.Леов- Антологија на болката) 

ВЕ~А бр, 41. Извршете класификација на согласките: 1, според 

учеството односно неучествувањето на гласните 

жички во изго:Ворот; 2. според местото каде што 

се образува nречка при нзговорот на соrласкнте 

и кон органи учествуваат во образ~ањето на 

пречката, то ест сnоред местото t-га образув~ 

и 3. според начинот на об~азувањето, то ест 

според карактеристиката на препреката при изго

ворот на согласките, 

ВЕ:":БА бр. 42. Распоредете ~и согласките во графичките nрика

зи соодветно на класификацијата што ја извршив

те. Во nрвиот сnоред трепетот на гласните жич

ки, а во вториот nриказ извршете комnлексен 

распоред како што се бара во вежба број 41. 
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-----------------------~-----~-----~-----~ г--------.,-.----г---т 1 : Ј 1 
1 

1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
r звучни 1 1 1 1 1 1 t 1 1 r 1 
1 1 1 1 Ј. -L .Ј ____ .Ј ____ ..Ј----..1-----+-----1 
~--------f-'---1----t----1 --- 1 --- 1 ~ -~ : : : 

1 1 1 1 : : 1 1 1 1 1 1 
1 Безаучни 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L ________ l_~ __ j ____ l ____ L ___ J_ ___ .J ____ .J ____ J ____ ..J----~---~ 

-------------------------,------~-------~------~-----т-----: 
1 1 1 1 Забно 1 венеч-\ Тврдо 1 Меко 1 1 а- 1 1 1 , 

1 1 Според н \ Сnоред мес- IУсиенИ: венеч-Ј ни Ј неnч:е-i неnче-1 
1 чиноти 1 тото : 1ни 1 *ни Јни \ 
1 з:вуч:носта Ј 1 1 1 L ~ -.~ 
~----------~-------------t------:------1------: ----- ! ----- ! 
1 ·1 ·Звуч:ни 1 1 1 __ 1 ------,------, 
: ЕкС111DЗИВНИ 1-------------~------г------г---- г 1 ~ 

1 1 1 1 1 1 1 L __________ j_~~=~:.:~~----+-----+------r-------r------~------: 
1 1 1 1 1 1 .Ј 1 : звучии 1 1 ------• ------r-----l------ 1 
1 Ф;.икативни ~-------------т-----т Г 1 : : 

1 Ј Без:вуч:ни 1 1 ----- 1 ------~-----;------; L-----------1-------------т-----т т 1 • 1 

1 1 1 1 1 : : : 
\ Афрнкати 1 Ј Ј \ 1 1 ----~ 
L----------~-------------r-----т-----т------г-----'1-- : 
1 : ЕкСWDЗНВНИ 1 1 : : : 1 

: 1 -----~-----~------;-------г-----;------'1 \ Сонанти г------- 1 Ј Ј \ \ 1 
: ___________ j_~~~----l _____ J_ _____ .J ______ ...L..-----.l------..1 

најдете ги з:вучните и безВ~БА бр. 43. во следниов. rекст 
:вучните согласки. 

Во муrрите к_ои ги растури исток 

по небото темно златестите ѕракој; 

штом сонцето трrне проблеснато, чисто, 

по пресните следи на ноќта и мРакот; 

езерните далги во утринен блесок 

го г~аат мило крајбрежниот nесок, 

- тогај дојди в Охрид! 

(Г.Тодоровски - Дојди в ОхРид) 

l\ 
li 
1 
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В~БА бр. 44. Најдете гн сонантнте и усненнте согласки во nр

вите две строфи од песната Залез од М.Матевски. 

Румено. Румено.Румено. 

Како занесена nесна 

во синото море 

на горите 

тоне 

залезот •.. 

Од тревнте до кавалот, 

од стадото до аблакот, 

сА е бујно, 

запалено. 

В~БА бр. 45. Во вторите две строфн од песната посочена во 

вежба број 44 најдете ги цреградннте н.меконеn
че~ите согласки: 

Од градите ДО песната, 

ОД чекорот до чешмата, 

е~ е чудно 

разгалено. 

Стада в кавал заљубено, 

ѕвоно в песна нзгубено, 

око в божур залудено, 

Румено.РУмено.Румено. 

ВЕЖБА бр. 46. Во следниов текст најдете ги струјните и заб

новенечните согласкн. 

В д9Лечното детство јас со праќа стрелав 

и потрефив голаб .•. Крвта в млаз се слеа ... 
Но загука негде голабица бела 

болно, ко да колне до нечнја стреа. 
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А јас стоев збунет и држев на дланка 

од летање тоnлн две скршени крилја, 

крвта в нежна жица - румена и танка 

се ткаеше в nepje, ко вез бела свила. 

(Сл.Јаневски - Песна за rолабот) 

В~А 6р.47. во текстот што следува изделете ги венечните, 

тврдонеnчените и согласките африка~н. Кажете 

сnоред кој nризнак се класифицираат. 

Ранс-~о во водеиицата, Трајче и мајка му станаа, ста

на и Евто со снаа му, Евто го одврза магарчето и со снаа му 

отнде горе кон коооарнте. Трајче и мајка му го зедоа Дорча и 

се уnатија кон Мацково. 

Мацково беше nразно, nусто и жално. Наоколу ра·зурнати 

ѕидишта, nоnалени nлевни, искршени и нзгорени nлотови •.• Прос

та не личеше на она nоранешната Мацково. Трајче го врз а Дорча 

во гумното и со мајка му влегова во изгорената куќа. Отсекаде 

се носеше мирис на чад и саѓи. Мајка му nочна да ги кpuni nрс

тите и да nлаче. 

(Ванчо Николески - волшебното самарче) 

ВЕЖБА ор. 48. Сnоредете ги сnоред nризнакот на звучноста и сnо

ред nризнакот на начинот на образувањето следни

те согласки и кажете во wто се слични, а во што 

се разликуваат: т,с,ц; д,ж,џ; д,з,ѕ; т,ш 1 ч;д,ј, 

ѓ; т,ј ,ќ. 

ВЕЖБА бр. 49. Во текстов wто следува от:(ријте ги несоодветства
та со современата nравоnисна јазична норма и ка

жете на што се должат тие. 

Голаnче мало, хубаво, голаnче златокрилесто, 

Кога ти дојде nри мене? И кога вчасот nобегна? 

Уште ја глас ти не слушнаф: уште те харно не видоф, 

да а' мн се, мило, наљути? Да ~, ми се, добре,насрди! 

Зашч не ти хубост nофалив,зашч не ти крнлја nомазниф? 

1 
~ 
1 
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Ела ми, мило, ела ми, ела ми сега при мене, 

Ја ќе ти хубост пофалам, ја ќе ти крилја nомазнам, 

Ја ќе те тебе назобам се со дробнаго бисера, 

Ја ќе те чува секога, мое ми мило, в пазува. 

(К.Миладинов - Голапче) 

ВЕЖБА бр. 50. Откријте го уметничкото потсилување со nомош на 

гласовите во текстовите што следуваат. 

Сега сме само сnокој 

сонуван сакан спокој 

самотија и свежина 

Толку е тука тивко, 

таинствено и тивко, 

токму за троа тагу:аање 

Празнично n:ркни: пеnеруго, Маѓосно молкот мами, 

nеnелава nenepyгo, мрешкави минутки мали 

по полската nолежина - Мирување! Мирување! 

(Г.Тодоровски - Сонатина) 

На стара Москва улица Мирна 

миНам - и минат мирно 

два сиви реда уморни куќи, 

а в небо - кубе темн~-златно. 

(Б .Конески - Средби со Жинзи
t!Јов) 

ВЕЖБА бр. 51. наnишете зборови во чиј rл~,совен состав се нао

ѓа соrласката ~' со nалатален изговор, но nала

талноста да не е обележана со буквата ~- Обја

снете ги nричините за таа. 

ВЕЖБА бр. 52. nронајдете ги гласовите на кои се nотnира ком

~икираљето на.лексичкиот и морфоломки материјал 

1to nесиата nrro спедув·а. кажете какви се тие гла

сови сnоред цриѕиахот на звучноста и сnоред 

nризнакот на на~ниот на образуваљето. 
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Штом ќе заnролети, речи ми тивко: елаl 

Или с~л шеnни, да не слушнат ревнивите, 

во април пролетта промена носи бела, 

да знаеш колку .R завидУваме ж:ивите. 

Јас ќе се доближам со два-три априлски цвета, 

Аnрилко незаборавена, аnрил е болот мој,

љубена, нели не сум одљубеник твој, 

мора ли смртта разљуба да се смета? 

сами ќе бидеме, малку ќе nосамееме, 

со својот зборлив мол~ ќе ме заnрикажеш ти, 

јас може ќе ти доверам некој недовршен стих 

за да ми речеш: подобро вака зар не е? 

па ќе замолкнеме. Можеби најдобро така 

се одболуваат болките врели рани. 

На замин Загубо,зборни ми: сакаи мој самик, 

знај, те заколнувам, в Забрава не ме nраќај! 

(Г.Тодоровски - Крај гробот неnрегор) 

ВЕЖБА бр. 53. Во текстот и во изборот од зборови изделете 

rи зборовите во кои согласката Е има слоговна 

~ункција; nотоа изделете го и слогот во кој 

носител на слоговната функција е согласката ~· 

д"Е кога е така, зоlлто ти,како момок, везден си на ра

бота, ..:о овци, по nоле, на тебе грми, врне, сонцето те пече, 

си се стдРИл како никој-нигде за уќубет,а брат ти,погdлемиот, 

си живее како ~9nодар, наносен, најаден,наnиен, со чест и 

слава, а ти си му нему како измеќар?" 

ffародна nриказиа 

Б гореwтина, nоцрнето, намурти ,држи, 'рѓа, nрифати, борба-; 

'рнка,nра:ѕоnи,с,дрво,ориз,фрчи,фрла,ручек,крши,црцори, 

мраз,Борис,~р:ѕ,заврши,оnредели,трча,крст,црв,црвено, 

'рж,nра:ѕилно,врти,збор,срцевина,израз,nрво,за'рже, 

1 
i 
1. 
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Владимир,МирКо,срже,армкја,време,за'рка,'Рлевци, 

праша,другарскн,прнхазна,Бајрам,три,рака,'рт. 

ВЕЖБА бр. 54. Имате избор зборов~ во чиј гласовеи состав се 

наоѓаат согласхите ~и· Е· Класифицнрајте ги 

зборовите сnоред потеклото на овие согласки. 

Виимавајте на сите можни случаи. 

куќа,вреќа,среќа,домаќин,вруќина,ноќ.'свеќа,плеќи,леќа,цвеќе, 

св~ќа,ќерка,меќава,ноќви,бруќе,сопоќанец,плаќа,враќа,фаќа,се

ќава,одејќи,гледајќи,личоќа,самоќа,ќар,ќор,ќебап,спанаќ,ќебе, 

шеќер, ќелав, ѓон, Ѓубриwте, ѓавол ,_ѓеврек, fум, ѓакон, ѓезве, ѓердан, 

ѓерѓеф,ѓубрарник,ѓувеч,лаѓа,ве~а,меѓа,nреѓа,туѓина,'рѓа,наоѓа, 

погаѓа,раѓа,виѓава,охриѓанец,граѓанец,пуѓе. 

ВЕЖБА бр. 55. Во зборовите што следу:ваат има неправнлна упот

реба на оnределенн соrласки. Изделете ги зборо

вите во кои е дадена погрешна употреба на сог

ласките. Соrласките за кои станува збор се: ~ 

односно ~; Q односно ~ ; ~ односно н. 

нозе - ноѕе; солза - солѕа,ѕид - зид,ѕвоно - ззоно,nроѕира 

nрозцра,nроѕева - nрозева,ѕвезда звезда,ѕвер - звер,ѕевгар -

зевrарЈ џ.вака 

од вие,_ седеље 

жвака,џган - жгаи, n6apa - Жбара; одење -

седене,играље - игране,нмиња - имина,nрасиља -

прасина,телиља - телина,буниште - б~е,огниште - оrљиште. 

ВЕЖБА бр. 56. Во следниот текст е уnотребена согласката ~

Прочитајте го н објаснете ги сите случаи во кон 

~ е со nалатален изговор, а во кои не и тогај 

кога nалаталноста не е обележана. 

Далеку во морето се лулаше на лесните бранови бродот, 

чекајќи rи,дзете г~еми лаѓи што пловеа кон него, натоваренн 

со луѓе оковани во nран~н. 

Велите ·шамичиља на испраќачите треnнаа од брегот ка

ко крКлја·на јато гулаби. лаѓите се прнлеnија до бродот и не

говата nалуба започна да се полни. потоа луѓето се одделија, 
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тешкото црно тело на бродот бавно заплови на југ во отворено

то море. Песната на затворениците постепено заглУшУваше, ме

wајt(и се со плисокот на браноните што удираа во пристанишннот 

ѕид. 

Таму народот соеше и молчаливо го следеше движењето 

на бродот. 

(Г.Абаџиев - Заточеници) 

ВЕЖБА бр. 57. Оnределете какви се сличностите и разликнте 

според прнзнацнте на местото и начинот на об

разувањето како и според звУЧноста меѓу следни

те согласки: n - б; г - к; ѓ - ќ; л - љ; њ- ј; 

р - х. 

ВЕЖБА бр. 58. Во оваа вежба Обндете се последователно да ги 
изговарате брзозборките. кажете до какви созна

ннја доаѓате и на што се должи тоа. 

На врв бРдО врба мрда. Мара распара работа си отвара. 

Со внла свила не се свива. Ономоно, дономоно; трна

филе, карафиле; стото-пито,моно гнто; Јаребица попра

тица,до мазара,докатара,чннгини,мннгнни,олтнл,дуптим, 

дупка; Никола вркола, врти кола озгора, колата се 

скршн, Никола се сврши. Благоја Блажев бивш бележник 

во Бнтолска~а~анка. 

ВЕЖБА бр. 59. Имате избор qа~борови во кои е употребена и во 

кон не е употребена согласката i· Утврдете ги 
правилата за нејзиниот nравоговор н nравопис и 

снстематизирајте ги. (Консултирајте - Граматика 

на македонскиот mrтературен јазик - Б.К.стр. 

102-106 и np·aвqnиc на македонскиот литературен 
јазик, стр.8-12,Ск.1970). 

козји,рибји,жабји,птичји;обнчаи,снаи,случаи; брон, 

стои,rои,мои,свои,твон,некон,кон; буица,струи; музеи, 

турнен,идеи; кутии,хартин,судни,гимназин; чнн,нечии, 
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сечки,; језуит, јереј,Јена,Јемен; доајен,фоаје; здра»

је,нивје,колје,лозје; евтин,елен,есен,елка,еден; Еле

на,Евреин; бае,баење,знае,ткае,ткаејХи; краеви,Влае, 

мое,твое,секое,никое; броеви,роеви; обуе,ссб~чуе; 

бие,мие; конферансие,досие; зрее,веејќи,пее,сее; ин

диец,Либиец; Гвинеец,Кореец; ИндЛјка,Корејuи;значаен, 

очаен; семеен,идеен,стихиеи; безбоен,nосвоен; двојна, 

бујна,идејна,двојно,идејно,бујно; Вријам,кријам,nн

јачка,материја,носнја,социјализам; која,боја,твоја; 

бројам,кројам; Троја,Зоја,Гоја,Бојан; обујам,чујам; 

еnопеја,идеја,алинеја; nејач,сејач,сејачка; см~а,леа, 

реа,греалка,носеа, влечеа,живеам. 

ваја,маја,одаја; Трајан; бајачка,ткајачннца;замаја,за

лајал,потраја; познаам - познаат,леам - леат; оваа, 

онаа,таа. 

Марнјо,Спасијо,змијо,Македонијо; емоционален,национа

лен,стаднон,студио,радио; геограf!Јија,геологија;заоло

гиј а; кеј - кејови ,wej - шејави: триумф, виулица-; исто

риски,партиски,гимназиски; убиство; убиствен; триагол

ник ,иако, ан~·иамерикански; знаеја,ткаеја,nееја,виеја, 

миеја,чуеја; миј,пиј,шиј,вриј,мијте,пијте,шнјте,вријте. 

4.6. ПОИМ ЗА ФОНОЛОГИЈА 

Фонетиката се бави со проучување на материјапната стра

на на гласовит~. односно со артикулационата и акустичката стра

на. 

Од гледкмтето на јазнчното општење најважна е јазнч

ната функuија што ја изв~аат говорните гласовк. таа е сnа

собноста на гласовите да служат како раЗличители на гласовна

'I:а страна на морфеми и збороформи во актот на јазнчното olU.I.Iтe

њa, или како што се вели уште да имаат сиrни~и~ативна функција, 

Ваквиот пристап во nроучувањето на гласовите во даден јазик се 

внка Фонолошки, бидејќи гласовите вклучени во зборот се носите

ли на смисла, на значење на јазнчна еднница, 
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При разликуваљето на значењето на еден збор од друг, 

како резултат на улогата што ја имаат гласовите зо говорнкот 

синцир (ннза), се оnерира со терминот фонема, 

Понм за ~онема. Ако ги нзговориме различно според 

силата, должнната, виснната, бојата и слично зборовите: ~, 

~~ ~ разбирањето ќе биде осигурено, зашто на тој начин 

не се внесува промена во значењето. Но ако речеме: ~,море, 

~ се добиваат нови зборови со ново значење, Овде нзвршени-· 

те nромени се бнтнн за значењето на наведените зборови. Тие 

гласовни сегменти (најмали јазннчнн едннНuиЈ кои nреку сnро

тивставеност ја разликуваат гласовната страна на морфемите и 

збороформите се викаат фоиеми. Или најмалата фрнолошка едини

ца што, не може nонатака да се разл~а се внка фонема. 

Фонемнте во фонологијата се проучуваат како носители 

на информации. Со нивната замен~ се доаѓа до промена на пора

ката. Таквата порака може да означува нова содржина (како што 

се виде погоре), но може да се добие и разобричување на збо

рот, Затоа секоја гласовна реализација не се користи за јазич

но диференцираље, На nример ако се изврши промена на 8 cq п_ 

во пораката 82!2 ќе се добие прво и тоа ќе биде р~збнрливо, 
но ако f! се замени со ~ ќе се добие арво и слуwач4т не ќе мо
же да го препознае ваквнот збор. Поради тоа во гласовниот син

џир е суштествен како изборот на фонемите така и нивниот ре-

~· 

Глас и ~нема. Гласот и фаиемата се разликуваат. Екс

периментапно е утврдено дека постојат многу нијанси во нзга

ворот на еден ист глас. Тоа зазисН од околината во која гла

сот ќе се најде во зборот и од·поапниецот то ест од негови~е 

физнолоwки услови, од возраста и слично, 

Според nрвиот усло• различната реализација на 

е обусповеиа аД сосерните гласови во сннџиРот. 1 / Така 
гласот 

имаме 

разлнчен изговор и~ ~ и л nред самоrласките ад предеи ред !7 

lf ѕ,,конески- Граматика, 1967, стР.87~вв. 
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~ насnрема оние од заден ред. На пример: ~ - ~~ ~ -

~· I<онсонаИтЈfТе ~ и :!!_ nред ~ се изговараат тврдо, а nред 

~ смекнуваат. всушност изговорот на ~ и~ во различните збо

рови е обусловен од самогласката што nоследува, зашто говор

ните органи nреоѓаат од nоложбата во ~оја се изговара ~' од

носно~ во nоложбата на самогласката до која се наоѓаат, na 

според тоа се1<ое преоѓаље ам дава дополнително својства на 

консонантите ~ и ~· Или се разликува изговорот на гласот ~ 

во~ од оној во зборот конвој. ~е забновенечна солгаска 

11 во ~ се :изговара така, доде1<а во конвој во доnир со сог

ласката ~ се реализира и забноуснено. оттука ~ nред ~ нико

гач нема да се реализира забноуснено, нити ~ пред ~ забнове

нечно. Нивната замена во ваква околина е невозможна. 

Значи се доаѓа до различни фонетски nромени на еден 

глас во говорниот процес. Притоа разликувачката спосuбност 

на оние гласоѕи не се менува (заwто се работи за една фонема 

то ест ~односно~), а се добиваат варијанти, ~на е

ден глас. Ѕаквите гласови, бидејќи се об:;сдовени од околина

та, не влијаат на проиената на значење.-о :-!З зборот и се вн

каат положбено условени a.mlloни или ко:чб"УЈнаторни варијанти. 

tJoxpaj комбинаторннте варијанти фонемата има н слобод

ни варијанти. Реализацијата на ваквите алофоии зависи од по

единецот, од неговите физиолоwки својства, возраста и сm1чНо. 

Притоа сехој поединец различно га реализара гласовите според 

нивните артнкулациско-акустнчни особини. Слу:хово ние забеле

жуваме гласови, но не и ~онеми. Еден звучното ~ ќе го изгово

ри позвучно, а друг понезвучно, но nритоа е битна дали звуч

носта е nрнсутна, а не е важен степенот. Поради тоа за раз

ликуѕање на зборовите и на нивното значење не се реwавачки 

стие артикулациско-акустични сојства на еден глас. Гласот е 

фоиема доколку nретставува целост на оние својства на гласот 

ll!ТO се реwавачки за оформување И разлику:аање на зборовите. 

Разликата меѓу гласот и фонемата се соrледува токму 

во нивната улога. СекоЈ глас е фонема ако е употребен за 

оформуваље на ~личен з~ор. Фонемите се единици ~цо се дел 
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од јазикот, а нивните конкретни реализации но говорот -

гласовите - со битии гласовни својства содржат и други осо

бини што зависат од положбата на гласот во зборот и од ro-

верникот сам. 

Разликувачки својства на гласот. Разликувачки свој

ства на еден глас се оние со помош на кои се разлнкуваат 

фонемнте. На пример разликувачки својства се вокалиоста на

спрема невокалноста, вокалите од лреден ред наспрема вока

лите Од заден ред, консонантноста ~аспрема нехонсонантнос

та, експлазивиоста наспрема струјноста, звучноста наспре

ма безвучиоста. 

во секој јазик разликувачките својства се различни. 

човекот во говорната прахтнка автоматски го врll!И изборот 

на разликувачките Од неразликувачките својства, бидејќи так

виот автоматизам му е вроден. 

Всушност разликувачкото својства доаѓа во f!!Онолоwка 

опозицнја со својството со кое е ѕо пар. На пример наспрема 

звучното ~ иде безв~rното ~· Тие се во опозиција според свој

ството на звучноста и безвучноста. Или фонемите Б_ и ~ се во. 

опозиција според ствојството на ексnлозивноста (д) и ~рнка

тивноста (з). 

Fазликувачките својства секогаw се во двоен однос и 

се утврдуваат со помош на мннималните nарови. Мнннмалниот 

nap е пар на тахви ~онеми ll!Тo се разликуваат само според ед

но разликувачко својства. 

Во зборот фон~мите се изделуваат со спротивставуваље 

на еден збор на друг преку минималните пароѕи, заwто само 

тие можат да се спротивставуваат, а другите елементи на спро

тивставените зборови им се исти. Сnореди: 

б~л "" бр1 

р~д "" Р_2д 

!:?fP "" ~нр 

.ѕ_реќа "" :!!Реќа 

~ежа "" :!!Режа 

!:!WJa "" .ѕ_ила 
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Сnоред разлихувачките белезн фонемскиот систем на 

македонскиот јазик се состок од 31 ~онема и тоа: 

1, самогласки или вокали: а,о,е,и,у 

{самогласното р) 

2. сонанти: р,л,љ,м,н,њ,ј 

З. согласки или консонанти: n,б,т,д,г,к,~,ц,џ,ч,ѓ,ќ, 

в,ф,з,с,х,ш,х 

Прашања з а n о в т о р у в а њ е 

1, Од колку фонемн се состои фонемскиот систем на 
македонскиот јазик? 

2. Што е фонема? 

3. Што се минимални паровн? 

ВЕЖБА бр.бО. На овие зборови спротивставете им такви во 

кои преку минималннте паровн ќе се согледа 

разликата 

кора мора леб 

вода горе лед 

nap ред чаша 

зоО каша ќуп 

nepe мал меч:ка 

hiapa век грозд 

Хос ја:ва дава 

дај мака сака 

чоја вака квака 

ци:вка врвка nот 

бас.иа мека река 

фонотека почека методнка 

паника.. вејка (5ројка 

седалка мешатса депка 

Оилка фора золва 

жетва кожа база 

пол за иуза ден 

127 

ВЕЖБА бр. 61. Во округлнте загради обележете ги соодветни-

те гласовк. 

Месец ( ) ај е најуба:в; Тоа е ( ) ај на земј·ата:;Ј Н~ ( ) ај 

многу; ( )ај ми малку леб. 

Детето многу( )ака; Човекот има( !)аха; ro фати За( )аКа. 

Кога зборува { )нка; Магарето (, )ика; Нејзиното име е(. )ика. 

Марија е многу бе( )а; Марија наnравила бе( ) а;_ Пе-rре има 

ба( )а~ Петре многу ба( )а; Електр~арст Ко( )о~ добар Кај

сто~~ тоа е електрично ко( )о; Раскажува бас( )а; Купив уба

ва:. бас(' ) а. 

ВЕЖБА бр. 52. Во текстовите- што следуваат откријте го умет-

ничкото потсилување nостигната со разликите 

во минкмалните парови. 

дJnla свиња го душкала твоето месо, 

вепарL 

Затоа нема никогаш да посакам 

да те допрам. 

И затоа е~ стана ветар! 

(Б.Конески - Benap) 

Трнесет години. И што е сторено? 

Триесет скршени врчки. 

Детето во мене е затворено 

во еден кафез од брчки. 

(Б. Конески - Кафез) 

4.7. ГЛАСОВНИ ПРОМЕНИ И ГЛАСОВНИ ЗАКОНИ 

Јазикот како систем, а и rласовите како најмали не

rовн елементи, се подложни на nромеин. 

Гласовните nромени се многу различни, но главно се 

дефккираат како спонтани и комбинаторни. Сnонтана гласовна 
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појава е онаа кога некои rласовн сосема ги снемува или сосе

ма се нзменпле во некои говори. На nример замената на носов

ката ~ во ~ и на Љ во ~ во литературннот јазих. Комбинатор

на гласовна промена е онаа што се врши само во извесни слу

чаи,зависно до некои услови. Историски следено заднонеnче

ните согласки ~,Е,~ се менувале вр преднонепчени пред вока

лите од преден ред. На пример: јунак - јуначе - јунаци; 

враг - враже - враi111<Н; Влав (Влах) - власи - влашки. Една

чеље на согласките е исто така еден вид комбинаторна rласов

на nромена што се врши под влијание на соседните гласови. 

Меѓусебните односи на гласовите во зборот се различни. 

Фа~торите што ги регулираат односите меѓу rласовите, заемни

те гласовни влијанија и гласовии лромени се ви~аат rласовни 

~· И гласовннте за~они се подложни на промени, na во 

современиот јази~ се сочувале резултатите на одредени гласов

ни промени, но исто така 1-!НОГу од нив веЈ<е не важат или се 

лреплетуваат со гласовнитс закони на современиот јазик. За 

гласовни закони во јазикот се ЗбQрува само условно и само во 

случаите кога определена гласовна промена се изврr!!уВа после

дователно и закоиомерно и секогаш nри едни исти услови и ко-

га е резултат на исти nричини. на np. обезвучувањето на 

звучиите соглас~и на крајот од зборот се извршува при пауза 

~о зборувањето или иа крајот на реченицата и уште при nовр

зувањето- па- зборо:о.>Lшrо почнуваат со безвучни согласкн. 

ВЕ~БА бр. 63. Од приведените зборови именхи наnравете гла

голи, а од глаголите имен~и. Објаснете ја гла

совната појава. 

А \tЗБОр гној бој ynoj 

nокров nовој ров напор 

nростор МОР прозорец 

Б бере nренесе nee рече 

лежи лее дере внесе 
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ВЕХБА бр. 64. Од приведените глаголски форми во сврwен вИд 

направе.те форми на несвршениот вид. Кажете и 

овде за каква гласовна појава се работи. 

роди погоди влезе 

nомогне слезе обложи 

nроговорн сложи 

иаѕре умре заnре 

урие извре npoct'pe 
навре вовре npenиe 

ВЕЖБА бр. 65. Имате избор на зборови со удвоени самоглас~и. 

Оваа гласовна појава е поврзана со nравоrово

рот, а и правоnисно се одразува зависно од тоа 

каде настанува удвојувањето во зборот. Просле

дете ги nриведените случаи и обновете ги лрави

лата за правоговорот. Имајте го предвид и мес

тото на акцентот ~ој nритоа има свој прмдонес. 

зааби.заа~а,заапе,з4арни се,заа9чи; вообра~ен,воодуше

ви,воопшто,вооружи,дооди,nообјасни,nооблече,nоофка,nо

обмисли,поодамна 1 nоодбере,nоодделно,лоодн,лоолади 1 nо

опсежно,nоора1nООФка,сообрази,сообраќај,соодветен,соод

нос,сооmштение,соочи; иеедна~ов,неефи~асен,зреење,сеед

но,шеесет; огноотпорен 1 еднообразен 1 едноо~; ва~уум,зоо-

' лог,~ооператор,~о~,~оординира,коорднната,Кореец, 

европеец 1 идеен.,.Ј.ао~оон; 

саат,раат 1 Долно Маало,раатиса,саат,таа,снаа,оваа,ви

~аат 1 играат ,имаат ,са~аат ,гледаат, ~опаа,.лапаа; заблее, 

збогатее,завее,завладее,грее,живее,жнее,зеленее,зрее, 

смее,тлее,пее,вее,ја~нее,~опнее,гордее се,uабее; гим

назин,змии,нсторни,судии,раслравнн,wамии. 

Едначеље по звуqност. Процесот на едначењето (асимила

цијата по звуqност) е условен со с~лоноста на едни гласовн 

во непосреден допир со други во зборот или во говорннот синџир, 

да ја менуваат својата арти~улација то ест да ја сообразуваат 

или да ја изедначат со другите. 
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Сnоред тоа дали оваа гласовна ~ојава (nроцес) се 

врши само со едната своја страна (асимилаци;а по звучност) 

ули сестрано (асимилација по звучност, по М{ СТО а начин на 

?бразување на согласките), разликуваме нецелосна и аnсолут

. .!§ асимилација. 

Во едначењето по звучност се пројавува нецелосна ас;<'

милација, бидејќи доаѓа до изедначување само на елементот 

на звучноста. Во македонскиот јази1< доколку во зборот се 

најдат две соглас1<и различни според зву•шоста ,доаѓа до изед

начување во говорот, а тоа во најголеи број случаи лраво

писно се обеле~ува. 

За:висно од nравеuот на дејството асимилацпјата може 

да биде nрогресивна кога вториот од двата соседни гласа се 

изедначува според првиот и регресивна кога првиот dд двата 

соседни гласа се изедначува според вториот. Едначењето no звуч

ност во македонскиот јазик е регресивна асимилација. Се ед

начи nрвата согласка сnоред втората. На np.: сват- свадба, 

маж - машки, nотстана од nодстаиа. Оваа гласовна nромена е 

комбннаторна. 

Фонолошки обусловени алтернаuии - Редување (алтерна

ција) на I!Јонемите. Во говорот I!Јонемите се сврзуваат во nого

леми значенски единици - морФеми и зборови, При сврзуваљето 

на фонемите во nоголеми значенсtси единнцн настануваат nроме

ни во формите, односно во изразот на значенските единици и 

nритоа се извршува заемна закономерна замена на една фонема 

со друга во коренот (n~e - ПQј) или во основата (војнн~ -

војни~и) на зборот. Таквата nојава се вика редУВ~bе или ал

тернаuија на Фонемите. 

Сnоред карактерот и местото што го заземаат во фоно

лошкиот систем на јазикот, фонемските редувања се од два ос

новни вида: I!Јонолош~ обусловени (или живи, современи, пози

циони) и морфолошки (историски, традиционални). При ~оно

лошкото редување фонемскиот состав на една значенска единица 

{мор~ема), го обусловува составот на друга. Оваа nојава за

виси од nриродата на фонемите и, како nоследица на тоа, од 

~онемската распределба, на nример при едначењето no звуЧност 

··~ ~- ···---·------------
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однесат меѓу звучна и безвучна согласка е фонолошки услове

на алтернација, то ест според nравилата за расnределба на 

фонемите: тежок-~,~ - ~,близок-~~~ -
~~~-средба. Овие алтернацин ж/ш,с/з,з/с,д/т се 

предизвикани од позициј ата на фонемите и тоа обична се ме

нуваат оние фонеми на крајот од значенската единица (морфе

мата) на кои непосредно се надоврзува друга значенска еди

ница. Значи оние фонеми што се на границата меѓу две морфе

ми (бли~-ок - бли~-ка) .При фонолошкото редуваље се редуваат 

секогаш различни фонеми, а не алофони на една иста фонема. 

Фонолошките алтернации го опфаќаат целокупниот јазичен ма

тернјал, а морфолошките се со ограничена распространетост. 

За мор~олошките алтернации ќе стане збор во делат 5.4. Мор

Фонолошки nромени. 

ВЕ~БА бр. 66. На редот зборови што следуваат спротивставете 

соодветни зборови во кои ќе се nокаже едначе

њето на согласките no звучност, односно алтер

наuиите на фонемите. nотоа нзделете ги насnо

редностите на согnаските. (Пример: баба - баn

скн, однос б/п). 

враСiец даО забец 

јамб Љубе роо 

риба coCia брег 

гл:ог рог град 

рид ред сладок 

држи жежок близок 

с:еат срете шета 

ВЕЖБА бр. 67. Кон следните зборови прибавете ги nрефикснте: 

зад-,над~од-,под-,nред,Сiез-,из-,раз- според 

нивното соодветство. Притоа забележете дали 

доаѓа до едначеље по звучност. 

скрие,кул:исен; каже,стрешник,фрл:а; кине,клони,плата, 

сега,сек,стаnка,тука,штета; свест,фат; пл:адне,поставка, 

сметка, става, чувство; каматен, куќник, nлатно; каже ,тера ;· 

,оложСiа,цвета,чекор. 

''i 
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ВЕ~А бр. 68. Префиксите без-,из-,раз-соодветно придодајте 

ги кон следните зборови. 

-целно,-цеди,-цепи,-цути; -чади,-чезне,-чека,-четка, 

-чеwа,-чисти,-чепка,-чуе,-черечи,-сече,-гледа,-пише, 

-слуша, -мие. 

ВЕ~А бр. беа.во наведените зборови е изврwено едначење по 

звуЧност, но притоа nравоnисно различно е из

разено едначењето. Објаснете на што се заснову

ва разликата. За оваа цел ќе вн nомогне мор(!)о

ло~о - морФемската анализа на зборовите. 

оддели,поддава,раззелени,оттука,поттихне,бессовесен; 

одамна,бесмнслен,бесмртен,бесрамен,бестрашен,исее, 

исекне,исели,исече,раседла,расее,расели,расече,раслои, 

расобуе,расони; бесшумно,нсшета,Uсшие,исwилчи; 

ишари,ишмрка,рашета,рашие,рашири,раштима,раштрка. 

ВЕХБА бр. 69. Во зборовите што следуваат не е обележано една

чењето по звучност. систематизирај~е ги отста

пувањата од правоnисното обележување на едначе

њето. 

втор,вчера,вцрви,вкупно,мравка,тревка,трговскн,здрав

ство,глувче,ливче,бавча,мевце,овца,Савка,чавка,мавта; 

грапски,методски,охридски,суДски; господствен,родствен, 

судствен,следствено,производствен; благородство,рахо

водство,производство,судство; 

бегство,другпат; ропство,ропски, 

петгодишен,петдневен,десетдневен; 

Ваwингтон,Велингтон,МусоРRКи,Рентген,Страсбург; страс

бур~и,хабсбуршки; 

милоолив,мирислив,страшлив,камличав, 

ВЕ~БА бр. 70. Имате неколку'подгрулк именки. Од оние во гру

пата обележана со а) наnравете форми за множина, 

а од груnа~ б) наnравете фop~rn со членот -~. 

133 

Што ќе забележите во врска со едначењето по 

звуЧност? 

а) блудец,очевидеu,домородец,душојадец,војсководец, 

крадец,ороводец,nредок; 

б} заповед,жед,исповед,проповед,челад; скрб ,надеж, 

зоб, 'рж; 

ВЕЖБА бр. 71. Кажете како се изговараат звучните согласки на 

крајот од зборот, а хако се обележуваат? Наве

дете nримери за правилниот одгоВор. 

Согласни групи. Литературниот изговор на определени 

согласни групи се разлихува од дијалектниот, Кај некои сог

ласни груПи доаѓа до упростуваље, а кај други до востанову

вање во литературниот изговор, иако во днјалектнте се упрос

тиле. 

ВЕЖБА бр. 72. Меѓу nриведените зборови има правилно и нелра

вилно обележување на гласовни појави сврзани 

со согласните групи и тоа: а) на разлики во 

литературниот н дијалектниот изговор, б) на 

уnростуваље на согласните групи и в) на воста

новувањето на согласните групи. Изделете ги оние 

зборовЙ во кои согласиите груnи не соодветству

ваат на литературната иорма {правоговорна и rра

волисна), Истовремено покажете ги согласиите 

групи за кои станува збор. 

а) гламна,гламља,одамна,одавна,огламник,оглавни~,рам

на,равна,рамен,равенка,равенство,рамнина,рамнодушност,рамноз

начен,плевна,племна; демне,дебне,изѕемне,симне,сибне,симнување; 

многу,мнозина; внатре,внатремен,внук,мнук,нивна,натре,нимна; 

што,шчо,неwто,сноwти,оrн~те,нужда,дождалец,дожџапец,глуждот, 

глужџот; счудоневиди,шчудоневиди,зџавка,жџавка,зџагори,жџаго

ри; црепна,череnна,црево,цреша,черешна; пченка,чен~а,nченка

рен,пченица,ченица,пченичен~ nци,nси,nцовиса,nсовиса,пцуе, 

пцостн; ч~риnн,wкриnи,чкрта,wкрта,чкива,чкорлав,чкралја,~рал-
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ја; nсалтир, пцалтир,школа, ч~ола; апсана, апцана, ва~са, 

ваnца, папса, npoкonca, тепсија, теnција; 

б) срам,страм,среда,стреда,среќа,стреќа,зрак,здрак, 

зрачи,зрее,зреп,здреп; страда,страна,страч~а,сnростре,здрав, 

ждребе; rрозје,гроздје;писје,листје; послан; жалосна,радос

на,радостна,пакосна,свесна,жалосен,радосен,свесен,свестен, 

посен; извесен; местен,месна; областен - обnасна; страстен -

страсна; устен - усна; помошен, немошен,немоштен,помошник; 

празна,празник,nраздник; wужен,нужна; бездна,ѕвездна; исткае, 

исткан; радоста,радос~а,младоста; 

в) пршит,~Ч~Иlti,Вешт,вешта,гореwт,радост,радос,радоста, 

младост,младос,~аст,мас,свест,свес,свеста,вест,прост,nрос, 

тр~апест,мост,мос,пост,постот,дожд - дож,дожnот,грозд,гроз 

грозцот. 

ВЕЖБА бр. 73. Од nриведените зборови направете деминутиви. 

определете какви редови на согласхнте се јаву

ваат на местото на согласката од основата. 

месо,грозд,трошка,крлеж,шамија,кутија,јунак,волк,вој

ник,бубрег,зајак,рака,~нига,нога,единак,мозок. 

4.8, АКЦЕНТОТ 
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вејка,возбуда,гевгеличанец,влезе,галичних,главоболие, 

гали ,делничен ,гледалИitЈте ,дело, единак ,денгубица, залак, 

заледи, едноличен, игра , јаснина, занемарува, јагне ,каде

ла,изненада,изобилен,изобличен,куќа,лежерен,јаснови

дец,маса,масивен,казанџилница,народ,наближи,ластовнца, 

матеница,nантлика,набрекнува,обожавателка,распаднатост, 

садница,самарџија,темјановина,ќерамидница,ф~•баuија, 

фабрика,Холандија,цепнатина,џагор,целинка,чемерика,џи ... 

миринка,:иајак,wамија,џимрија,шеесетrодиtnнина. 

ВЕ~А бр. 75. Од основното nравила за местото на акцентот има 

отстапувања. во зборовите што следуваат обележе

те го акцентот и кажете: 1. кои nроменн го усло

виле местото на акцентот кај гл.прнлоr и зборови

те од типот ~· зимава; и 2. во кои случаи е 

возможно двојно акцентирање. 

rледај ќи, седеј ќи ,викајi{и ,молејќи, пишувајќи, сооrnитувај

ќи,образлаrајќн,известувајќи; аnсана,табана,топана, 

тараnана,камбана,полежана; rодинава,зимава,летово; кол

кав,колкава,колкаво,колкави; толкав,толкава,толкаво, 

толкавн; олкав,олкава,олкаво,олкавиr онолкав,онолхава, 

онолкаво,онолкави; одвај,тамам,освен; олхунѕа, толхунѕа, 

малкунѕа,трошинѕа; одавде,отаде,оданде; одавдека,одан

дека,отадека. 

BEi'IБA бр. 76. налравете разлика во значељето на зборот ~ 

Теорнските објаснувања за акцентот во македонскиот и ~ зависно од местото на акцентот; обеле-

јазих се опширно разработени во цитнраната граматика на Б.Ко- жете го акцентот. Годинава беше родна и Годинава 

нески стр.139-211. Преку nовеќето вежби проверете ги и утвр- имаше многу род. Тодор отиде да купи леб и тодор 

дете ги знаењата за акцентот. отиде, враќаље нема. 

ВЕЖБА бр. 74. Обележете го ахцентот на зборовите што следУ

ваат. Меѓу нкв има двосложнд,тросложни и nовеќе

сложнИ зборови. Кажете го основното правила свр

зано со акцентот на одделннте зборови. 

аван,авлија,авијација,агол,баклава,безразличен,баба,бел

вица,варџилница,басма,везилха,вчерашен,веалха,влачарница, 

ВЕЖБА бр. 77. Обележете ro акцентот во следните nримери: 

- сончоглед,суводолиuа,душојадец,хамен - ќумур,влечи

nола,законодавство,земјоделец,разногласност,широко

градост,грозјебрање,лнцемерство,раководство; 
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- југоисток,северозапад; 

- ~аткозбарен,русокос,доброволен,простодушен,црноок, 

самостоен,разностран,голорак,суеверен, 

- темно - зелен,светло - жолт,жолто - зелен,сиво - бе-

ла,српско - турски; 

- жолто - ЗЕVЕната,темно - снвата,светло - жолтата, 

срлско - турските; 

- трнесет и трн,двесте и nедесет,илјада и двесте; 

два-три,три - четири,седум - осум, деветмина,nетми

на, седумтемина; седум-мнна, илјада. - мина; 

- молчитолчи,лаnниголтни,ладнистани; 

- nретпладне,едночудо,nрекутрупа,ту:куречи,малумногу, 

поштозаwто; првпат,горе - долу,в~~ - таму,лево -

десно; прв пат,трет пат; горедолу,вамутаму,леводесно. 

ВЕЖБА бр. 78. Составите што се приведвни во вежбава одат со 

еден акцент. Обележете го правилно местото. 

кој - годе,која - годе, колку - да - е,каков -да - е, 

какви - да - ce,ruтo - годе,кој -да - е,каква - годе, 

каков - годе,какво - да - е,кол:ку да се. 

ВЕЖБА бр.79. Имате групи повеќесложни зборови од туѓо nотекло. 

Обележете го акцентот и кажете во кои случаи тој 

е третосложен, а во кои е на вториот слог од кра

јот на зборот. 

А гимназија,nолитика,граматика,комисија,гимнастика, 

метроnола,фигура,минута,конзерва,президиум,nол}{ТИ

чар,nрактичар,професор,микроскоп,телескоп,галимати

јас,дефицит,суфицит,моноnол,омнибус,литература,гим

назијата,литературата,телескоnот,политичарот; 

драстичен,стабилен,коректен,азурен,активен,пасивен, 

монотон,прнВатен,нервозен,nрецнзеЈ{,моторен,локален, 

дежурен. 

Б 
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национален,комунален,материјален,генијален,rалан

тен,сепараттн,ефикасен,егзактен,еминентен,офанзивен, 

камуфлиран,грандиозен,малерозен,сонорен,минореп,ли

тературен,конјуктурен,колективен,националннот,оФан-

зивниот,комуналниот. 

ВЕЖБА бр. ВО. Обележете го акцентот на овие зборови: 

сако,сакото,корзо,торзо,кино,касино,динамо,динамото, 

ниво,палто,деnо,клише,тире,реwо,снже,сижето; телефони

ра,интригира,камуфлнра,фалсифицира,филозофира,фолира. 

ВЕЖБА бр. 81. Во редот состави wто се наведенн се работи за 

акцентски целости со енклитичкн заменски форми. 

Одбележете го правилно акцентот и кажете ги пра

вилата во врска со оваа појава. 

- мајка ми,сестра му,татко ти,братучеда ми,баба h,же-

на му; 

- еве го,ене го,камо ја,еве ти ја,к<'~мо ти го, камо ми 

ти ја; 

- земи ја,речи fr.,викни го,прашај ги,однеси го,однеси 

му го,однесете му ја; гледајќи ги,nрашувајќи ја ,но-

сејќи му. 

ВЕЖБА бр. 82. Акuентски целостн се создаваат и кога nред гла

голот ќе се најдат заменски форми,сврзници и дру

ги. Определете го местото на а:кuентот и кажете под, 

:кое nравила се nодведуваат ва:квите целости. 

-тој ги праша,таа му рече,Јас ја видов; 

- ти ќе одиш,Тој ќе дојде,Тие ќе дошле; 

- Отиде да земе,Рече дека дошле,Стана да јаде,Кажа оти 

npawaл; 

- тој не рече,Тк не кажа,Таа не праwа,Јас не видов; 
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ВЕЖБА бр. 83, Наnравете разлика во значењето на овие реченици, 

зависно од акцентот во нив. 

Тој не мУ рече; Тој н€: му рече; Тој r:e му р€:че; таа 

не г6 npawa; Кој тrt рече? Што мУ рекле? Кој г6 видел? 

Ти не ме вRкна ; Што не кажа кога било така? Што не 

кажа? Што не влезе кога си имал вре1-1е? Шт6 му влезе, 

само да се лути? К6ј го сторил тоа, само да разберам! 

Не р~ков нешто лоmо,б6гами! Как6 nравел тој? Како 

правел,така наwол; ког~ дојде Петре? Кога дОјде петре, 
ти беше излезен. кај сака да оди? Кај с~ка, таму нека 
оди. 

ВЕЖБА бр. 84. Проверете ги знаељата за nравилното ахцентирање 

и на целостите од зборови пред именка. Кажете во 

кои случаи целоста оди со еден акцент, а во кои 

со nосебен, 

- кисело млеко,трета вечер,руса среда,Гладно nоле,Овче 

nоле,l!Јарена чеwма,Долни Дисан,Кадино село; црни сли

ви,суво rрозје,модар камен; 

- Влеговте во новата куќа? ge чукнеш на црвата врата. 

- цел живот,цела зима,другnат,едннnати,многупати; два 

леба,десет дена,две раце,неколку nати; 

- добро утро,добра вечер,гладно срце; 

- Новата куќа е готова. ~е јадеме кисело млеко, а не 

пресно. 

Новата влада им упати nет ноти на соседните земји. 

- Ти си мој човек. Наши луѓе сме ние.Чудии се овие 

жени! 

Таа книга беше.Ај и на твоја глава! Ова дете го скр

~ nрозорецот. Кол(у пари бараш? Какви луѓе се тие, 

кажи ако знаеш? КоЈtКу луѓе, 'DОЛКУ УМОвн.Каков човеiС, 

таков аршин. 
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ВЕЖБА бр. 85. Преминувањето на акцеnтот врз предлозите кога ~;.е. 

тие со именка и лична заменка е појава каракте

ристична за нашиот акцентен систем. Во приведе

ниот избор реченици има такви состави. Акцентн

рајте ги и потоа извршете класи~икација на nра

вилата за акцентските состави од nредлог и имен

ка и предлог и лична заменка. Кажете што е ус

лов за акцентска целост од предлог и именка. 

1. Кога ќе го сретнеш слеnецот,nомини крај него и ре

чи му: "Добар ден" .тие два збора 'I'Oj долго ќе ги 

повторува во себе како најсакана nесна. И ќе веру

ва дека тоа е песната на неговото истечено небо. 

Кога ќе го сретнеш оној без рака,стегни му ја цврс

то неговата здрава рака и задржи ја nовеќе одошто 

е вообичаено. 

Тој ќе nоверува де1са и другата рака му израснала. 

(Цане Андреевскиl 

Си беше г;:::но време еден non и една nonaja. ·rие си 

имаа еден момок рабО':'<iИI': и една ннва, nосеана со 

бела nченица. Поnот и лопајата беа многу скржави 

лу1~е, оти го nуштаа момокот на нива со една глави

ца кромид и еден комад сув леб. 

Кога одеше момокот на нива секое утро,имаше една 

круша таму, и тој застанува"!е под неа и 1Ј велеше: 

- доброутро,крушо. 

- дал ти господ добро! - си одговараше сам. 

(Народиа приказна) 

2. Марија не оди: ннкаде без мене, секогаш е со мене; 

Застани до него: Фати се за мене~ Не мисли на него; 

}Шсли на себе; ~ивеам до неа; Секој ден зборуваме 

за тебе; Очекувавме писмо од вас; Врз нас го истури 

сиот бес; во мене е nроблемот, а не во нив; Крај 
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нив ломина и не ги виде; Се сврте кон нас и не nра

ша; Имате нешто да кажете за нив или не?; постоја

но е окулиран со себе, не nомислува за нив; Околу 

нас се насобра многу свет. 

3. Тој yr.1pe без време; Без време ништо не бидува; Ос

танаа без дрва; Без радост, без песна и без смеа, 

не е убаво; Се калат во вода; Ти се калеш во вода, 

а не во млеко; Отиде во Велес; Седи нога врз нога; 

Реш1 ги дрвата едно врз друго; Ме седнаа до врата; 

Го испра:rив д1Ј ;.n.-a; Останавме до ден;. До ручек да се 

вратиш дома; Од ноќ до ноќ, од утро до вечер; Фати 

го детето за рака; Зборуваме за nари, за цени, за 

што не; Ии стои зад грб; тоа беше зад Први мај; 

Стави го крај оган; Поминаа крај куќи; ии се качи 

на глава; Отидоа на лозје; Дојдоа на гости; Ти pe

I<Oa на смеа; ~е се врати на nролет; Чувме глас на 

дете; Не седи ми над глава; Ене го влегува низ вра

та; Излезе од дома; Од пет саатот ве чекаме; Дома 

имаат од nиле млеко; Падна од дрва; Од дрво сн наn

равив играчка; Сврти го детето околу куќи да не nлa

•re; Падна сле гувај ќи по скали; Отиде по r.vн~ко и по 

леб; По тага е побнстра дуtlЈата; Нешто r.ЈИ заигра под 

грло; Да се најдеме очи со очи; Подавај го јадењето 

со ред; Со сила ништо не бндува; Не терај ме со сила 

да јадам; ЗасТани спроти сонце; ПатОт води сред се

по; Тој е еден син у мајка; Бев у мајка у татка. 
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'l. МQР\!)QЛОГИЈА 

5.1. ПРЕДМЕТ НА МОРФОЛОГИЈАТА 

научната дисциплина што ја има за свој предмет на 

проучување граматичката· nрирода на зборот и на неговите форми 

се вика морфологнја {од гpч.morphe - t!Jopмa,logos - збор,учење) 

таа е дел од граматиката. Предметот на морфологијата не се ог

раничува само на проучувањето на !l!ормите на зборовите и на из

разување"!'О на ortlllтитe граматич:ки значења со нив, туку ги nро

учува и зборовните групи како лексичко граматички категории на 

зборовите. 

во морmологнјата се изучуваат и правилата за образу

ваљето на различните форми., како и структурата на зборовите 

и нивните најмали значенски структурни елементи - мофремите. 

5.2. ШТО Е ЗБОР 

Сооmштувањето со nомош на говорот човекот го реализи

ра со непрекинлива низа гласови изговорени со различни наглас

ни својства. Та.квата иеnрекината низа на гласовите се вика 

гласовен синџир. На nример: сегадоаѓам. Овој гласовен синuир 

содржи известување и лесно може да се забележи дека во него се 

изделуваат два nомалн дела: ~ и доаѓам. Овие два составни 

дела се одликуваат со тоа што 1. имаат релативна слобода на 

nреместуваље во говорниот синџир и може да се рече ~ ~ 

и 2. имаат свое значење. Со овие две својства секој од состав-
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ните делови се изделува во една јазична единица. 

Значи зборот можеме да го дефинираме како јазична 

единица формирана од гласовна низа што се одликува со рела

тивна слобода на преместување во говорниот синџир и што има 

свое значење. Во говорот до зборот се доаѓа со неговото из

целуваље од говорнкот синuир. Значи зборовите се делови на 

гласовниот синџир составен од гласови. Бројот на гласовите 

што го сочинуваат зборот е различен и се движи од еден глас 

(и,а), na до 10-15. Многу ~(~рови имаат ист број гласови, а 

се разликуваат по тоа што се сите гласови различни .(nрв,мај, 

молнв,преѓа}. Други имаат и.ст број и исти гласовн, а се раз

ликуваат по различниот распоред (Рi1ца - Дара,Зз.rа - газа,Боре 

- Робе) или имаат поголем или помал заеднички дел {Милица -

лисица,мрда - крда - брда,Газибаба - баба). Нинимални разли

ки се јавуваат кога разликата е изразена само вu еден глас 

или во акцентот: гол - вол и годЙнава - годинава, додека ко

га се доаѓа до хомонимија со еден збор то ест со една гласов

на низа се изразуваат две или повеќе значења (коса,чело и др.). 

5. 2 .1. Граматичко значење и гр<~ма'l'I!'-Ша Форма 

Како граматичка единица зборот и~1а ~~и ФОР_!~ 

Граматичкото значење на зборот е такво апстрактпо ЗР.ачење 

што ја определува припадноста на зборо7 кон една или друга 

класа - група. како се формира ваквата граматичко :о~начеrnе на 

зборот? Тоа се формира врз основа на парадигматски односн,од

носно во совкупноста на формите на са1ЈtИОТ збор (СОЈЗЈ<уnноста 

се зема како образец за дадена категорија ~борони) и врз збо

ровните споеви и реченицн или низ т.н. синтагматски односи. 

По овој начин граматичкото значење се сфаќа како: 

1. општо категоријално значење и 2. одделно значење. 

Според општото категоријално значење зборовите се 

групираат на основа на~нивното значење што им е присушто ка

ко на единица иа олределена класа зборови (зборовни групи). 

143 

На пример значењето на предметноста кај именката, nроцесуал

носта кај глаголот, качественоста кај придавката, 

Сnоред одделното значење зборовите се груnираат на 

основа на еден од вццовите формално изразени односи што се 

карактеристични за зборовите како единици на определена кла

са - груnа. На nример значењето на родот и бројот кај имен

ката, времето и видот кај глаголот или стеnенот на спореду

вање кај придавката. 

Во однос на граматичката форма зборот како граматич

ка единица постои (суштествува, се nројавува) во: 1. својата 

основна форма и 2. низ формите на своите промени. на пример: 

маж - основна форма 

мажи,мажу,ма:!>ОТ - форми на nромената или промени на 

основната форма. 

Оттука зборот во јазикот постои како систем од фор

ми. Формата на зборот е припаѓаље или сооднесување на зборот 

на едно или друго граматичко видоизменување на јазичниот сис

тем. Таквото видоизменување (Купив еден Е::!З!!; Купив два ~

~; Купив ~;Го купив ~); наспоредно со општото 

категоријално значење (во конкретниов случај зборот Е::!З!! во 

сите видоизменуваља го носи општото категоријално значење на 

предметност) носи КОМПflекс и на одделни граматички зпачења 

или на едно такво значење {наведените форми се израз иа оддел

ните граматички значења на броdот,родот,иа оnределеноста и не

определеноста). Кога формата на конкретен збор се зема одделно, 

то ест се маниФестира одделно, таа се nројавува во неговата 

збороформа. На пример столови е една од видовите или формите 

на зборот~ и земена адделно е збороформа. Збороформата 

~.е значи одделна nројава, форма, маннфестација или вид 

на конкретен збор, а во слУЧајов конкретниот збор е ~· 

Така може да се пројавува и секој дРУГ збор на кого 

формата му се менува. Значи морфологијата ги изучува грама

тичкнте значеља на зборовите (оnштото и одделното) и грама

тичките појави што се однесуваат како на основната форма 
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то ест на суштествувањето на зборот како граматична единица, 

така и појавите nоврзани со промените на зборот. 

Зборот се употребува во два смисла: 

- во синтагматска смисла со оглед на тоа ~о му прет

ходи и со оглед на тоа што nоследува и 

- во парадигматска смисла со оглед на другите зборо

ви што би можеле да се реализираат {да се најдат на негово 

место). 

Во синтагматска смисла зборот како дел на говорниот 

синџир е преместлива значенска единнца, додека во nарадиг

матска зборот како дел на реченичкото богатства е собир на 

форми што се однесуtват на ист nоим. На пример секоја од фор

мите читам, читајји, читал во синтагматска смисла се посеб

ни зборови, а во парадигматска тие се форми на зборот ~ 

Збораеите што се појавуваат во различнн форми се ви

каат менли~, а оние што се јавуваат секогаш во иста форма 

неменл:нви. 

п р а ш а љ а з а п о в т о р у в а љ е 

1. Како се сфаќа граматичкото значење на збор9т? 

2. Врз основа на што се формира граматичкото зна

чење на зборот? 

3. Дефинирајте го општото и одделното граматичко 

значење на зборот? 

4. Преку што се пројавува суштествувањеТО на зборот 

како граматичка единица? 

5. Низ што се пројавуваат промените на зборот? 

6. Што е збороформа? 

7. Каква едnница е зборот во синтагматска смисла, 

а каква во парадигматска? 
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5 • 2. 2 • Морфема - морфа - аломорф.1 

Видовме дека зборот во јазикот постои како систем 

од форми и дека има свое значење. Неговото значење маже да 

произлегува само од еден значенски дел или цц повеќе ~ви 

Најмалиот дел од зборот што носи некаква содржина односно 

што има некакво значење се вика морфема. 

Научната дисциплина што се занимава со учењето на 

значенските делови на зборовите (збороформите) ,· а тоа се 

морфемите и морфите, се вика морФемика. 

Значенските делови (морфемите) можат да се изучуваат 

од различни гледни точки. така фонемскиот cotllтaв и меfусеб

ни'те морt!Х>лошки врски меѓу фонемите како составнн делови на 

морфемнте ги проучува делат на морФологнјата што се вика 

морфонологија, а функционираљето на морфемите е предмет на 

зборопромената и на зборообразувањето. 

Збор<Јвнте можат да се состојат од една или од пове

ќе морфемн. На пример: 

од една морфема - ~·~ 

од две морфеми - ~-~,воз-ач 

од три морфеми - 28-~-јќи,~-2_-~ 

ОД Че'Л!РИ м:::р:!:IЕмt- 2.!2!!-~-Е.!Ѕ.-.!! 

Во збороформите ~ и ~ би можеле да зборуваме 

и за нулева мор~ема (лук~, возач~) на крајот, а во~ 

наместо три да изделиме четири морфеми (глед-а-љ-е) каде 

крајната морфема - :_ е носнтел на граматичкото значење на 

категоријата род и број. За бројот на морфемите е битна од 

кое становнште се врши анализата - од зборообразувачко или 

од становиштето на зборопромената. Секако треба да се имаат 

секогаш предвид и двата асnекта. 

Кога ги делиме зборовите на морфеми, вршиме морmем

ска анализа, а рамннштето на кое се спроведува аиализата се 

вика морфемско рамниште. 
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Неоnходно е да се прави разлика :меѓу делењето на збо

ровите на слогови и делењето на значељските делови. Ииено со 

делењето на 1>1Орфеми се добиваат делчиња со значење, а со де

лењето на слогови делчнња без значење. Делењето на зборовите 

на слогови има друга функција (главно во писмениот говор), 

додека делењето на зборовите на морфеми значи изделување на 

деловите со некакво значење. На пример зборот воденица поде

лен на слогови ги има овие делчиња !2-де-~-ца, а поделен на 

морфеми овие вод-~-иц(а). 

Едно исто делче на изразот во еден збор !>'.оже да е мор

фема, а во друг не мора, ако на тоа делче не му е придружена 

некоја содржина. на пример делчето ~ во зборот соба нема ни

каЈ<во значење, како ~то го нема ни ~во овој спој. Меѓутоа 

~ во зборот ~ е преФиксална ~Dрфема со значење на це

лосност на дејството, а и морфемите бер- и ~ имаат свое зна

чење. Или делчето кај во зборот кајмак не е морфема, додека 

во зборот кај со значење на предлог со пространствено значење 

е морфема. 

Како можеме полесно да ја определиие границата на 

значењските делови во дадена збороформа? 

Тоа најлесно ќе го сториме ако сопосUтавиме формал-

но сооднссителни збороформи. Да ги сопоставиме лрвин зборо

формите столарски, столарство, столар. Овие збороформи ни до

пуштаат во нив да го изделиме општиот значењски дел ~ и 

значењските делови ~· ~ ~· Понатаму ќе ги сопоста

'ВИме овие збороформи со збороt!Јормите забарски, забарс-тво,~

бар, nчеларски, пчеларство, nчелар х,ај кои ги изделуваме оп

штите значењски делови ~ н ~.а се nојавуваат како неш-' 

то "регУл~рно" и делчиљатд ~, -~ и ~ Соnоставување

то на збороформите столарскw со ~абарски и пчеларски ни дава 

можност да сме уверени дека во збороформата столарски можеме 

да издеЈшме три значењски дела и тоа ~-ар-~. Понатамоwно

то расчленување на дадената збqр форма на значењски делови е 

невозможно, така што ниеден гласоВен комnлекс, учленет во оваа 

збороформа (на пр,сто-ларс-кн), нема значење ~о би било сос

тсвен дел на значењето на збороформата столарски. Меwутоа во 

крајната морфема ~ е содржано и лексичко и граматичко зна-
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чеље. н~а можеме да ја посматраме и како две морфеми и тоа 

-ск,~ кога иорфемата ~ ја определуваме како носител само на 

определено граматичко значење, на пр.на родот и бројот, зa.tii

тo на нејзина место може да се јави морфемата -а во зборофор-

мата столарсЈ<~ и сл. 

Што е морфа насnрема моDфема? И морфата на неЈ<ој на

чин се совпаѓа со ~~рфемата. Да видиме во што се состои раз

ликата. На пример во зборот рака можеме да изделиме две мор

феми ~ и ~· Морфемата ~ има содржина "нешто во врска 

со рака". Овој дел има видоизменуваља во збороф~рмите ~ 

~ и ако овие збороформи ги поделиме на морфеми ~е го до

биеме следното: од раце - ~и~ и:ОО рачен - ~-и-~· Зна

чи сме добиле видоизменување на една иста морфема ~- во 

~-и рач-: 

Оттука заклучуваме дека една иста WDрфема во сите збо

роформи на еден ист збор нема секогаш ист израз то ест иста 

иорфа. Изразот на иорФемата се вика иоо!bа. 

Или да ги сnоредиме следните збороформн и да ги из

делиме морфемите во нив: ~,столови, кош, кошеви: ~· 

~~~· 

една морфема 

две морфеми 

една норфема 

две морфеr.ш 

стол 

СТОЛ + ОВИ 

KOW 

кош + еви 

три морфеми 

три морфеии 

три морфеми 

- из+лет+а 

- ис+плет+е 

- и+шар+и 

Обрнете внимание на мор~ите -ови, -~ и на ~-, ~-, 

-_!!. l!Јто се забелеЖУва? Различните морфи ~~~ и !!.:!.•!!Е.• !! 
служат како израз на исти морфеми и тоа ~·~ на морфема

та со граматичка содржина завршок за мн0~1на кај именките од 

:.~annш род и из,.!!Ѕ:.,!!. на морфемата (префиксална) со содржина 

на "движее.е од внатреwноста сnрема надворешноста". 

Врз основа на nретходното објаснување велнме дека 

различните марФи што служат како израз на иста морфема се 

викаат аломоЕ1.!!_. Или делчиљата рак, рац, ~; ~· ~; из, 

!!Е.• !!. се аломорфн на морфемите рак-, -ови, ~-. 
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Да ги споредиме збороформите на следните основни 

зборови: јас,~, јас, ~; ~~ луѓе; ~· ~; ~· 

~· Што завележуваме? и овде имаме аломорфи на исти мор

феми, но тие поизразито се разликуваат сnоред гласовната стру

тура. Имено јас наспрема ~ и ~ наспрема ~· човек нас

према луЃе, ~ наспрема бев целосно се различни, додека~ 

наспрема nроклет делумно се разликуваат. Така аломорфите на 

една морфема можат да бидат 1-1еѓусебно ~ или ~о ~

~· Целосно различните аломорфи на една морфема се викаат 

схплетивни аломорфи. 

Каква е улогата Аа аломорфите во јазикот и во што се 

состои нивната практична Функција? 

Според промените во изразот на морфемите дознавсu.-е зо 

какви околности се нall!l!a морФемата и какви нови rраматички со

држини добила. На nример морфеиата за множииа кај е)пј:осЛО>!<:НИТе 

именки од машки род е -~, но нејзина аломорфа е -~ :ѕо 

случаите кога у~рфемата -~ се расnределува при именки што 

завршу:ѕаат на некогаш меките консонанти (ш,ж) или на и сега 

мекиот консонант i· 8Cytl!НOCT претрпува промени во изразот на 

допирот со гласот од соседната морфа. Исто и кај ~ ка

де дошло до изедначување на согласките по звучност на грани

цата меѓу две соседни морфе~>-ш, а пак мор!bата _.!!... во ишари е дој

дена nреку ~ -~ -~ - ишари, 

На формално иста мор~ема може да Й се nридружи ~

лична содржина. Тогаш се доаѓа до т.н. Функционална гра~оЈатич

ка хомоиимија на марФемите. Така ~-1орdЈата ~ е израз на nовеќе 

содржини како на nример во ~ е nрефиксална морфема, во ~

ни Й е nридружена содржина на заnоведниот начин 2 л.ед.: во 

коњи содржина на фор~>Ш за множина кај именките Од маwки род, 

во ~ содржина на вакативна (l}арма, во ишари (крајното и) 

содржина na општа l'Јорма на глаголот, во~ содржина на фор

:.1ата за множина кај именките од женскн род, во козји или ~

~ содржина на Формата на nридавката од машки род еднина и 

r-шожина за сите т;;т рода итн. Морфата ~ е израз на осум мор

фе:.ш. 

Аломорфите на една иста морфема на кои им се nридру

жува иста граматичка содржина и wто можат да се лојават во 
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иста околина, се внкаат двојниuн или дублети. На пример: 

Тој е .!!Е!!.· 

Тој е први. 

Имам ~ таков шал. 

Имам !!.Ѕ.!!!. таков wал. 

Во зборовите ~ и ~ на местото на морфата ~ во ~

~ и ~има [ морфа. Двојиици се значи !·~· Или зборовите 

~ -~ и ~ - ~се дублети, то ест носат иста 

rраматичка содр1.шна и се nојавуваат во иста околина, како 

и nредлоrот ~·!2• но со мали нијанси во значењето, 

За разлика од зборот што може да се преместува и што 

влегува како самостојна јазична еднница во составот на рече

ницата на лр. Кулив леб и Леб кулнв, морфемата има одредено 

место во зборот и се смета за "неподвижна" единица. 

Еден ист еле:.1ент во одредени ситуаrџ1и може да лрет-

ставува друга единица зависно од рамииштето на анализата што 

се сnроведува. На пример елементот ~ во следниве примери раз

лично се nретставува и тоа како: 

о/ 

6/ 

збор (но и морфема) во реченицата - Влезе ~ соба. 

морфема во зборот - ~UРВИ 

в/ фонема во зборот - o~ua 

Видовме дека збороформата како манифестација на кон

кретниот збор може да се состои од една морфема {стол) или 

од неколку морфеми {стол-ар,стол-ар-ск(и) ,стол-ар-ств{о). 

Морфемите од кои се состојат зборо(l}орW!Те се делат на корен

~ и афиксни, 

Афкисните морфеми од своја страна се делат на лрефикс

!!!!• суфиксни,интерфиксни {составни) и флексивни. Се изделуваат 

и така наречените постфиксни мор(l}еМИ wто можат да настаnат са

мо ло флексивиите {на пример: збогум-~), но за нашиот јазик 

тие не се карактеристични. 
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П р а ш а љ а ' а п о в т о р у в а њ е 

1. Што е r'-орфема? 

2. II.!тo е морфа? 

3. Како се вика научната дисuипЈШна што се занимава 

со учењето на значенските делови на зборовите? 

4. Кога зборуваие за морфе~-1ска анализа? 

5. Каква е разликата меѓу делењето на зборовите ha 

СЈ'!огови и на морфеми? 

6. Како ја оnределуваr.1е граниuата на значенските де-

лови во дадена збороформа? 

7. што се аломорd1И? 

8, Кои аломорфи се суплетивни? 

9, Каква единица е иорфеиата во однос на можноста на 

лреместување? 

10. Како се делат :-tорфемите? 

11. Кои мор!fЈеми се афнксни? 

ВЕЖБА бр. 86. Fiзделете ги морфеиите во збороФорr.mте што се 

наведени. Притоа раководете се o.r.. признаците што 

ја характернзнраат r~орфеr~ата. 

apx/te, ахр{tва, архивд.Ј?, архив.iрка, архивllрство, архи-

' ' вист, архивски; боза., бозаџи ја, бозаџи; Вера, Вера, 

Верче, Верица, верен, вера, верски, овери, завери, 

заеерам, даверба, даверлив, даверлива, недоверлива; 

домаќин, дам, дамаќински, дома; другар, дружина, дру-

гарстео, друг, другарски, nр~~ру~ен, другарув~, дру

гарувал, дружење, другарува5е, другарче, другарчиша; 

љубов, љубовен, Љупчо, Љубица, Љубинка, Љуба; мајка, 

мајчица, мајчинства, мајкин; работ.rшв, работа, рабо

ти, работНИШi, работник, работничка, работл:нвост, ра

ботејќи, работев, изработнл, поработел, сработам, со

работн:нк, соработка, сорdботннцн; стопан, стопанство, 

стопански, стопанирува, стоnаниса, стопанисување; сес

тра, сестринскн, сестрин, сестра, сестрице, сестрица, 

сестрннство, сестриче. 
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ВЕЖБА бр. 87, Во зборофорr.ште што се иаведеин пронајдете ги 

алоЈ~.~орmите на следните ~-1орфеми: рак- ,друг- ,волк, 

ј унак, појник, -ови, в, раз-, без-, со-, од-, те;х-, гост, 

блнз,, слад-, грев, дух ,иес-, бог ,монах, cлyx,cpe.r:t- ,тнх: 

раченце, раце; ѕолци,ѕолчја,волчјак,волчнца; јунаци, 

јуначе; вој ниче, војничиште, војниLЏ!; ножеви, коwеви; 

в град, во градот, во вода, в двор; рашета, р~спраша, 

раuшри, раштрка; бессовесен, бесмртен, бесрамен; спле

те, сnријателуеа; откачи, откаже; те!l.IКотија, теиn<а; 

гозба, гоштева; блискост, блиска; слатка; гре!l.IКа,гре

шен; дуu:;а, дУ!l.lевен; сретне, среќава; мевце; божество, 

божевен; монашки, :.1онаси; слуша, слушател; тишина. 

5. 2. 3. i>lорфолоиn<а основа н :~орфолоun<а наставкн (форманти) 

Како wто се рече зборот во јазикот nостои како систем 

од фОрi·Ш. 11Јто ја обусловуѕа nромената на зборот и што доведу

ва до создавање на систем од Фории? 

Кога се разбира!-\е :.1еѓусебио. ист збор, зависно од фуик

цијата во реченицата, иде во различни односи со другите збо

рови. Притаа неговото лексичко значеље останува неnрш~еието, 

а доаѓа до про~>!еиа на неговиот израз (надвареwната Форма) за

висно од граиатичката содржина што му се придрј)!(УВа. Да го об

јасиш.\е "надворешниат израз" поедноставно. Зборот за дадена 

ситуашЈја и потреба "се преоблекува"! се прислособува зависно 

од "лригодата" што ја бара случајот, то ест ситуацајата, до

дека неговата CY!l.ITHнa (внатрешната страна) останува иста. 

Да ги сnоредиr~е на nример овие реченици: 

Pl маж пее. 

Р2 мажи пеат. 

РЗ 1-lажите пеат. 

И во Pl и во Р2 и во РЗ се зборува за пре,w.~ети од 

нст внд {то ест за опредметени нешта- маж), со таа разлика 



што во Pl станува збор за 

предмети. Во Р2 се менила 
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еден, а во Pl ?. ?~ за 

граматичката содржина 

повеќе исти 

на зборот што 

се придружила друrа грае субјект во реченицата или нему му 

атичката категосодржина што се изразува преку грам 

матичка ., во формата nреку 
која нашла надворешен изра~ рија на бројот РЗ пак се лридружила YtiJTe една 

елементот (морфемата) -.!!_. Во 

е г аматичката категорија на опре-граматичка содржина, а таа Р и глагол-
" фе а -те. Истовремено деленоста изразена преку ,.,ор мат - . 

оред граматичката.категори)а на ското дејство е различно сп . ( ест 
од предметот еден или повеке то бројот што е днктирано 

субјектот). 

да ги разгледаме и овие речешн;;н во кои се из:-lенети 

само глаголс!tИТ'О! дјества: 

Pl маж сди. 

Р2 1·1ажи nеат. 

Р) Иажите работат. 

. е ист што е~ докажува Забележуваме дека суб)ектот 

исто така нст. Оттука: од редот гласови ~ wто е 

стано~иште основа, односно морфо-Од зборопроменливо соод-
. дел на зборот од кој е образувана ло~~а основа е оноЈ 

Основите на зборовите се образувани од ветна негова форма. 

корен и афикси. 

истовремено е морфема, зашто е ноРедот гласови иаж 

оваа морфема? Таа е коренска мор-сител на содржина. Каква е е на 

е носител на лексичкото значењ феr.ш. Коренската морфеиа С ва 

б друго се наоѓа во секоја збороформа. леду зборот 11 таа ез 
11 

основата. Од 
да се објасни однесат на коренската r.:орфема . 

кооенот и основата прииерот на зборот ~ nроизлегува дека - . 
исцело се совлаѓаат. Но тоа секогаш не се разликуваат и дека . от чита ја менува 

видиме зошто. На пример збор --не е така. да итав 
ф P~m се јавува како читам,_ ч __ , формата и во тој систем -од 0 ---

Делат што се повторува е читајќи, читал, читаат, читан итн. 

--- ----повторува и делат -~, додека проиен-
~· но исто така се е така 

-_в, -јќи, -_л, -ат, -!!_. Но тоа секогаш не · ' m1ви се -t!_, 
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Да видиtЈ'.е зошто, На лри.·-1ер: зборот~ ја :<:енува формата и 
се јавува К<Ј.КО ~~ ~· молејЈ{и, ~, ~~ ~ • .!:!2..: 
~ итн. Овде делат што не се менува е~-, додека на 1-'!ес
тото од -.!! од основната rbopмa се јавува -~ во r!Јормата 1-fOЛ~I, 
-~ во форr.ште :.1ол~_јќи, мол~л, мол~н, како 11 дел (то ест не се 
јавува) во мол\1ат. Овој дел е т.н. вокал на основата или ос
новен вокал. Исто така се јавува и делат .!!2- во збороформата 
:!:_2молнв што влегува во составот на основата и служи за нова 
збороФорма. 

Тоа не наведува дека морФолошката основа може да со
држи и некој додатен дел пред да ги npи~m другите граматички 
знаци. Или Обратно сличноста ме.fу коренската r.-,орфема и осно
вата на збоР.От е во тоа wто и двете се носители на лексичко
~о значење, а разликата е во тоа wто морфолошката основа слу
~~ за образување на форми на зборовите, а коренската морфема 
е носител саr.ш на лексичкото значење и може во одделни слу
чаи исцело материјално да се совnаѓа со основата како што се 
виде на nрн~зр со зборот ~ или да не се совпаѓа на примерот 
со зборот ~· 

Основата се оnределува преку флексивните 1·1Орфеми (на 
np. nсr.~оли-в каде основа е помолн-, а -в е флексивна морфема 
или во гледа-в, гледа-ше, гледа-вr-!е каде основа е гледа, а-в, 
~::~е,-вме е флексија). 

Различните делови на зборот (на пр, -и во мажи, -и, 
-те во мажите,-в во молев) wто се наоѓаат по основата се ви
каат иаставки ил--r~ флексивни наставкн (f!!орманти). 

Сnоред тоа од мор(!)олоll!Ко становиште зборот се состои 
од ~ 11 _Флексија (наставки), Делењето на зборот на осно
ва и наставКа се вика морфолошка анализа на зборот, 
а рамииt.;~тето na кое се спроведува 

мор(!)()лоwко Ранниште. 

На nример во зборовите домаќини и домаќинка основи се ~
~- н домаќинк-, а флекснвнн наставки се -.!!, -~. Наставките 
се значи rолексивнн морфемн или поинаку речено Флексивии мор
~ се оние морфеми I.IЦO со заеr-;на замена во збороформата 

11 

1 

1 
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доведуваат до промена на значењето на граматичкиот број, род, 

определеностс, лицето, видот и слично. На пркмер ѕид-ови-те, 

uрвен -а, -2, -и; глед-(а)-Ш, глед-(а)-~,глед-(а)-~ Зборо

формите во македонскиот јазик можат да имаат повеК~ од една 

флексивна морфема што се изразува особено со mормите на чле

нот (на пр. -~ -~ во ѕидовите) ~лн пак флексивната морфе

ма да е нулева (како во гледа-~}. 

Наставките на зборот се морrоеми, зашто се носители 

на значење и тие служат за да се усогласи формата на зборот 

со другите зборови и да се вклопи во составот на речениuата. 

Да :~е се лроменеше на nример глаголот во Pl и РЗ од uитнрани

те nрииери, Не се дебиеја речениците: Ма~ nee н Мажите пее 

и нив никој не би ги преnознал како граматички правилни рече

ници на македонсхиот литературен јазик. 

Флексивните морфеми се аФнксни и заземаат r.1есто на 

крајот од збоРО<~ормата. 

Афиксните морфеми што се наоѓаат во составот на ос

новата пред коренската морфема се викаат пре<bиксни (!:!.9моли, 

!UРВИ, lli!.ПИe), а оние што се наоГаат меfу коренската и Флек

сивиата морфема или car-10 no коренската и по друга су!hиксна 

[на np. стол-~-и-те односно стол-ар ,стол-~-ство) се ~

~· А•!mксалните морфеми што се наоГаат меГу две коренски 

морфеми се внкаат интерфиксни (составни или интерl>',ор<!ш) како 

на пример: жолт-_g_-златен,сни-2-зелен. 

Од гледна точка на значењето коренските морфемн им 

се слротивставуваат на афиксните. тие се јавуваат како лек

сичко јадро на зборофор.~>~ата и го носат нејзиното основно, 

~, ~ значење, додека афиксните морфеми во зборофор

мата имаат дополнително службено значење. Таквото дополнител

но значење може да биде збораобразувачко или граматичко,.~>~но

гу поопшто отколку во коренската морФема на дадена збороформа. 

Коренските морфеми на службените зборови можат да 

се изедначат со афиксалНнте морфеми, На пример во предлозите 

~· до, без, ~~ зg итн. морфемите насталуваат во својства 
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на коренски, но истите овие делчиља се јавуваат и како афик

сални морфеми. На пример: ~игра, 89Dди, ~глава, ~апие,~

јаде. Ова е обусловено од спецификата на службените зборови 

што се слични со афиксите според својата функција. 

П р а ш а њ а з а п о в т о р у в а њ е 

1. Што е морфолошка основа на зборот, а што е флек

сија? 

2. Која морфема е носител на лексичкото значење на 

зборот? 

3. каква е разликата и сличноста меѓу основата на 

зборот и коренската морфема? 

4. Кои морфеми се флексивни? 

5. rnтo ги карактеризира префихсните, а што суфиксните 

морфеми? 

5. Во што се состои разлихата меѓу коренските и афнх

сните морфеми? 

7. во кој случај доаѓа до изедначување на кореиската 

и афиксните МОрфеми? 

ВЕЖБА бр. 88. Изделете ја морфолоwхата осноиа и флексијата 

во следниве збороформи. До колку дојде до мате

ријално совпаѓање на основата и коренската мор

фема, означете ги таквите случаи. 

леб, стол, ѕид, ѕиден,ѕидаље, лреѕида, ѕидар, ѕитче, 

борба, носи, носење, поносен, носејќи, куnец, заку

пец, домаќини, дамаќинка, галеиик, галеница, трча, 

трчаница, виулица, виулици, овчару, овчарите, прија

тели, nријателе, прија~елка, брат, брату. брате, сто

јан, Стојана, Стојане, Стојанче, кум, кума, кумови, 

КУМовите, куми, кумство, стар, стареu, старче, преста

рен, престарени, престарена, {два) леба, лебови, леn-

че, лепчиља, море, мориља, планини, планина, планиње, 

години, год1те, рид, ридови, (два) рида, ридје, ри-

дишта, ритче, ритчиња. 
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ВЕЖБА бр. 89. Во изборот збороформи извршете мор~мска анали-

за и изделете ги коренскнте и мо~ннте видови 

афиксии морФеми. Притаа класифицирајте ги. 

бел, чист, лук, на, од, врз, nод, со старн, стариот, 

старее, остаре, пристар, престар, постар, најстар, 

старец, старчиште, старица, стариuи, старицата, ста

речки, старски, старина, старнни, старовремски, старо

заветен, старолик, старомоден, старомодниот, старо

модни, старомодноста, старост, старе~tна, стареwин

ство, застаре, nрестарено, старо, стара, постара,нај

старо. 

BE:t\FA бр. 90. Оnределете кои d>лексивни морфеми ја означуваат 

граматичката категорија на бројот, кои на родот, 

а кои на определеноста. Означете ги збороформи

те ~аде што има нулева флексивна морфема. 

кобила, кокошха, слуга, дугарка, Никола, Перо, Јане, 

коњ, вол, крава, nетел, другар, татко, ~~адост, вест, 

вујче, пиле, r:ело, жито 1 nеро, море, дедо, судија,вла

дика, вар, варот, аарта, кал, калот, калта, пролет, 

зима, жал, жалов, опера, решо, коњи, жени, писари, 

nетли, другари, лебови, слуги, сват, краеви, денови, 

дни, броеви, мразеви, крила крилје, жито, жита ,жит-

је, nланиии, планиње, ливади, ливаѓе, лиааѓено, до-

лиште, купишта, патишта, патче, патчиња, патиштава. 

ВЕЖБА бр. 91. Обидете се преку морфемска анализа да ги изде

лите коренските морфеми во следниве збороформи. 

милосрдие, листокап, молчитолчи, срцебиење, минерало

гија, картографија, очевидец, ороводец, зна.'-!еносец, 

лицемер, душовадец, патоnисец, коњоводец, риболов, 

мироглед, црвојадина, минофрлачка, суводолица, смет

ководител, задрипетле, Белград, Илинден, десетогидиш

нина, беломоџсl"-И, глувопем, русокос, кусоглед, дво

неделе.ll, 1:рИ."'есечен, nетгодишно. 
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5.2.4. лексема. Лексичко и граматичко значење 

лексемата од граматичко становиште се оnределува ка

к& совкупност на збороформите (то ест на морФолошките варијан

ти на зборот) со исти основи сnоред значењето и што се состо

јат од исти или блиски според Формата морфи (аломорфи) . 

Лексемата може да биде nретставена ~о едИнствена збо

роформа, како на nример: 3а,не,~ или со сист~м од збороформи 

како: рака,раце,~; леб,лебови, (два) ~,лебовите,~

~.лебовиве. 

Кон иста лексема можат да се однесуваат понекогаш збо

роформи Со морфи различни сnоред формалната блискост, но што 

исполнуваат нсти функции. На nример: збороформите: ~·892.=. 

~,д~ како лексема со морФема ид- од една страна и мор

фите дојд-/~- од глаrолот ~· По таков начин сличните збо

роформи влегуваат во системот на истоветfmте збороформи што 

е карактеристичен за зборовите на определената зборовна гру

па. ЗборофQрмите на определена зборовна груnа со таквите мор

фи {семантички исти, но лишени од формална блискост) се приз

наваат како Форми на еден збор а морфите како аломорf!ји на ед

на морфема. 

Терминот лексема се уnотребува и во лексикологијата 

за означување зборови во сета совкупност на нивните значеља. 

Што е лексичко, а што граматичко значење на зборот? 

Во лексикологијата {науката за речничкиот состав на јазикот) 

се изучува лексичкото значење на зборот, неговото потекло, 

стилистичките својства, употребата. На пример зборот~ 

лексикологија~а ја иитересира дека е тој од француско nотек

ло {pilote), дека е термин на авијацијата и дека значи веш

тина за управување со авион. По овој начин се оnределува лек

сичкото значење на зборот. 

За граматиката е важно дека овој збор е именка, де

ка е од машки род, дека именува то ест означува нешто оnред

метен~, а тоа е одцелна nрофесија (nomen agentis), дека е во 
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едицна, но дека nрави и обична множина, дека може да се чле

нува, дека е способен да се определува од nридавка или од 

друга именка, од бројна и заменска прцдавка, дека освен оn

штата форма има и вокативна. Исто така дека влегува во одно

си со другите зборови и во реченнuата може да прими различ

ни функции (субјект, објект, во доnолненија за разни околнос

ти, во составот на именски прирок итн.). Граматиката ја инте

ресира и тоа што овој збор, иако е туѓ, грамат~ се однесу

ва како да е наw. По овој начин се определува граматнчкото: 

морфолошко и синтаксичко значење на зборот. 

Вака посматрано произлегува дека лексичкото и грама

тичкото значење се сосема независни, меѓутоа не е така. Уче

њето за зборот во лексиколоrијата не може да се изземе од 

граматичкото сфаХаље на зборот. Постои тесна врска меѓу лек

сикологијата и граматиката, зашто учењето за формалната стра

на на зборот и за неговата функција во реченицата не може да 

се оддели од значењето на зборот. Оттука лексиката и грамnти-

ката, иако различни лингивстички дисциплини, се сврзани една 

со друга. Така и лексичките и rраматичките значења на зборот 

се наоѓаат во заемен однос. Нивниот заемен однос се покажува 

на пример во тоа што кога се менува лексичкото значење на збо

рот се менува и неговото граматичко значење. 

Така во поздравот: дабр6 утро 

или во изразот: гладнО СЈ2:це 

или во составот: тре-r~ вечер 

што се еден вид синтагми и што се однесуваат кон одр~ено 

самостојно именско значење, атрибутите: добро,гладно,~ 

го изгубиле самостојното придавско, односНо бројно значење 

и во ваквите состзви тие се лиwиле и од редица други грама

тички значења. Или да ги споредиме составите: звучен глас и 

звучни соrласки. Во составот звучен ~лас, придавката звучен 

е качествена. таа има форми на степенување (звучен, позвучен, 

најзвучен). Оваа прнддвка во составот звучни согласки го гу

бИ качествеиото значење и добива односно (звучни то ест об

разувани со учество на ~пасат), ги .изгубила и формите на сте-
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nенување, па и сите други граматички значења и форми својстве

ни на качествените придавки. 

Во i181l!ИOT јазик нмаме извесен број глаголи кај кои 

не се разлииуваат посебни форми за глаrолските видови, ами 

со една иста форма се изразува било свршено или несвршено ви-

дово значење. (Зиди стр.З87 од Граматиката на џ.акедонскиот 

литературен јазик на Б.Канески). T.uca глаrолот јаде со значе

ње на nродолжителност на дејството се употребува како rлагол 

од несвршен вид: 

Сега јаде и не може да стане. 

или во реченицата: 

Јаде,јаде и не се најде. 

истиот глаrол е од свршен вид. Со иста (неизменета) форма 

овој глагол се употребува и со поинакво лексичко значење ка-

ко на пример: 

Ни ја јаде душата колку што можеше, па нЕ! остави. Од 

претходната реченица може да се види дека до проиеиа на лек

сичкото значење 1-1оже да дојде и без да се изрази формално раз

лнката во едното н другото зџач:еље. 

!1 р а ш а њ а ' а п о в т о р у в а њ е 

1. Ш·.а е леЈ{Сема од граматичко становиште? 

2. Со какво значење се употребува уште тер~tнот 

лексема? 

З. Што е лексич:ко, а што граматичко значење на 

зборот? 

4. Во што се состои заемното дејство на лексичкото 

и граматичкото значење? 



159 

5.2.5. Понм за зборообразување 

Освен на морфемско и морФолошко рамниште, зборот мо

же да се лосматра и на зборообразува,ко рамниште, 

На зборообразувачко рамниште зборовите се делат на 

образувачки единицн: образувачка ~· образувачка наставка 

или СУФикс и на образувачката лретставка или ~· На nри

мер зборовите гревота и ~ се делат на основите грев (х)

- и греш- и на суфиксите -~ и -~, а зборовите ~· ~

~~ ~~~на nрефиксите ~-,без-,~-,~- и на осно

вите в~,~,теч{е) ,~. 

во наwиот јазик е необично жив начинот на образузање 

без наставка (види Граматика ц.д. стр.274-276). На nример 

именките ~~~ се добиени од глаголите ~~~ каде 

образувачката основа добива именско значење по елиминирањето 

на вокалот на основата. 

Како практично и полесно може да се открие редот на 

образуваните зборови? 

За оваа цел треба да се имаат предвид следните соз-

нанија: 

1. Основниот збор и образузаниот се наоѓаат во меѓу

себна образувач:ка врска. На пример ние имаме во ншt!ИОт јазик 

именки кај кои ие можеме да различиме од каде се произведени 

ниту со каков зборообразувачки елемент (стол,лук) и од друга 

страна такви во составот на кои го согледуваме делат ~то пос

лужил за изведување (то ест основата) и делат што nослужил 

за внесување на новото значење односно наставката или прет

ставката и можеме да дојдеме до низа. На пример nд основата 

стар се создал редот стар~, старица,стар~,стар~,преста

Р~ итн. 

2. Образувачка врска има само тогај кога постои вид

лнва изразна врска ...{гласовна соодветност на морфите) и содр

жннска врска (значенско соодветство) на образуваниот збор со 

основниот. Ако го нема едното, нема ни образувачка врска. 
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На nример во зборовите ~ насnрема ~ц,беrалец, нас

nрема беговина има изразна врска на основите ~т во двата 

збора и на ~ исто во двата збора, но тие не се во образу

вачка врска зашто ја немаат и содржинската врска, основите 

имаат различно значење. Исто нешто се nројавува и во ~ и 

~~ каде nостои само изразна врска, но содржннска нема. 

З, Меѓу зборовите што се во образувачка врска noc- . 

тои однос на мотивација. Тоа значи дека се nројавува орnеде

делено содејство на изразот и содржината на основниот збор 

во ос~варувањето на изразот и содржината на образуваииот 

збор. затоа се вели дека основииот збор е тој што го ~ 

ра образуваииот (го предизвикува) во образувачкиот процес, 

а образуваниот збор е оној што е мотивиран (предизвикан) од 

основниот збор. На пример зборовите старец,~,~~~ 

~ се мотнвирани зборови. Ги мотивирале придавката стар, 

глаголот вози, именките ~~~ Или придавките морски,~

~~~ се мотивираии зборови, зашто се во образувачка 

врска со а~1енките ~,~,град. 

4. Зборовите што не можеме да ги приведеме изразно 

и содржински во образувачка вРС!(а со ни еден збор, се викаат 

немотивирани зборови. На пример рака,~,~~~ •. ~, 

дамар,јогурт,~,~· 

5. Дали некои зборови се и во изразна и во содржинска 

врска,то ест во образувачка,дознаваме со преобразување. На 

пример ~ - обликувана по должина место што служи за поврзу

вање на два пункта во просторот 1~- човек што го минува 

nатот, патнi!ЧКИ -она што се однесува на лат, ~- мал и 

кус пат, додека од истата по израз основа~ во паталец Йе 

добиеме сосема поинакво преобразување: ~- измачување,стра

дање, паталец - човек што се измачува, што страда. 

Во каков однос се наоѓаат морФоло~ата и образувачката 

основа на зборот? Видовме дека делат на зборот во кој се чува 

изразната и содржииската врска со зборот што послужил како 

осиовен (појдовеи) во образувањето, се вика образувачка или 
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зборообоазувачха основа. Или основа во зборообразувачка с~ис

ла е делат што има исти гласови заеднички и на основниот (nој

довниот) збор и на образуваниот, односно изведениот. 

Во морфолошка смисла основа на Формата на зборот е де

лат што останува кога ќе се изделат флексивните морФеми, од

носно флексивните наставки. Да Гlf изделиме мор<tолошката и збо

рообразувачхата основа «ај следните именки: ~.~,дово 

и ќе се јави како морфолошка основа~~~-~~ во формите 

~~~~~ и зборообразувач«а основа ~~~-,дрв- во 

образуваните зборови ~·~,дрвен. Низ овие појави 

доаѓаме до исти основи и во промеиата на формата и во зборо

образувањето. Но тоа не е секога11.1 така. Ако од нстнве нменки 

ги направиме формите ~,~,дрвото согледуваме де«а 

морфолошката основа се менува кај именките ~ и дрва. во 

овие форми се јавуваат елементите -~, -2 како составни делови 
на морфолошката основа nред членската морфема. Значи морфолош

ката основа не соодветствува секогаш со зборообразувачката,заш

то nокрај се«ундарните флексивни наставки во оnределени ~орми 

се јавуваат и nримарните кои на некој начин влегуваат во осно

вата за новата форма. 

Или кај глаголите доаѓа до nроi!.!Ирување на основата 

или до скратување зависно од Флексијата за дадена форма, а ис

то така и до замена или изедначување на вокалот на основата 

кај глаголите од~ и~ груnа. Така од глаголите ~·~·~

~ формата за сегашно време 1 лиuе еднина е ~,учам,~ 

каде во ~ и ~ се јавува основен вокал ~ nред флексијата 

~· додека во минато оnределено несвршено време се јавува вака

лот~ и за двата глагола ~,учев. 

Прашања ' а n о в т о р у в а њ е 

1. Освен од v~рфолошхо и мор~емско и од кое рамниште 

може да се посм~тџа >борат? 

2. На какви ~ниuи се дели зборот на зборообразува~

ко рамнишТе? 

З. Кои сознанија треба да се имаат предвид при открн

вањето на образуваните зборови? 
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4. Во каква врска се наоѓаат основниот и образуваниот 

збор? 

5. Кога велиме дека nостои образувачка врска? 

6. l!lтo е мотивација во зборообразувањето? 

7. Кои зборови се немотивирани? 
8. Како се откриваат зборовите што се наоѓаат во и~

разна и содржинска врска? 

9. Каков може да биде однесат на морфоло~ата и збо

рообразувачката основа на зборот? 

5.2.6. Форми на промените на зборот и форми 

на зборообразуваљето 

Се истакна дека едно од централните прашања сврзани 

со морфологијата е прашањето за формите на зборовите и деха 

од морфолошко становИI!.!те зборот ја менува ~ормата и се Јаву

ва во редиuа морфолошки варијанти (збороформи) предизвикани 

од потребата различните форми да изразуваат различни односи 

на даден збор кон другите зборови во текот на говорната си

туација (маж,мажн,мажу). Кога станува збоР за ваквите ti'Јорми 

обична велиме дека се тоа форми на промените на зборот. 

Формата на зборот може да се nосматра и од друго ста

новиште и тогаш говориме за форми на зборообразувањето. Со 

поимот форми на зборообразувањето се подразбираат оние форми 

што служат за образување од еден корен различни зборови како 

изразувачи на различни поими. На пример деминутивната форма 

~,езерце е зборообразув~ка, затоа 11.1то со неа се изразу

ваат различни зборови како изразувачи на различни поими, ду

ри и кога ваквите форми се сврзани со поимите изразени со 

првообразуваните зборови и тоа пuсте од прст и ~е од езе-

Е..:?.· 

Според тоа формата на зборот содржи два асnекта: 

- форми на промените или на збороизменувањето и 

- форми на зборообразувањето. 
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П р а ш а љ а з а n о в т о р у в а њ е 

l. Што се nодразбира со ПОИ?'!от <!!ории на зборопро

менатс.? 

2. Што се nодразбира со nоииот rf:lop:,ш на зборообра

зувањето? 

ВЕЖБА бр. 92. Имате груnа речениuи и група зборови. Оnреде

лете во кои збороr!:lорми е изразен асnектот на 

зборопромената, а во кои асnектот на зборооб

разувањето. Во речениuите форr.ште за набљуду

вање се означени со курзивно iJ!!CI-10. 

-~ седеше и дремеше. Татко му му зборуваше на 

Стојана - Стојане, Столе не е време за седење а 3а чекање. 

Стој анче, дYUIO, nослушај ме. Стој ановци се работливо се1-1еј

ство, немој да ги nосраиотиш. 

- Двајца ~ одеа nред мене. !"и набљудував. Едниот 

беше мажиште,. а другиот ~· по :-.1алку вреr.Је ~ што беше 

nомал, се оддели и тргна во друг ~равец, а другиот мак nро

должи со забрзан чекор. Во nресрет 1-!У идеше една жена_ Таа 

загрижено рече: "Каде си бре иажу, тргнав да те бара1-1! " ~ 

~ ја усnокои, а жената го 111ати !-!ажа си за рака и тне з'адо

волни го nродолжија nатот. 

(Разговорна реч) 

- стол,столови, {два) с•ола, столче, столе, столар, 

столари, столченuе; ѕид, ѕндар, ѕидарски, ѕацарство, 

ѕидање, ѕидан, ѕнда, ѕидови, {два) ѕнда, ѕнтче, ѕи

дам, ѕидал, ѕидав, nреѕидав, соѕидав, ѕидајќи; жена, 

жени, жениште, женче, жена, женачка, женидба, жен

ски, женствен, ЈУ;енска, ожени се, :-!!:енн се; 1'-1нлан, Ии

лане, ;.tилана, Миле, милчо, Миланче, И:иланов, Милев

ци; nиле, nЙпнња, nиленце, nилуле, nилци; дрва, др

ва, дрвје, дрвја, дрвен, дрвна, дрвенарија; nлани-
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на, nланини, планиње, планина, планннски, nланииче, 

планинарски, планииар, nланинари, плаиинареље. 

5. 2. 7. Начини на изразување на граматнчките значеља 

Во морфологнјата постојат разни начини на изразување 

на граматичките значеља или nоинаку речено начини на образу

ваље на формите на зборовите и тоа: 

синтетички 

аналитички и 

хибриден 

При синтетичкнот начин граматнчките значења обична се 

изразуваат со афиксација - флексија, што значи со присутност 

илн отсутност на афикси. На пример: кн:иг~, книг.!!_; иде!3, ид~; 

убав~, убав~, убав~. 

Поретко граматичките значења се изразуваат со редува

ње (алтернација) на фоиемите или со акцентот. На nример: 

- со редување: 

- со акцснтот: 

Е9.:!!.!! - раѓа, ~ - noгafa 

nрогОВQРИ - прогов~ра 

' зииава и ~имава 

л&тово и лст6во 

Граматичките значења на синтетички начин се изразуваат 

н суnлетивно то ест со образуваље од разли<rнн корен и: 

- човек луѓе,сум биде, јас - мене 

Афиксацијата може да се меша со рсдување на фонемите: 

- умира~. Притоа со замената на 

крајниот вокал се nридобива и ново гра~>штичко значење то ест 

се изразува глаголскиот вид. На nример: умр~ свршен вид насnре

ма умир~ иесвршен. 

Во наwнот јазик во една груnа глаголи разликата во 

вндот е изразена преку разликата во основниот вокал. Несврше-
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ниот вид го изразуваат оние форми што спаѓаат во ~ груnа, а 

сврwениот оние од~ или ~ група: флр~ - фрл~, прим~ - при~, 

зем~ - зем~. (Види Граматика ц.д.стр.389-З88). 

При аналитичкиот начин граматичките зиачеља својот из

раз го добиваат вон од осиовниот збор, односно во другите збо

рови: слушам форма на сегшаното време 1 л.ед1шна и ќе~ 

форма на идното време 1 л. еднина. Овде зборчето ќе е изразу

вач на граматичкото значење на категоријата на времето. 

При смесениот или хибриден начин граматичките значе

ља се изразуваат и сннтетичкн и аналитичкн што значи и вон од 

зборот и во него. На пример кај глаголот граматичките значеља 

се изразуваат и со присуството на личната заменка и флексија

та: јас~ (аналитички) и само со флексијата: слуш~ 

(синтетички). се знае дека може да се употреби и само синте

тичката форма: слушам и nак лесно да се препознае формата за 

1 л. еднина на сег.време. 

Формоо6разувачките афихси во исто време можат да нз

разуваат неколку граматнчки зиачења. На пример во гл.~ 

завршокот -(а)м ги покажува граматичкото значење на лицето, 

на бројот и на времето. 

П р а ш а њ а ' а n о в т о р у в а њ е 

1. Наведете ги начините на изразување на rраматичките 

значеља на зборовите-. 

2. Како се изразуваат граматичките значења со синте

тнчхиот начин, како со аналитнчкиот и какр со хи6-

ридннот? 

з. Колку значења истовремено може да изразува формооб

разувачкиот афикс? 

ВЕЖБА бр. 93. Определете го начинот на изразување на граматич

ките значења во следниве збороформи. 

моливи, моливнне, моливов; лебовите, лебон, лебов; 

гледаље, rледајХи, rледан, гледало, сум rледал,јас 

гледав, тој гледал, гледаме, ти гледаше; јас -мене, 
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тој - него, тој - нему, таа - нејзе, таа - неа; човек -

луѓе; сум - биде; ќе седев, би седел, ќе одиш, имам 

одено, немаш видено; nушта - пушти, затвора - затвори, 

товара - товари. 

5.2.8. Граматнчки категории 

Се рече дека граматичкото значење на зборот е такво 

апстрактно значење што ја оnределува припадноста на даден збор 

кон една или друга класа (група). Овде е битна дека граматич

кото значење се формира врз основа на пара.цигматски односи од

носно во системот на формите на самиот збор и врз сиитагмат

ските врски, или зборовните споеви и r:еченицн, и дека nритоа 

се има предвид општото категоријално и одделното категоријал

но значење на зборот што се сбедннуваат во граматнчки категории. 

Да објасниме сега поблиску што се оnфаќа со поимот 

гра!>~атичка ка'!'егорија. При објаснувањето за граматичхата форма 

(види стр.l42 од учебииков) се констатира дека таа значи при

паГање на зборот на едно или друго граматичко видоизменуваље 

на јазичниот систем. таквото видонзмеиување наспоредно со оn

штото категоријално значење носи комплекс на оддеднн граматич

ки или на едно такво значење. На пример формите стол,~, 

(два) стола,~ се израз на сдделни граматички значења на 

бројот, родот, на определеноста и неопр.еделеноста. 

Граматичкиот израз на општото и на одделиото категори

јално значење на јазичните единиuи во јазикот се дефинира како 

rраматичка категорија. Или поинакУ речено граматичка категори

ја е граматички израз на општите и посебните својства на ја

зичните единици во јазикот. 

Категоријалните значења на зборовите можат да бидат 

показатели на односите на даден збор кон другите зборови во 

зборовниот cnoj и во речеиицата. На пример категоријата на 
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падежот и ~еѓусебното согласуваље на зборовите во реченицата; 

показатели на односите кон лицето што зборува - категоријата 

на лицето; односите на она што се сооnштува кон реалнсста - ка

тегоријата на начинот; односот на врше~ето на глаголското деј

ство по време спрема моментот на соопштуваљето - категорија на 

времето и слично. 

Граматичките категории поседуваат разлнчен степен на 

о6општеност {апстрактност) . Во словенските јазици или во срп

скохрватскиот јазик секоја именка се вклопува во системот на 

nадежните односи, а во нашиот современ јазик категоријата на 

падежот не е изразена и постои како преживелица, а падежните 

односи се изразуваат со помош на предлози, додека категорија

та на родот ги опфаќа сите именкн. 

Иеfутоа и во словенските јазици, па и во нашиот се

која именка не се вклучува на пример во снстеиот на спротив

ставуваљето по род. Ина:.Је учител - учителка, артист -~ 

~· но педагог, ре~, јазичар. Смешно ни е ако речеме ја

зичарка, а може само преносно за жена што :-шогу зборува, но не 

и за професија. Или ако направние среден род од учител, ~ 

~и слично, на пример: учителче, реr.о:исерче се добива само 

цеминутивно значење, но и обоеност на подбивност, wто не е 

случај со ~ -~ Ј<аде се пројавува car.-.o деминутивноста 

насnреr.ш нешто што постои во општопримени нормални дииензии. 

Терминот граматичка категорија се користи и со дру

га пошироко значење - со значење на видот {класата) на зборо

вите, обединети со општи граматички признаци. Во таква смисла 

зборуваме за категорија на именката, на прндавката итн. 

п р а ш а љ а ' а n о в т о р у в а љ е 

1. Врз основа на кое значење на зборовите се врши 

нивното обединување во граматички категории? 

2. Дефинирајте је граматичката категорија. 

3. На што можат да бидат показатели катеrоријалните 

значеља на зборовите? 

\68 

4. Каков степен на обопштеност поседуваат граматич
кнте категории? 

5. Во кои случаи уште се користи терминот граматичка 
категорија? 

5.3. ЗБОРОВНИ ГРУПИ 

Оnшти карактеристики 

Сите зборови во македонскиот јазик се делат на опре
делени лексичко-граматiNКИ групи што се викаат зборовни гру

LЦL. Врз основа на што се врши ваквата nоделба? таа qe врши 

во зависност од лексичкото значење, од карактерот на морфо
лошките признаци и синтаксичката функција. 

Зборовните групи {види Граматика ц.д.стр.213-214) 

се јавуваат како категории со најголем степен на општ карак
тер, На именките нм е својствено оmштото категоријално зна

чење на предметноста, на nридавките качественоста, на глаго
лог дејството. итн. Снте овие значења {nредметност, качестѕе

ност, дејство) се однесуваат кон бројот на општнте лексичко-

лексички значења 
граматички значеља, тогај кога сопствените 

на зборовите се различни. На пример: вода, 

~~ ~~ ~~ ~ се обедннува~о групата именки со 
општо лексичко-граматичко значење на nредметност, иако секој 

од овие зборови m-ta посебно сопствено лекснчко .значење. 

Треба да се има предвид дека една иста основа може 
да послужн (да стане извор) за образуваље зборови различни 

сnоред своите граматички признаци, то ест различни зборовни 

групи. На пример од основите што имаат општо значење на пред

метност: ~-/риб- можат да се образуваат именки патник риб

:ник, придавки патнички, рибарски, глаголи патува, рибари. 

Од основите што имаат оnшто значење на качество бел, глув 

можат да се образуваат не само придавките белузл~ г~чок 
или глаголите белее, оглуве.·•, но и именките белнна, глувотија. 
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ЛексiU~:ките значее.а на основите дури и во границите 

на една зборовна група можат да бидат различни и видливо да 

се разликуваат од граматичките значеља. На nример оmштото 

категоријално значење на nридавките е качественоста ~~ 

~· убав, но нивните основи Уджат да бидат сврзани со зна

че~ на предР~тност ~~ кер~чичен, со nроцесат на дејс

твото предизвикувачкн, убедm!В. Истовреиено овде се има пред

вид дека овие значеља (предметноста, дејството) во групата 

на nридавкнте не се вадечки како што нстапуваат во именкнте 

или во глаголите. Придавките ја изразуваат предметноста и 

дејството не како општ nоим, а cat-jO како признак на некој 

предмет или појава во реалноста (златен прстен, керамичен 

покрив, предi!ЗВИКУвачки разговор, убедлив одговор}, како 

неi!IТО присуwто на предметот иш1 појавата, додека именките 

wто имаат значење на качество (белина,глувотија) или на деј

ство (бегалец, гаталец, лискот} означуваат самостојни неза

висни поими и ~rожат до себе да имаат определба од придавка 

заслепувачка белина, теiЈ.Жа глувотија, продореи пискот, ~ 

бегалец, стар гаталец ити. 

МорФолош:ките пр!fзнаuи на разните зборовнн групи се 

разm1чни. На пример Ш-.!енкнте имаат категорија на род, број, 

неопределеност или определеност. На придавкнте нсто им се 

присуwти овие категории и плус степенуваљето (на качествени

те). Меѓутоа родот, бројот и определеноста кај и~1енките се 

категории независни, а кај придавките тие исцело зависат од 

именките кон кои се однесуваат придавките. Глаголите имаат 

категорија на лице, број,време, начин, вид, залог итн. При

тоа категоријата на времето, начинот, видот, залоrот ~>1у се 

присуwти само на rлаголот, додека категоријата на бројот 

опфаkа разни зборовни групи {именките,rц:::и,даmG~те, заменките, 

rлаголот); категоријата на лицето им е својствена и на за

~~иките, а родот е nрисушт на нменките, придавките, заменки

те и делумно на броевите и глаголот. Значи одделните грама

тички категорин се прој~аат со различен степен на обоп~те-

ност. 
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Категоријата на бројот во зборовните групи се проја

вува на различен начин. Кај нмеиките оваа .категорија е неза

висна {неси:нтакскчка), кај лридавките и глаготrте е ~ 

(сиитаксичка) . 

Зборовните групи, а и внатре во рамките на една збо

ровна група, се разликуваат според карактерот на морфолоwки

те промени. Кај именките постои една група именки wто завр

шуваат на консонант и што покажуваат колебаље во родовата 

припадност: зар - ~- варта, ~ - жарот - жаота, Кај 

глаrолот има извесен број глаrоли кај кон не се разлнкуваат 

nосебни форми за видот: јаде, ~, вечера, ~· ~· ~

~· ~' а овде се приклучува и бројната група иа rла

rоли од туѓо потекло со наставката -иrра: теле~онира, ~

t'нра, спеuијализира. По овој начин граматичката }'(атеrорија 

на видот, иако независна rраматичка категорија, развива кај 

.себе зависност, то ест станува синтактичка, за~то само низ 

спој со другите зборови може да се nројави. Стеленот за спо

редување е карактеристичеи за придавката, но не ја опфаќа це

лата зборовна група, туку само качествените. Или прилозите 

донекаде имаат развиено кај себе морфолошки nромени, но во 

оmпта смисла се иепроr.<~нливи. 

синтатичките функции на одделните зборовни групи се 

различни во за:аисност од тоа во каква улога една или друга 

зборовиа група како членови на реченнцата ќе се улотребат, 

а исто така во зависност од тоа со кон и какви зборови ќе се. 

сврзе дел на зборовната група. 

Именките, 117ТО се одликуваат со основното општо· ,зна

чење на предметност, во речеиицата пред се се .јавуваат во 

улоrа на падмет. Придавките, wто имаат општо значење на ка

чество,ислолнуваат улоrа на оnределба (атрибут). Глаголите 

за кон е слецнфнчно зиачељето на дејство или состојба, наста

луваат во улоrа на nрнрок. Меѓутоа nокрај nримарНl!те службl! 

постои голема разновидност во службата што одделна зборовна 

груnа може да ја иw.а во реченицата како t!IТO има разновидност 

il 
ij 
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nри сврзуваљето на зборовите од различни зборовни груnи. 

Според поврзувањето со другите зборови и групи имен

ките идат со придавките, броевнте, замеиските придавки, nри

логот, како со именски определби (бел чаршав, црни очи, бис

тер ум, два молива, мојот молив, многу работа, а глаголот 

најчесто се nоврзува со прилозите (учи продлабочено, оди по

лека). 

5.3.1. Појави во областа на зборовните групи 

во nроцесот на развитокот на јазикот, зборовите од 

една лексичко - граматичка груnа можат да nремииуваат во 

друга. Ваквите појави не се карактеристични само за македон

скиот јазик, туку и за многу други јазици. 

Доколку зборот што npиnafa кон определена зборовна 

група го губи или го менува своето лексичко значење и мор

Фолошките призиаuи, присуwти на даден ред зборови, тој при

добива црти на друга зборовна група и во ссодветство со тоа 

се менуваат и неговите синтаксички функции. Спореди: Ново 

~ се чува и не се облекува секој ден и Ново и старо теш

ко се усогласуваат. 

Овде во зависност од nриnадноста кон разните зборов

ни групи се менува и службата на зборот во реченицата. Во 

првата реченица зборот ~ означува признак на предметот и 

е nридавка што стапува во улога на определба. Во втората 

ре•tениuа истиот збор (како и зборот ~) nридобил самостој

~ независно значење на предџ~тност и стапува во служба на 

подмет, то ест поминал во категоријата на именките и дУРИ 

маже да прими оnределба: МОето ново и вашето ново многу се 

vазликуваат. 

модалните зборови како зборовна група всушност се 

откинати од другите зборовнн груnи (видИ стр,543 u.д.Грама

тика), но општо .IUTO ги обединува е изразувањето со нивна 

помош на субјективио становиште кон нешто. 
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Преодот на зборови од една група ЕО другите се извр

шува во јазикот постојано, оттука распределбата на зборовите 

по одделните зборови груnи не е иепроменлива. При ова треба 

да се има nредвид дека сите зборовни групи не можат подеднак

во слободно да лреоГаат во други. На пример придавките често 

се однесуваат како именкн (се супстантивизираат), то ест пре

земаат функции на именките, а уште почесто придавки~е ги nре

познаваме во функuија на прилози (станува ~учи солидцо, 

работи убаво) 1 само во Формата на средниот род. 

Имеиките учествуваат во групацЙјата на предлозите 

(место,~ај, среде), во лрилозите ((з)дол(а) , (с)крај(а}, 

(до)век(а) ,(до)гроб(а),сил(ум),вечер(ум) и др.). глаrолите 

во лрилозите {влечкома, бежечкум, викум, трчана), во сврзниuи

те {било-било, бидејќи). ЗаменсхитР основи во прнлозите {кога, 

сега, тогаш, овде, онде, таму). Броевите во прилози (двојно, 

трајно, еднаш). Прилозите во предлози {одовде, отаде, оданде). 

П р а ш а њ а ' а п о в т о р у в а њ е 

1. Како се викаат лексичко - граматнчките групи во кои 

се распределени сите зборови во македонскиот јазик? 

2. Врз осиова на што се врши поделбата на зборовите 

на лексичко - граматичкн групи? 

3. Со каков степен на општ карактер се јавуваат збо
ровните групи? 

4. Во каков однос се оnштнте лексичко- граматички 

значења со сопствените лексички значења на збо~о

вите од една зборовна група? 

5. За што може да послужи една иста основа? 

6. Какви се морфолошкнте nризнаци на одделните зборов
ни групи? 

7. Какви можат да бидат синтаксичките функции на од
делните зборовнн груnи? 

8. Објаснете ги nреодните nојави во областа на збо
ровннте групи. 
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5.3.2. Состав на зборовните групи 

n р а ш а љ а з а п о в т о р у в а љ е 

1. КОЈ11(У основни зборовни групи се разлихуваат во 

махедонскиот јазик? 

2. Какви разлики се забепежуваат меѓу зборовите и на 

што се долхат ра3ЛНКИТе? 

З. дефинирајте ги полнозначннте, наспрема службените 

зборови. 

4. Наведете ги зборовните групи на nолнозначните 

зборови. 

ѕ. наведете ги зборовннте групи на службените зборови. 

б. Кои зборовни групи се изделуваат во посебни и 

ЗOiliTO? 

1. кои зборовни групи од полнозначните зборови се 

одликуваат со nромена на формата, а која група е 

лишена од формообразувачки средства? 

ВЕЖБА бр. 94. определете кон која зборовна група припаѓаат 

зборовите во прозните одломки што следуваат. 

карактеризирајте ги и од лексичко - граматичко 

становИI!.Iте. 

А. кога есенските денови застудеа, дедо Иван слезе 

со ќерка си во визбата. Тука беше nотопло, тука им 

беше и шnоретчето, па само за спиење се качуваа го

ре в соба. Стариот забележиме омекна сnр~ма своите 

квартиранти. навечер тој почна да ги вика и нив да 

се nостоплуваат. Првите неколку вечери ја npaќawe 

ќерка си да ги каин, а кога тие посети станаа оби

чај, тој само ќе стропаоое со бастунот во штиците 

од таванот, а нивното соnче беше над самата визба, 

и тоа им стана знак за слегуваље. Радо се одѕиваа 

на тој з~ак, бидејќи им јавуваwе дека се веќе ва

рени компирите што дедо Нван редовно rи сервираше 

и над кои течеwе нивниот разговоР често и до доцна. 
{Б.Конески-заклано крувче) 
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Б. Е~ча ноќ, сета Струга скокна од сон избезумена. 

Ја разбудпја схлни ветро:ви. Како ра::о..саа:вени, вле

чиrори, ветрови~ nустелНичеа по полето и оттаму 

се ypИilaa во градот. КУ!<нте, кренати донекаде на 

камен ѕид а над иеrо до nокривот на rредн и петав

рн облепени со мазилка, се виткаа во паповнната, 

метании nравеа куќите, како во земјотресот !ПТО фа

тил некаде по Урнетот а пред војните. и добро што 

беа теrави, инаку камен на nетавра не ќе останеме, 

со такви силнни се уриваа ветриштата .•• Никој н.е 

заnамети кој ден точно ја налеrна Струга оваа иа

nарз. Се знае само дека беше ноќ, мајска ноќ. 

{В. Малески - Разбој) 

5.l1. МОРФОНОЛСХ!IКИ ПРОМЕНИ 

Од редицата nримери што ги анализиравме во nретход

ното објаснување било објаснувањето да беше на морфолошко 

или на зборообразувачко рамниliiТе се гледа дека истите основи, 

нстите флекси~нн морфеми, суфикси и nретставки можат да се 

појават со различен израз. на· .1ршv.ер основите рак, ~· ~· 

грев(х), ~· војник, војниц или заврwоците -~, -~, nре

фиксите 19_-, _!!Ѕ-, !!,-, суфиксите -~, -~, -~. Едни изрази се 

nримарни изрази на осиовите,флексивните мор~ми, наставките 

и префиксите (војник, гре{х)в; -ови; из-; -ски), а другите се 

секундарии изрази на основите, флексијата, наставкнте и пре

тставк~[Те {војниц,греiiЈ; -еви; не-, и-; -чкн, -шки). 

Односот noмefy nримарните и секундарните изрази го 

карактеризираат алтернаш1ите {заменувањата) на фоиемите и фо

немските груnи во нив, односно во граничннте морфн. На nример 

алтернацијата ~~~ во основите војник и војниц, алтериација

та 2./~ во завршоцнте -~ н -~, алтериацнјата !!_/~ и !!./.~. во 

nретставкнте .!!!"7• !!Е_-, !!.- и алтернацијата ~~~и~/!:! во суфик

сите -~, ~· -~. 

l 
~ 

i 
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Фонемскиот состав на мор~емите и меѓусебните морФо

лошки врски помеѓу фонемите како составни делови на морфеми

те ги проучува делат на марфологијата што се вика морФоноло

~- Морфонологијата,значи, го истражува односот на мор~о

лоr·~ј ата 1 зборообразузаље'fо и фонологијата. 

Алтернаuиите на Фонемите не се носители на посебно 

лексичко значење, бидејќи се однесуваат само на промена на 

ликот на основата, наставката, претставката или суфиксот или 

општо речено на морфемите. Оттука нзразите на основите, су

фиксите, наставните и nретставките на кои им се придружува 

~ лексичка содржина се викаат алтернанти на основите, су

фикснте, иаставките и претставките. 

Алгернациите на фонемите условенн морФолошки (од об

зразуваљето граматички форми), то ест од морфолошки и зборо

образувачки категоршr се тажа наречените морФолошки (исто

риски 1mи традиционални). за фонолошкн условените алтернаuин 

стана збор на стр.i~ Морфолошки условените алтернации се 

однесуваат на промените од типот к/ц односно алтернација, за

мена или редуваље на са~~гласките и согласките (види ц.д. 

Граматика стр.95-~7 и стр.134-138). На nример: 

е/о бере - избор с/в мес-о - мев-це 

и/о оие - бој к/ч јунак - мунач-е 

Џ/о извре- извор к/ц јунак - јунац-и 

о/а родн - раѓа 

9/И заnре- запира 

Бидејќи морфолошките алтернации настануваат зависно 

од морФолошки или зборообразувачки категории, со редуваљето 

на самогласките во коренот односот е/о, и/о, ~/о соодведству

ва на глагол со~'~· ~: бере, бие, извре напсрема именка со 

о: избор, бој, ~~ а односот о/а сигнализира на rлаголскиот 

вид и тоа о во свршениот вид:~ и~ во несвршениот: раѓа 

итн. Или ~ од формата јунак се заменило со ~ условена од мор

фолошката промена образување од еднинската форма множинска, 
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ние 

факторк nри образуваљвто на демииу
ткви, а во јуначе к nод 

влијание на морфалошкн, ако се смета 
на вокативната форма од јунак. 

Алтернацинте (морФалошки) 
или лексичко _ nредизвнкани од rраматички 

граматички услови ВСУШНост се остатоци на Фо
нетски nроцесн tuтo дејствувале во на,·рана-а 

~ Фаза од развоЈоТ 
на македонскиот јазик и се со ограничена 

расnространетост. 

од овој 

Според функцијата во современиот ·,·а,ик ал 
тернациите 

тип се делат на: 

1. Оние што се обврзни во оnреде"ени 
~• МОр~ОЛО!Ш{И И 

збороооразувачки услови, па според тоа се -·в 
· -п и,плоднн еле-
менти на морФологнјата и зборообразување-о-.--
kменките се чуваат добро алтернацките 

... На nример кај 

та и множинската форма (види 

скиот јазик на Е.Конески): 

во dnнссот 1'>еѓу еднннска
стр.87 од Историјата на македон-

ВОЛК - БОЛЦИ 

полог - полози 

(што е појава УШТе од nрасловенскиот јазик) и 

јунах јунаци 

Влав(Влах)- Власи, а како уште понови: 
кулак кулаци 

монолог - монолози 

Или во збораооразувањето: 

рака 

но г а 

до.пr 

- раче 

- ноже 

должина 

сув (сУХ) - суши:на 

дух дУll!евен 

рачка 

2. Оние ~о се чуваат по 
ТР~ја како остаток на 

МОРФолоwкк и зборообра,увачкн · 
подвиДб»и од nоранешните 

ни периоди и nоради тоа не се 
~~~~жи~в~н~. На nример: 

јазич-
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ne><Jr печеТ1> - neqт> 

мог. може n - МО~'n> 

а во современиот јазик: 

печам пече nеч:ат 

можам може можат 

Значи не се јавува алтернација, но како остаток во аорист 

то ест минато определено сврwено време и во аористната л-

форма споменатиот однос се чува: 

пеков, (не) пече, пекол; стигнав, {и) стршке, стригол 

П р а ш а љ а ' а п о в т о р у в а љ е 

1. Што се примарни нзрази на основите, флексијата, су

фиксите и претставките, а што се секундарин изрази?-

2. Illтo го карактеризира односот помеѓу примарните н 

секундарните изразн на основите, ~лексијата суфнк

сите и претставките? 

3. Illтo е алтернација, а што алтернант? 

4. l!lтo е предмет на иорd!онологијата? 

5. Колку видови на алтернацин на фонемнте се разли-

куваат? 

б. Објаснете ги ~онолошки условените алтернации. 

7. Објаснете ги морФоло~о условените алтернации. 

8. во што се состои разликата помеfу двата вида ал

тернации? 

9. Со каква распространетост се фонолошките алтерна

цни во јазикот, а со каква морфолоwките? 

10. Како се делат морфолоwките алтернации според ~ун

кцијата во современиот јазик? 
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5. 5. ИМЕНКА 

ВЕЖБА бр. 95. Определете кон која група (оnшти, сопствени) 

припаѓаат имен!оrте во дадените одломки. Притоа 

класифицирајте ги н кажете што е суштествено за 

едните, а што за другите групи именки. 

А. Љуба стоеше крај пенџерето и загрижена гледаше 

надвор. Отсекаде, особено откај "Св.Наум" се мрсi

чеше, а густи облаци тежеа над езерото што темнееше 

н се бореше. Се готвеше бура; а мажот на Љуба, К;mме

та , Yli.JTe го немаше. Се СМра'iи доста и 5уба веќе не 

можеше да гледа јасно во езерото. Таа ги погледа де

цата што беа легнати крај отништето, ги припокри да 

не им е студено и слезе долу. 

{Радослав Петковски - Рибарот Климе) 

Б. Почесто го сретнуваа Кузмана познати прилепчани и 

во шепот и трепет {<; велеа на мајка Лефта:' 

"ЛеФто, стори му абер на Кузмана, нека се ПОПРИ'iу

ва •.• деље на пладне го видов .•• клал очила, му се 

чишt дека не го познаваат веХе •.. покрај Вардар шет

каше и се губеше во тесните сокачиња .••. мн се от
секоа нозете кога го видов ••• " 

Мајка Лефта се радуваше и се плашеше! Му се јавува

ше преку ехото на Македонија! Го караше зошто не се 

варди! 

( Коце Солунски) 

ВЕЖБА бр. 96. Определете кон која група припаѓаат нменките. 

стол, маса, врата, дрва, куќа, месо, млеко, вода, 

nиле, ~ена, маж, волк, лисица, книга, молив, кру

ооа, дрен, костен, орев; Белград, Морава, Дунав, 

Беласица, Алпи, Кочани, Караорман, Милан, Милнца, 

Софија, Ратко, Ратка, Емнлнја, НЈL~ола, Мостар, 
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Улциљ, Пр~нна, Марнбор, Загреб, Сараево; гор

дост, слава, храброст, страв, смелост, миола, 

радост, 

5.5.1. Гр~чатички особености 

ВЕ~А бр. 97. Определете ја граматичката категорија на родот 

на именките. Дајте ги во оmштата форма и изде

лете ги надвореwннте белези на трите рода. Ка

жете врз основа на кои фактори се врwи соодне

суваљето на именките кон еден од трите граматич

кн рода. Обрнете. внимание на именките tuтo пока

жуваат колебаље во родовата приnадност како и 

на оние од туѓо потекло. 

А. Веле лежи врз рогузината, покриен со козинеста јам

бОRИја. Темно е. Сам е во собата. Мајка му излезе 

да ја иагледа кравата долу. Врз гредите на таванот 

лазат жолтнте~алrи од огинот. Во темнината Веле 

слуша како од другата страна на ѕидот пукаат глам

нпте во огништето. Таму некој говори, Се вслушува. 

Тоа е татко му, се жали на некого. Тивко е и се слу
ша јасно: 

- На Мемед-ага нивите му ги работевме со пот. Дојде 

'!Сетва, го збравме бериќетот, а ете тн го агата, со 

кола доаѓа, го однесува житото. Оди na живеј. Три 

кравн имав, брате Гоце, разбојникот Тахир Тола 

двете мн ги крена. Два снна имав, еден Wf остана 

•.. само Веле ми остана, nомалнот. Јуначиште беwе 

големиот. Во wумата го најдовме заклан. Велат, 

Тусун-бег го суредил. Ех, брате rоце, ти знаеш, 

на нашите nатила им нема крај, Една ќерка имав, 

лична беwе •.. се заврте Тахир Тела како јастреб, 

ја грабна. Велиш, треба да се бориме, да добиеме 

слобода ••. fe се бОриме, брате rоце, ќе се бори

ме! Еве ме, nрв ќе се за~! 
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Потоа заговорија многу rласови. Веле ги nознава. 

Еве, сега зборува чичко Ристо, па чичко Стојан, 

na клисарот Јован, и овчарот Марко нешто збори. 

И сите за својата несреќа расправаат. 

- Браќа,- се извиши непознат глас,- за тоа сум до

wол јас кај вас. Против насилникот да создадеме 

сила, Проклетите беговн и~ задушуваат и.не уби

ваат. Сами ќе си поможеме ••• 

(!"орѓи Абаџнев) 

Б. молив, книга, леб, nтица, дете, дедо, nиле, море, 

жал, ден, одеље, трчање 1 мнсла, Никола, судија, 

студентка, студент, Прилеn, Треска, Караџица, Осо

гово, гордост, храброст, вест, пролет, жар, пеnел, 

вар, интервју, аташе, човек, јагне, фоаје, доај~н, 

кољ, кобила, nетел, кокоwка, риба, вол, крава, пет

ре, Киро, стол, ѕид, вечер, nрав, есен, милан, опе

ра, nалто, peu/O, жири, чичко, сол, ноќ, земјоделие, 

крило, дал, врабец, врабица, терор, центар, ииво. 

ВЕЖБА бр. 98. Означете ги,каде.wто е неоnходио, наставките на 

nридавките, за да се изврши усогласување no род 

со соодветните именкн. Соодветно nоnолнете ги и 

nомоwните зборчиља. 

Стојан е храб •.. човек; Ти имаш уба •.. фустан; Мој .•• 

жал е несовладл ... ; !.'азевме no густ ••. кал; !ie изгоре 

усвитен •.• жар; Избришн .•• насобран ... nрав; Ме облеа 

студ .•. nот; Професорот даде уба .•• интервју; Наш ... . 

култур •.. аташе nрисуствуваwе на nриемот; Петточлен .. . 

жнри реши за овогодишната награда; Мајсторот ••. nопра

ви нскршен ..• ногар ••. ; Работниците .•• донесоа ба~ 

ран .•• песок; Печатарот направи уба •.• кпише; МНогу 

ме nривлекува доцн •.. есеи; Сите се радуваат на ран .•. 

nролет; Мајка ми nрави вкус ..• сок; Преживеавме нео

бич ..• ноќ; Негов ••• реч беше многу издржан ••••• 
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ВЕЖБА бр. 99. Уха:!:ет.е в.а формите за ~=на на Ш<!Е!К!СИ'I'е во 

адпсм:кк:t'е tп:ro с.."":Iедуваат. Соп~те :n! со со

одве"Тmn"е ~ з-а en;пt;!.a то ec-r со I!JQpм1n'e 

А. 

од хо:е: се n:роиза~ 

Поqпува делникот еднолично и ненаметливо 

кахо најnозната но сепак прија~на мелодија! 

Секој кон своето: 

Пожарникари, милиционери, гинеколози, 

свештеници, семкаџии, келнери, 

улични мета•rи, народни пратеници, студенти, 

инкасанти, столари, nродавачи, ѕидари, 

софисти, спортисти, адвентисти, 

мизантроnн, крадци, писатели, 

медиокритети, иарциси, хиnокрити, 

филистри, дрдорковци, wмеќари, 

добооволни даоители на крв и латентни убијци, 

есеисти, rалмаии, комnозитори, 

неротки, сифилисти, филателисти, 

коијуктуристи, кондуктери, лроститутки, 

судии, дреари, лрекуnчии, еквилибристи, 

директори, вратари, телефонисти, 

Секој ден тие па тие, 

секој ден тие па тие, 

- едни та исти, 

едни та исти! 

(Гане Тодоровскн - Делнично будење на градот) 

Б. Вани, неrовата мајка и неговото мало сестрнче Лен

че одеа во средината на толпата: тој со тешка тор

ба на рамото, мајка му со rолема бовча, а Ленче 

подбрадена со волнен wал, со едното раче го стнс

Ка.I!Iе фустанот на-мајка си, а во другото носеwе си

то. Околу нив кмаwе луѓе кон повеќето од нив Ванн 
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првпат· г.r Ј:"Ле-даше'. Еозраснwrе М~Шiчеа, а деuа.та. пнс

каа. Пред. 'I:ОЛПата и зад толпаТ<!Ј. одеа војниliИ! = 
вnеренк аушши. ~ луЕето не- n~ ни воздmwки. се 

туркаа. едЕ.Ш со друг,. и нозете ие~ако "rешко n!! од:

мес'I'Уваа. Cilrre Rr~ солзП! ш;r QЧ;J;m:e,_ IТQ.tU Шl:В&I~:Т"е 

Н0Зе It"aмeњa:ra:,. =а ам се nтатжа:а,.. о=анува,а за:д нив~ 

а такиw -rие и: з:екјаr.I. III'I:O гп- к-penel.tle',. ги: изм.амкја 

nre С'ОЛЗ>r: ѕа ~ на ~-~ време- !ie би

да:r далеху од с:::::.&ајата земја? А !fe Y=ea'r .rm: nак не
каrаш озде да се дсЗЈ'tе'Ча'Ј!'? 

В-, Се собираме и се uариме, nо6елени во n:мцата _ Обру

жаии со nne:вa на косата, аа веѓите, на носат, на 

a.nнnrraтa. Сите зборуваме за лекови ПРОтив болести 

тто наnаi'аат од секаде. И што м:)Жi!Т да траат со 

месеци, со години. Веќе никој не го сnомеиува хат

ранот и лухот, варта и тревјето. Сеnото веќе базде

tпе од преuвахани ЛУКОВН, труеmе, корие-ЈОО. Устнте ни 

горчат и од планннски чајовн. ИздИШХата ни стаиала 

бела, ~ако спана, како nепел. И така и хуќите: ту 

ни nоцрнуваат, ту нн nобелуваат. ge донесе Доксим 
Треџческ1r катран и ние ќе ги измачхаме вратите, до

биuите, а кога «е видиме дека хатраиот не nомага, 

nочнуваме да се варосуваме. rаснеме вар во дуnки, 

во котли, во корнта, во коnанки и варосуваме се: и 

соби7е и вратите и праговите. Некои ги варосуваат 

и покривнте од куќнте и гумлата и плотовите и мов

чиљата на реката, на јазовите. После правиме амај

лин за на гуwа. Збираме од трњето волиа и ~е усучи

ме конче за околу вратот. За амајлиите. 

(П.М.Андреевски - Пиреј) 
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БА бр. 100. Образувајте форми за множина од следните имен
ки. Обрнете вннмание на особеностите од фор
мална nрирода. 

книга, молив, тетратка, коњ, пепел, леб, стол, пнле, 

јагне, село, море, теле, другар, слуга, судија, гим
назнја, историја, човек, дрва, младост, вест, жито, 
дете, биро, PeiUO, песок, жал, Петре, соцнјализам, раи

ноправност, братство, вода, злато, вино, сено, тутун, 

tueќep, јадење, движење, Учителство, чиновниwтво, села
нец, роднина, стројник, учебник, речник, орев, славеј, 
крај, Чех, Грк, ~~зок, бегалец, подлец, скакулец, ми
тинг, глупак, Полјак, Унгарец, планина, лист, пат, 
сноn, рид. 

бр. 101. Наnравете форма на вокативот од имеиките. Ииај
те ги предвид својствата на :нмеиките и претпа
зете се од грешки. 

чело, око, уво, нос, маса, млеко, сестра, брат, маж, 

жена, овчар, с:ирак, ѕвер, штрк, зет, кум, господар, 

син, nријател, госnод; дрвар, војвода, сват; Иван, Ии
лош, Лазар, Вардар, Дунав, Морав·а, Трајко, Миле, милан, 
Драган, Лндија, гулаб, битолчаиец, велешаиец, Горица, 
мајка, лисица, Ратка, свекрва, баба, сваќа, душа, Сев
да, Мимоза; Вретено, село, лице, лозје, чудо, рамо,не
бо, npace, јагне, дете. 

6р. 102. Од следните имеик:н составете реченици и именка
та дајте ја во формата на избр::>јаната множина. 

Пример: Два ~ се ја.цат, ·два iотека не се 
јадат. 

hетел, кладенец, терен, бисер, оган, фронт, стол, леб, 
сноn, рид, молив, месец, деи, клас, ред, товар, син, 

коњ, страк, ѕид, вол, хлуч, чадор, јуиак, rpoiu, мах·, 
човек, пат. 
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ВЕ~А бр·. 103. Образувајте форми на збирната множииа од след

ните именки и изделете ја флексијата wто ја 

означува збирната множина. 

дол, рид, куn, крај, друм, ум, пат, сон, роб, глас, 

сноn, даб, лист, камен, плаЈ<1ен, ремен, јаглен, дрво, 

бор, корен, брут, ливада, nланина, nepo, три, грама

да, крило, ледина, година, трева, жито, вода. 

ВЕЖБА бр. 104. Во стиховите од наредните nесни nронајдете ги 

формите на вокативот и изделете ги иаставките 

на вока'.!Ив'ата форма. ПОтоа дајте ја основната 

форма на имеиките. 

Турчин Калинки думаше:/"Хајде, Калинке, да врвим,/ 

Близо до море да станем! "/; Та си на коиче думаwе: 

"Коњче ле, вихробојче ле!/; Постој, nочекај Турчиие,/; 

тога велит Момчулица мnада:/"А столаие, Момчула вој

вода!/; Отговори Момчула Војвода:/"Ељ ме чуеш, ти мо

ја невеста!/; И момчула коњу му uелеше:/"Ој ти хољу, 

ој ти добар коњу!/; "Бргу, мила сестра, отвори ми,/ 

да си земам моето оружје,/ да истепам тие коnилињаl"/ 

"Ејди брате, мои мили братеl/; Изговори Момчулова сес

тра:/nА честити цару Костадинуl/; Цар Костадин и је 

говореше:/"Пр:!.ВО имаш убаuа девојко!/Кој как солнт, та

ка ќе си сркат/; "Дејди Марко, мој мишt стоnаиЈ /; "Ели 
чуеш млада маркоицеl/; "Ај ти Марко, мои господине!/; 

"леле боже, леле мили боже, /Сега, боже, мене поможи 

ми/; и је рече rиио Арнауче:/ "Ај ти тебе млада крчма

рице!/; Сестра Петкаио, Петканоl/; "Аферим тебе, Сто

јане!/; "Ангелино, прва љубов!/; "Варај, варај ти Бој

водо,/Мои први ти љубенеl/; "Хој петре, nетре, Петре 

трговче!/; Ваљур војвода ми ја опитвит:/"Ај ти робино, 

бела Гркиноl/; "Дегиди Петре Маџарчеl/ Ак'не ме клаИl!l 

в кочиа,~ клаи ме на коњаl/. 

(Мипадниооци - 36орнР.к) 
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ВЕЖБА бр, 105. Откријте ги остатоците од некоrашните падежни 

форми во стиховите од народната nоезија. Каже

те колку ваквите форми се во врска со своето 

првобитно значење, а колку е тоа изедначено со 

службата на номинативот. 

Как си виде Дојчин јунак,/Та си вјахна брза коња,/Та 

сн слезе на бем-чинар/; Од далеку се предвикна,/На 

Турчина му говоре:/-----/Турчин веле и говори:/"Ја не 

дојдоф да ви плаштам/ Да ви плаштам теlL!Ки ѓумрук; /Тук 

сум дошол од Султана,/Да повељам грат Солуна."/На Дој

чин му жаљ паднало,/Та си крена боздогана,/Та си ~рли 

по Турчина;/;Богдану господ помогна/Из врх го глава 

издигна,/Та го в земјата закара./;Плачееки трчат Анге

лина,/Кажует Дојчину cnojy брату:/"Налбатина бело лице 

сакат,/Да nоткоит коња вересиа. "/"Ај :викни ми Имера 

бербера,/да м'избричит глава вересиа;/--------/Анге

лина сестра ,дошла дома,/А Дојчину часот му текнало,/ 

"Ејди сестра, злата Ангелино! 1; "1-!оре Димче nротуѓар
че!/ Одај викај сељаните,/Да фарлает тежок дефтер,/ 

Кому д:весте, .кому триста,/А Стојану три шиници,/ Три 

шиниuи ж~лти дукат,/Зашто нмат арна жена."/. 

(Миладиновци - Зборник) 

ВЕЖБА бр. 106. Во тексто:вите и~те гн именките што се чле
нувани и укажете на факторите што ја условуваат 

наличноста на граматичка~а категорија на опре

деленоста кај именките. 

А Пред да излезе на улица, Иrор мислеше дека светот 
е како саnуиица. 

Стоиш налактен на nрозорец, а во раката ти е ча

шата со сапуница. Додека со нозете го туркаш сто

лот, со кој си се искачил до nрозорецот, со слам

ката в уста ја жабуркаш саnуницата и гледаш како 

се расnену:ва во нежни меурчиња, Изделуваш едно со 
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:в'рвот од сламката и полека го наду:ву:ваш - тоа рас

те, се nовеќе натежнувајќи на сламката. 

(Димитар Солев) 

Б кацига на глава. МИр-но! 

в 

Кај ми е главата? 

Барај по nолево шир-но! 

Летна.палавата. 

(С.Јаневски - Глуви команди) 

А каnа немам. 

Цилиндер nод прав. 

Од череnов ми никнува трева. 

Па како да мислам мртов и здрав 

дека ќе се чекори со лева. 

(С.Јаневски - Глува доба) 

А овие нешта - рече и му го втурна свитокот хартии 

- овие нешта вака ли се· оставаат? Секој да ги најде 

и крвницине да ги најдат, така ли ќе ми nравиш рај 

на земјава?; Еве какви шутраци сме имале во Македо

нијава; ја, кажи од каде идеш и што буричкаш во кра

јов; -Една држава, значи. Поинаку мнслевме, а еве, 

Албанија и Италија си се курдисаа на водиве; А се 

си беше мирно на Дрнмов, продолжи да тажи. 

(В,Малески - Разбој) 

ВЕЖБА бр. 107. Членувајте ги именките со т~ите вида член. Ис

товремено одбележете го акцентот. 

nлик, 

план, 

ракија, век, брод, дар, студ, ѕид, клуч, клинец, 

праг, стап, cpn, трн, клас, лек, срам, страв, 

воденица, слаткарниuа, војско:водец, оро:водец, 

нина, дефиле, литература, сонце, војник. 

врв,nла-
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ВЕЖБА бр. 108. Имате реченици во кон се уnотребенк исти чле
иувани и нечленувани именкн. Откријте ги се

мантпчките особености на членуваните нменки 

nридадени со категоријата на членот. 

Човек е разумно суштество• Човекот е разумцо суштес
тво; Човеков е разумно с~ество; Човехон е разумно 
СУШтество. Злато се nредава во nовеќе nродавници.Зла
тото го купив во nродавница. Златово го куцив во про
давница. Златоно свети во nродавницана. Златото сн е 
злато. 

ВЕЖБА бр. 109. Разгледајте ги нменките уnотребени во Речени
цнте и кажете што е карактернстичио за катего

ријата на определеноста и неолределеноста кај 
споменатите именки то ест за можноста члено~ 

да се изрази формално или не и на што се должх 
таквата можност. 

А Денес дојде Никола Фукара. Ни влезе nријател в куќн. 
Кога се намурти жена од тие зборови, nроста се зачу
див. Го видовRРисте Лажот. Те лоздрави стрико Ристо. 
Татко ми има 50 години. Таткото имал 50 rодини. Мај
ка ми е бистра жена. Убаво е кај мајка и татко. ~е 

адам да ја видам баба. Ја нашле бабата премрзната. 
~абата го викнала зетот на ручек. Пол Трајко ја свр
шил работата како треба. Пр~есор Младенов е Релатив
но млад човек. Генерал Трајковскн има два сина. Ге
нералот бил со својата војска. Доктор Петровски е 
извонреден струЧЉак. Го чекале докторот неколку ча
са, а тој не дошол. 

Б А~ан брате штрче, му рекла меца. Најпосле се испранл 
еже и кажал и тој нешто. Ја викнале кума лнса и И 
рекле:'Сег~ ќе дојде и кумчо волчко. 

В ~е те ислратам до порта. te те чекам кај чешма. ~е 
те барам на пошта. Поrледал преку мост накај чарШИја. 
Ај да се сневиди и Скопје. Ај да се сневиди и Скоп-
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м е ми кажаа што збојево. мн кажаа ~о зборувала ар • 

марето. Ме чека на врата. Се најадовме до гурувала 

nреку глава. Секое утро се мијам раце~ ша. нrе дојде 

лице_ Почекај, се мкјам раце. Почекај, 

·а paue'l"e. Се< водат за раха. МИ се качнЈ 

си ги мнјам 

на глава. 

ВЕЖБА бр.110\Наnравете МOpt!IOJtOl!!Кa анализа на следните именки. 

прозорци, чаша, • сламхава чашата, саnуиицата, врвови, 

ѕ~ови ѕидиште, ѕитче, зете куќава, риба, иеурче, , . 

шт~е, nодови, ~орови, коленца, пиле, пнленuа,пол
ја-нка.,. велосипед, велосиnедистите, месечинка, страчха. 

с.етлост, клепкн, селанче~ села~ капа, С»еткавица, 

те ~ села~ село. 

ВЕЖБ~ бp~Ill. Од наведените (основни) форми на именките н&nра

вете други збороформи и кажете какви морфоио-

ло~н промени настануваат и од каков карактер се: 

старец, јунец, патец, скак • улец големецt кобел, ко-

тел, петел, орел, чешел, чевел, ражен, сажен, скарен, 

ден, пес, мнннстер, магистер, прозорец; 

- лакот, нокот, јазол, 

предок 1 момок.; 

опинок, добиток, леток, потомок, 

. фаwизам, идеализам, апсолути-комунизам, соЦИЈалнзам, 

зам, веnар, Деvар, вета , , Р метар, петар, театар, ам-

фитеатар, Александар; 

нога, рака, брат, uрут, ~ ливада, Сопот, Охрид, плани-

бивтек, овца, месец, митинг, на корен, година, три, 

ло~ог, бубрег, месо, бог, Влав, монах, ~аченик, ус
пех, штрк, волк, око, уво, mамија, кути)а, чо~ек, 

јунак, зелник, војник, Србин, Буrарии, христиЈанин, 

каурин, берберин, селанеu, скопјанец, 

Турчнн, македонеu, Германеu. 

велешанец, 
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ВЕЖБА бр.112. Во текстот пронајдете ги зборофор~те именки 

во кон не се изврwени очекуваните морфонолошки 

промени и кажете на што се допжи тоа. Определе

те и кон морфолошки наставки се неочекувани во 

соодветните збороформц. 

Осум лути cтapeWI 

nасат осум јареци, 

Од зад осум дабови 

демнат осум волковн 

острат бели забови 

ќе земаат долгови. 

Волковите месо јадат 

стареците сабји вадат 

јареците ќе ги бранат 

мешаннца страwна стана. 

Јареците волковите ги искркаа 

стареците јареците ги сnобркаа 

јареците со опашки се nрекрстија 

на старецнте мустаќите им ги избрстија 

И така 

се nовторуваат темите -

вакви се малите војни •.. 

А nогопемите? 

(Сл.Јаневски - Паганија) 

ВЕЖБА бр.llЗ. Направете морфемска анализа на именкнте: Притоа 

класифицирајте ги морфемите опоред видот. Изде

лете ги и аломорфите на морфемите. 

небо, снопчиљата, копитата, стопариља, стежерот, сноп

је, сламарнца, сламата, ластовиците, сонцето, сонче

вина, гореwтина, железо, железарија, сенка, сенката, 

сенкнте, стомнето, леwннк, леwниците, столови, ножеви, 

столар, пчеларство, гумно, гумната, рака, рацете, ра

ченце, грутки, длапки, воловите, дух, душа, грев,грешка 
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река, умот, умови, кум, кумови, кумството, јуиак, ју

наwтво, јунаwтина, лекови, лекар, лекарства, лекар

ствата, трева, тревјето, куќа, куЊите, куќлште, пекар, 

nекарница, лече, nечиво, nеченица, жито, житар, житар

ство, житница, житце. 

ВЕЖБА бр. 114. Определете каква е службата на именката во ре

чениците или во сnоевите во кои обична се сре

ќава: 

Човекот чита. Водата тече. Мајсторот работи. 

- никола е студент. Собата беше осојница. Петре стана 

овчар. Тој се стори дедо. 

- Бездруrо, лријателе, тоа ќе ro сторам. А девојче, 

Перунице, билјаро. 

- Марија nишува писмо. Го видов професорот. Ја испив

ме водата. Иу реков на проd!есорот. Им дадовме на 

децата. 

Тој плива nод вода. Бев со другарите. Нада се ома

жи за лекар. 

- сила работа, ветер работа, домаќин човек, леунка 

жена, работник жена, работник човек, ручек време, 

ѕвер човек, мајстор жена, ужина време, аргати луѓе, 

змијарник град, петли време, ерген дедо, селанка 

жена. 

чаша вода, ларче ~со, грст алтани, месец пат, 

деве'l' месеци мака, седум недели пост, расол полна 

каца, шиwе ракија, тенџере манџа. 

- капата на (од)овчарот е бела. Силата на водата е 

страwна, Иајка му- од nетре ме викна. 

- пита со месо, манџа со комлири, кожа од волк, ку

тија за конци, кутија за цигари, долап за алиwта, 

машина за шиеље, конци за везење. 
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5_5.2. Зборообразувачки особености 

ВЕЖБА бр. 115. Наnравете зборообразувачка анализа на дадените 

збороформи именки и притоа оnределете ги обра

зувачк•ttе единнци (основа и наставка) . Укажете 

на случаите каде што отсуствуѕа образувачка 

наставка или каде наставката е од туѓо потекло. 

крадец, борец, гаталец, кукавица, каnавица, галеник, 

изгореннца, трчаннца, пукнатина, легло, потекло, трка

по, седало, бесило, шеталиште, податок, nочеток, пис

кот, учител, слумател, тек, nремин, занес, чекор, збор, 

град, помин, изведба, состојба, желба, јадач, куnувач, 

теnачка, иrрачка, татнеж, грабеж, смеа, врева, игра, 

претстава, свирка, лулка, преработка; 

гопемец, старец, итрец, старица, итрица, бедник, праз

ннк, јасник, црница, темница, суровица, богатство,мај

чинство, широчина, сушина, убавина, милост, старост, 

гордост, добрина, чистата, красота, nросторија, десе

тица, тројка, осумка, четвртина,стотинка,јунаштина, 

човештнна, роnство, огниште, врсник, nосник, врсница, 

чиновничка, рудник, берберница, млекарница, лебар,чев

лар, граѓанец, граѓанин, баница, страиица, ластовица, 

ногавица, долииа, ладовнна, судбина, планина, роднина, 

ѕверка, овошка, алваџија, ќебапчија, делија, домаќин

лак, апсана, гревота, срамота, гладост, жедост. 

ВЕЖБА бр. 116. Имате именки lliТO се мотивирани во образувачкиот 

nроцес и што не се. Наспр~ма мотивнраните дај

те ги зборовите што ги мотивирале, а немотиви

раните изделете ги посебно. 

старец, ловец, бегалец, бутканица, влечко, nријател, 

писател, викање, седење, nремин, занес, положба, сос

тојба, молба, молење, делач, делба, јадач, јадачка, 

пијачка, играчка, бакнеж, грмеж, подлец, младинец, 

десница, рамница, леснина, чистина, горчина, старина, 

192 

јаснkна, снтост, зборлнвост, глувоќа, лнчоќа, просто

рија, nростоќа, десетина, десетица, десетка 1 јун~н
на, јунаштво, селаннн, селанец, селанство, членство, 

членување, огниште, житннца, ковачница, кадаиф, дамар, 

стол, лук, маса, роб, дом, ден, кољ, јогурт, леб, зим

ница, расолница, столар, робинка, дрвар, к~ушница,ле

бар, царица, кралица, месечина, средина, клучалка,оси

ло, скалило. 

ВЕЖБА бр. 117. Имате збороформи именки во коџ може да се от

крие образувачка врска, а и такви во кои не мо

же. Изделете ги и едните и другите и кажете на 

ШТО Се ДОЛЖИ тоа, ОДНОСНО КОИ УСЛОВИ мора да 

се исполнат, за да има образувачка врска. 

ilaт, патник, паталец, паталник, nаталннца, nатннчка; 

бегалец, беrовина; нос, носиште, носе, носнлка, носач, 

носен; пpoc·rat<, nростотн.ја, nроштење, nростирка,прош

ка, nростотнлак~ глзд, гладија, гладијатор, гладило, 

' гладиола, rлатко, rладниt<, гладннца, гладост; гнбач, 

гнбел; град, градба, г~адежннштво, гради (дел од тело

то) , градилиште, градина, градинарка, граѓанец, Fра

ѓанство, град {атмосферска појава), града (дел од те

лото), градација, градиво, градннк, градус, градушка, 

rраѓа, граѓанка, граѓанче. 

ВЕЖБА бр. 118. Оnределете ги образувачките основи и образувач

ките наставки од туѓо потекло кај следниве нмен

ки. 

комУНизам, агитатор, компензација, интересент, фабри

кант, соцнјалист, реnортер, феминист, фемииизам, ли

ферант, режисер, шnекулант, комарџија, бозаџија, ара

милак, диверзант, делегат, инженер, ректор, кооnера

тор, министер, бурекчија, багерист, журналист, шови

нист, славнст. 
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ВЕЖБА б.р· .119, Образу:вајте именки за лица од маunси и женски род 

од сопствените именхи што означу:ваат географски 

поими. Од некои географски имиња можат да се об

разу~аат и по две именки, na затоа дајте ги си

те мо~ни збороформи. 

Скопје, Влае, Сарај, Водно, Нерези, Кисела Вода, Гази 

Баба, Тетово, Мавро:во, Прилеn, Кри:вогаштани, КруШево, 

Битола, Пелистер, Дебар, Крато:во, Селце, Коњари, Коча

ни, Дојран, Делчево, Титов Велес, Неготино, Струга, 

СтруМица, Љубљана, Загреб, Сараево, Нови Сад, Приштина, 

Белград, титоград, Рим, Каиро, Варшава, Осло, Москва, 

лтина, Њу Делхи, Милано. 

ВЕЖБА бр. 120. Од овие збороформи образувајте именки што озна

чуваат лица по некој карактерен признак или по 

занимање. 

пчела, војна, вол, млиува, книга, nат, страда, дрва, 

учи, храбар, ѕид, заб, власт, nраво, работа, удар,труд, 

врст, љубов,убав, гали, гата, стрела, лови, роди, чита, 

здрав, роди, слеn, млад, беден, голем. 

ВЕ~А бр. 121. Дајте ги варијантите на следниве соnствени имен

ки за лица. 

Рада, Зорка, мила, Ангел, Димо, Илија, Иагдалена, Љуn

чо, Александар, Снежана, Бисерка, Нада, Загорка, Борис, 

Никола, Кирил, Марија, Димитар, Елена, Иван, Петар,~ор

ѓи, Тодор, Атанас, ЛИдија, Ефтим, Цветан, Цвета. 

ВЕЖБА бр. 122. Со суфиксите -~, -~ (-ница), -~, -~, -~ 

образувајте·~нки од rлагсли; Со суфиксите -~ 

(-ица), -~, -ина, -22.:!:, -~, -отија образу
вајте именки од nридавки; Со суфиксите -~, 

-иште/ -~ (-~), -ар, -.!:!..!§., -~, -g обра

зувајте именки од именки. 
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ВЕЖБА бр. 123. Даден ви е однос меѓу одделни двојки зборови. 
Разгледајте ги и оnределете кој збор е nрима~ 

рен, а кој секундарен во образувачкиот процес, 

Подредете ги според nримарноста. 

род- роднина, врата - вратар, дрвар- дРва, царица

цар, долина- дал, месец- месечина, пајажина- пајак, 

братство - брат; младннец - млад, старица - стар, су

ров - суровица, белина - бел, сит - ситост, стар - ста

рост; боли - болка, лула- лулка, nречка- пречи, nопо

жи - nоложба, состои - состојба, пРеродба - црероди, 

јаде - јадач, водач - води, дели - делач, теnа - тепа-

чка, грабеж 

инца, леrло 

rраби, збира - збиралиште, брои - брое

леж:и. 

ВЕЖБА бр. 124. Образувајте имеики од следните rлагопи. Обрне

те вниманне на rлаrолите од кон не можат да 

се образуваат таквИ именки и кажете зошто. 

врие, вика, крпи, гори, корне, откорне, изгоре, тепа, 

трча, бутка, избутка, претрча, затвори, меси, nepe, 

преде, суди, врви, пукне, влече, бучи, ласе, wета, 

лрошета, троnа, излезе, тече, миие, премине, минува, 

запали, помине, извира, води, татие, ллQче, пречи,бе

лежи, исnрави, ѕзечи. 

ВЕЖБА бр. 125. Образузајте именки од следните nридавки. 

црвен, рамен, богат, лукав, широк, чист, тежок, лесен, 

пуст, модар, мил, сит, горд,палав, сонлив, убав, глув, 

скаn, nрост, див, јасен. 

ВЕЖБА бр. 126. Во текстовите nронајдете ги деминутивите и хи

покористиките. Изделете rи суфиксите со кои се 

образувани и определете ја смисловата отсенка 

ш~о се изразува со суфиксите. 

А Секоја пролет се раѓаше по едно Оrулиновчеr - Ама ќе го 

заколнам јас јуничено, добри луѓе, за ова детенце; ge го 
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заколиме за нашето батенце; -ха,ха,ха - се nревиткува 
женичката од смеа; Празно беше и бочвето од трИ страни 
стегнато помеѓу магарчето и саженот дрва; Баже, 

сnиеш, 

шеnотеше девојчето; Старче, рече жената, сигурно нешто 

се случило; -Не, мајче, рече тој издивнувајќи1 Зурло 

нема да свири кај кметот; Онаа ноќ кога Најденко го по

ставија за кмет, кога дојдоа со она офицерчето што не 
се бричеше и со оние други кучиња овде во казанов; Ам

барот на Јаникија Кралев крцка со суво жито, а народе
цов наш умира. Да се nодели житцето на сите подеднакво 

и точка; - Мајка Весела Ангеловска, рече Ефти~~о Илиев· 

ски, е најхрабрата мајка во целата наша Пасквелија; од 

Македончево наше никаде не ќе пооегнеш, тоа и на ѓаво
лот дупката му ја знае; -Ова е, бре, Гостивар, стопан

чулето негово, вглат тие што за nрвnат го гледаа. 

Б Еве стапува на сцена мојот внук, 

Уште напрооден, 

тукушто испилен од рулче, 

со седум месеци 

и, машала, со цели десет килца. 

{Jit". Чинго) 

Внуче, пред да се исnравиш на двете ножиња, 
лаnај! И потоа лаnај! 

Вкуси го тоа што јас одамна сум го изумил: 

воздухот со непца, јазик, носе и гради, 

светлоста- со веѓи, клепки, белки и зеници, 

храната со сето грлце дури до мешето, 

водата - со сето снаже што пека за прохлада, 

миризбата, топлината и сето друго исто така! 

Внуче, не мисли за ништо друго, 

зошто ти е тоа мислење! 

{Б.Конески - Внукот) 

ВЕЖБА бр.127,. Со суфиксите -_ец, -~к, -~ок, е -_, -~, -~. 
-~, -~, -~, -~, -~, -це образувајте 
деминутиви и хипокористики и кажете KdKO се рас

лределуваат според категоријата на родот. 
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ВЕЖБА бр. 128. Со су~иксите -~ -~, -тина, -ко, -~, -~, 

-~, -~, -~ образувајте аугментативи и пејора

тиви и кажете кои суфикси се со ауп1ентативно, а 

кои с.:о пејоративно знач:ење. Во текстот што следу

ва пронајдете rи ваквите образувања и определете 

кон која rрупација nрипаѓаат. 

Ноќиwте полна со сеништа; Бега. Залута во орманот.Ни

кој не знае каде. Тешко, црно планиннште; И cлyruame, 

пред куќата завиваше некое гладно волчиште; И позната 

и непозната ѕверина лунѕаше околу куќата; Тогаш друга

рот Ашталко се истргна од редот на партијците и како 

што беше предвидено одржа говор. Со она негово силно 

гласиште рече: ништо не криеме од народот; ХИвотиште, 

пусто животиwте, цедеше старецот одејќи од карnа на 

карпа за да ги приnали фитилите во лагумите; Беше тоа 

добро момичиште и човек можеше да го изеде како јабол

ко. 

0'\. Чинго) 

ВЕЖБА бр. 129. Изделете ги морфемите во сложените имеики. 06-

јаснете ги образувачките и смисловите врски ме

ѓу морфечнте во одделните зборови. 

листокап, очевидец, огнефрлачка, лицемер, знамеиосец, 

душовадец, сончоглед, кожодер, земјоделец, nатописец, 

месојад, водомер, риболов, мироглед, шегобиец, црвоја

дина, тутуноберач, минофрлачка, вододелница 1 земјодел

ство, заЈ<онодавство, плодородје, главоболија, римока

толик, гороцвет, дрворед, белоглавеu, долноселец, су

водолица, дебелокорка, тврдоглавост, разнообразие, ми

лосрдие, благородност, зоологија, минералогија, микро

биологија; Илинден, Петровден, Белград, Цариград, Скочи

вир, тутун~есе, чардакбоја~ weќepnape, трикатниuа, сто

ногалка, тромеѓа, задрипетле, божилак. 

ВЕЖБА бр. 130. во поезијата на поетот г.тодоровски има повеќе 

примери на зборообразување од различен тип. Во 

наведените стихови пронајдете ги именските об-
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разуваља и укажете на начините на зборообразу

ваље. Посочете ги поодделно морфемите , 

А 1. Зелени клеnки несон. 

Б 

Зелена, нема разбранетост. 

Таа е лична сретполка, 

сретnоле сон nрегладнета. 

5. Крстеник да ми беше, со Немир би ја крстел, 

немир-немирлика, неродна полска висотија. 

Бечерник да сум, трепетот би Й го брстел, 

треnетот, показ на стравлива самотија. 

{Седум навраќаља кон мотивот тре
петлика) 

Не сум ти верник, ниту правоверник, 

на лесноверните векот им мина, 

ако низ песни ти се доверив, 

бев само еден од многумината. 

(Размисла) 

5 • 6 • ПРИДАВКА 

5.6.1. Граматички особености 

ВЕЖБА бр. 131. Оnределете какви се приведените nридавки. 

кристален, златен, леден, стаклено, железна, детска, 

сестрин, мајкин, гускин, Раткин, Милкин, Петров, Ни

колов, македонски, влашки, човечки, јагнешко, јулски, 

есенски, Петровски, орлов, жабји, божји, овчки, иглен, 

народен, nрв, наш, мој, дРжавен, оловен, nченичен, ли

пов, крастав, дабов, кашличав, ветерничав, богат, кри

лат, брадест, ~силен, жален, радосен, смеtnен, страшен, 

молбен, кален, гласовит, јадовит, месест, nлеќест,дво

ен, троен, петорен, втор, петти, педесетти, вистииит, 

каменит, бележит, милостив, соилив, зборлив, срамежлив, 
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момински, езоnовски, женствен, својствен, ненадеен, 

работен, венчален, шијачка, плетачка, движечка, нив

на, таков, внимателен, ренm:телен, изеслив, nримамлив, 

милозлив, толкав, сиот, друг, ист, tnареникав, белузлав, 

големичок, толкацок, лански, сегашен, внатрешен, овде

шен. 

ВЕЖБА бр. 132. Откријте ја семантичката разлика nомеѓу следни

те nридавки. Сврзете rи овие nридавки со соод

ветна именка и ќе се уверите во ~емантичката 

разлика. 

прозен - nрозаичен, nоетски - поетичен, типски - тици

чен, методски - методичен, nроблемски - nроблематичен, 

економичен - економски, човечен - човечки, моден - мо

дерен, академски - академиски. 

ВЕЖБА бр. 133. Од наведените nридавки извадете ги тие што се 

стеnенуваат и степенувајте ги. 

бел, лековит, глув, стаклен,тенекиен, нежен, бос, об

лечен, мртов, ѕвонлив, чоколаден, nран, розов, голем, 

модерен, моден, портокалов, лимонов, јазичен, лексички, 

уморен, остар. 

ВЕЖБА бр. 134. Наnравете морФолошка анализа на следните зборо

~орми nридавки. 

убав, убава, поубаво, најубави, убавите 1 убавоно, nоу

бавово, златен, златното, nодобрата, силен, силните, 

селскиот, козјиот, стоnански, 'ржан, nченичен, nченка

ии, nримамлива, Милхина, nремудри, nоголемичок, nриг

луn, 

ВЕЖБА бр. 135. Извршете морфемска анализа на следните зборофор

ми на nридавките. Класифицирајте ги ~~рфемите 

сnоред видот и означете ги аломорфите хаде што е 

неопходно. 

бел, зелен, убав, жолтеникав, разубаБен, белузлаво,сто

пански, манастирски, добронамерно, лиnов, гласоБити, 



199 

nоголеми, селски, народски, народни, сладок, рачен, 

рачна, речен, речна, речни, жолтозелен, српски, влаw

ки, грчки, духовен, д~евен, сув, исуwен, благ, обла

жен, глув, слатка, близок, блиска, низок, ниска, пе

чен, проѕирен, весела. 

ВЕЖБА бр,!Зб. Објаснете го карактерот и потеклото на следните 

форми на придавките, 

драги (татко), мили (мои), мали (ти!), Куси, Вели, 

честитн (царе), Стари; Свети Cnac, Црни Спиро, житни 

пазар, пусти (срам), кутри {ти), пусти човек 1 селски 

(пат), козји (пат), божји (храм), стопански, земјодел

ски (алат) , премудри. 

ВЕЖБА бр.137. Од наведените збороd'>орми на nридавките нс.nраве

те други, а притоа обрнете внимание на мор~оно

лошките .промени. Кажете од каков карактер се тие. 

бесен, гладен, умен, радосен, железен, оловен, чели

чен, самотен, nypnypeн, алове:-t, nрозе};{, nроблематичен, 

економичен, чоnечен, моден, иежен, модер~н, чоколаден, 

јазичен, уморен, nченичен, сегашен, овдеtuен, силен ,ку

тар, мудар, модар, добар, венчален, внимателен, реши-

телен, големичок, толкацок, внатрешен, смешен, наро

ден, државен, остар, храбар. 

ВЕЖБА бр,138. Од наведените nридавки образувајте форми за жен

ски и среден род и за множина и кажете ги нив

ните својства. 

кадифен, волнен, свилен, добар, лош, нов, мал, лесен, 

зелен, дРвен, сребрен, жолт, жолтеникав, книжен. 

ВЕЖБА бр.139. Во речениците што следуваат оnределете ја служ

бата на nРидавката и означете ја. 

- Две очи домаќински nовеќе чинат од многу раце нзмеќар

ски (nословица); Во селото се случило чудо Големо. 
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Исткала к;:ошула л~иена. На детето му подаривме пара 

сребрена. Место здраво на него не оставиле (разговорно); 

Ставата R беше внта бука на Славеј. Погледот благ, ка

ко нишка сончева nролетна, кога го гали кроткото езеро. 

(В.Малески); Збогум, збогум, белокрило пиле,/таго бела, 

недолетан лет •.• / В нежна љубов два лебеда биле/ патем 

еден остана на свет./(СЛ.Јаневски); 

жената влезе и не рече ни црна нн бела. Доста жаnи, 

фрли го црното, Со црно не се жали човек. Си велиш са

мо улавиот и пијаниот оди по оваа луња. ~опло, студено 

не се гледа сега, ќе одиш. Не сме виделе ни добро, ни 

лошо. (разговорно); 

Куќата е :висока. Петре бил одличен. Тие се добри.СИ'l'е 

биле здра:ви и весели. (разговорно); Затворениците беа 

силно возбудени. (t.Абаџиев); Огнот во огништето свете

ше, но неговата светлост беше слаба да го растера мра

кот. Исто како тој и неговиот Диме од рани години ги 

осети теШRотиите на бедниот живот - а тој си мислеше 

баре неговите деца ќе имаат nорадосно детство отколку 

што беше неговото. (Р.Петковски); А те nлаши и сонцето, 

кога е големо и кога приnекува. Некои велат дека лешни

ците ќе бидат шуnливи, други - дека ќе имаме длабока 

зима. (П.М.Андреевски). 

ВЕЖБА бр.140. Во тексто:вите што следуваат nронајдете ги придав

ките и кажете какви се тие сnоред видот и според 

формата. 

А Два лебеда nреку гора минат 

nотонати в облак лек и мек, 

две се едра сред шнрина сина 

што низ превез в ноќ бараат брег. 

Ненадејно од бусија татнеж 

грмна луто на лебедот nрв. 

писна nтица, блесок в око златно 

згасна - од клун капна рујна крв. 
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ЗбОГУМ, збогум, белокрило nиле, 

таrо бела, недолетан лет ••• 

В нежна љубов два лебеда биле 

патем едек остана на свет. 

А другиот слета в златен шамак 

и го виде в река својот лик. 

Зар другарот што го нема мами 

и се крие nод бранот за миг? 

И лебедот мРТОВ другар чека, 

ослушнува шум на ветар млак ••• 
Ноќта nадна над модрата река 

и го покри ликот бел и драг. 

Немирната река пени плиска, 

чиниш брза кон ѕвездниот рој •.• 

Сам-самотен лебедот со писок 

го исплака в ноќ другарот свој, 

(Сл. Јаневски - Лебедова смрт) 

Мирна, летна ноќ. ТиttМна и~ овој балкон, над патот, 
над топот.ите над ова успано, стуткано г.ратче. Ја ста-

ви раката врз голиот бетон: ~етно студенееше. се свр

те на другата страна реwен да спие. Но nерницата до 
него беше празна. 

(Б.Пендовски) 

ВЕЖБА бр.141. Во текстот има споеви од именка и придавка. 

Обрнете внимание на категоријата на оnределенос

та. Каде е таа формалио изразена, а каде не е и 
зоtпто. 

- Анѓа веќе no стоти nат rи слушаwе О»ие соблазнителни и 
заnлашителни зборови, но тие· секогаш сеодби~а како од 

тврда стена од нејзината млада душа. А сега, кога nред 

неа седеwе стариот и обелеи кадија, со бела брада и ко

са, со крвави очи, чија жртва треб~ да биде таа, ср-
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цето Й nреnуКНа и оnвај се воздрЖуваше да не »икне како 

ранета лавица и.да му се фрли на неnријателот, да ro рас

кине со заби и нокти. П~д очите И излегоа светите лико

ви на мајка И, татко ќ, брат ~~ и како nоследна утеха И 

излезе ликот на нејзиниот избраник Стојан со целата не

гова овчарска младост, свежина, бујност и убавина, со 

стадото руди овци no ПерунскиТе рудини, како свири со 

својот кавап ~о утрешиата муrра, а двата Големи овчарски 

nци мирно ги вртат оnаwките крај него, секогаш готови да 

скокнат и да му ro скииат rрклеиот и на најголемиот волк. 

И тука Акѓа ја nобара nомомта; не можејќи Веќе да се воз
држи, nисна гласно котсу грло што ја дpжetiJQ: 

намашнн, либе Стојаие, 

намашни Марка и Мрча 

Одбранн, либе, од вотсот. 

(Ст.Поnов- Калеш Анѓа), 

5.6.2. ЗбОрообразувачки особености 

ВЕЖБА бр.14·2. Образувајте придавки од следните именки. Изделе

те ги суфиксите со кои ie ги образувате придав-

ките. 

сестра, мајка, Марија, олrа, баба, Стојан, тѕтко, Be.1IR·J, 

Тодор, Македонец, цар, маж, жена, јагне, Охрид, rрад, 

село, море, nланина, мај, октомври, есен, зима, Грк,~

ца, риба, коза, nиле, свнља, теле, училиште, народ,оn

штество, улица, јазик, злато, срма, железо, nченнца,ли

nа, даб, круша, хром, крв, камлица, сила, Радост, ~ест, 

страв, rрев, у.м, мОЛба, глас, жал, јад, век, магла, лек, 

брада, месо, врв, вистина, илјада, мило~т, сон, дожд, 

камен, мома, дете, наследство, посредство. 

ВЕЖБА бр.~4З. од nрнведените глаголи образувајте nридавкн и 

изделете ги соодветните суфикси. 

знае, надева, вредн, работи, додева, nраша, роди, венча, 
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nрости, шие, nлете, врши, движк, владее, внимава, ре

ши, задолжи, убеди, оnредели, rорчи, граби, доверн, 
трепка, мижурка. 

ВЕЖБА бр.144. Од следните nридавки образува3·те nридавки и по-
сочете ги соодветните суфикси. 

зелен, жолт, црвен, бел, голем, мек, црн, слас;, 

мал, убав, шарен, син, нов, стар, 
Г!ј:ОСТ 1 

ВЕЖБА бр.145, Кажете со кои суфиксн ќе обр•·зувате 
односни nри-

давки од следните именки, а потоа напишете ги и 

изговорете ги. 

Маврово, Дојран, Прага, Анкара, Нерезн, Струмица, ате

ист, анархист, комунист, адвокат, враг, смеа, влае, 
Сарај. 

ВЕЖБА бр.146. Со суфиксите -~, -~, -~, -~ образувајте 
придавки од Именки; Со суфиксите -ачки, -ечки, 

-~, -~, -~ образувајте прид~ од~-
голи, а со суфиксите -кав, -узлав, 

образувајте nридавки о~рид~ 

ВЕЖБА бр.147. Од nрилозите долу,~~ надвор,~,~· 

~. ~~ ~. ~. внатре, надвор,образу
вајте nридавки и кажете со кои суфикси. 

ВЕЖБА бр.148, Пронајдете ги nридавките во текстовите што сле

дуваат и извршете им анализа од зборообразувачко 

становиwте, 

А Наутро, катаутро, вријавец по улиците, 

се заn()]:оtфува r:ека од луѓе, 

отспани, нечосnани, зловолни, wеrовити, 

гладни, појадени, намирисанн, небричеии, 

добродушни, немиеии, потстриженн, болни, 

куци, мамурни, брзоnлети, тажни, 

кашличави, песнопојци, доодени, 

па, 
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исчезнуваат како во тло песокливо 

бргу-бргу некаде помеѓу 6-те и 8-те часот. 

Почнува делникот еднолично и ненаметливо 

како најпозната но сеnак nријатн• мелодијаl 

(Г, Тодоровски -· Делнично будење на 
градот) 

Витоснн векови време требало да се надживеат, 

векови невекувани, 

години неизгодинети, 

денови неразденети. 

(Г.Тодоровски - Нерези) 

ВЕЖБА бр.149. Наnравете морфемска анализа на придавките и ка

жете како се образувани. 

безроnотеи, благозвуЧен, бунџоrлав, малодуwеи, заљубеи, 

запролетен, безнадежен, счудоневиден, многузавнден, 

малкугодишник, спопалавен, разулавен, nодетинет, rлад

ноок, велигденски,неврсен, многузборлив, темнозлатест, 

тајнОВ!'fТ, штуроглав, недоречен, лебороден, nрегрешен, 

смеолик. 

ВЕЖБА бр.150. Во следниве те~стови nронајдете ги сложените nри

давки и наnравете им зборообразувачка анализа. 

rолаnче м~~о хубаво, голапче залтокрилесто,/Кога ти дој

де nри мене? И кога в часот побегна?/(К.МИладинов); И 

да никнит живот нов,/Да не гоним ни народно,/Все што ни 

ет драго нам,/Все што свето, домородно,/Што дедеви дали 

нам./{Р.ЖинзиФОв); Дали ги удрил град житоносните поли

ња?; На средето остана само една греда, ·една едничка 

што ја nотnираше куќата. Но и неа ја тресеа бесно многу 

огнооки и страшни змеови; нададе танок nисок како ар

сланица nр:востинка, на кој.а !t ја грабаат дрски ловци 
првата рожба; -Отворете ми пат малодушни орачи - му рече 
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таа на народот гне.вно - сахам да го .зи,цам сина ми. 

(Г. IIрпичев) -, 1IIумоли - в срце тага напева/ за _ црноземни-

7е робја,/шуиоли скрк=но за мртви попја/за села и гра

дови - rробја./; Да прокоnаме мехо/полиљата родии/афи

он, тутун, :.итце-јда родат бЈТаrородни./(К.Рацин); Сем

ката итарnејовскј!- -сам ако- не_ ia одречам/ии ГУ11П'8Рида 

атомска не ќе ме убие. 1; Во доЈде »етроrонест кРадецfсо 
бивапска брада копито на маска очници од бигор/и крчач

ка грпка, дојде сам и гладен/ со Млеко жед рибја да 

пои./{Сл.Јаневски); ТИ мто ми даде неимовериа снла,/да 

ра.стам мускулесто како даб 1 на rлуждави, /; Ме гоневте -

рамнодушни и злобни -/а сега и rробјето ваши/nак ќе го 

гонат мојот суров гроб/; Долу пред мојата врата/гинат 

белокрили јата/тихо во спокој мек./Белиот небесен снег/ 

реди еднолична сказна,/дека е душава nразна/. (Б.КонескИ). 

ВЕЖБА бр.-151. Од двојките зборовИ образувајте сложени nридавки. 

Објаснете ro начинот на образуваље и изделете ги 
коренските н суфиксните морфеми. Посебно означете 

ги интерфиксните афикси. 

југ и исток, бел и море, зло и стори, горе и полог, си

не и зелен, Србин и Хрват, Македонец и Рус, глув и нем, 

долг и век, слаб и душа, пли~ок и умен, бел и- обр~з, бел 

и брад, бел_и коса, три и година, два и недела, мрша и 

јаде, лИце и мери, сам и стои, криво и гледа, кусо и 

гледа, стар и македонски, рус и коса, црн и око. 

5.7. БРОЈ 

ВЕЖБА бр.152. Нап~те ги со зборови формите на броевнте: 11 1 12, 

13,14,15,16,17,18,19,20,30,40,50,60,70,90 и каже

те какви морфонолоunси промени наста.нале. 

ВЕЖБА бр.153. Напишете ги со зборови броевите: 21,23,26,33,37, 

52,54,65,77,79,86,88,97,99,101,150,155,200,400, 

900,100. 
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ВЕЖБА бр.154. Б~ 101 година, 1001 ноќ, 31 ден, 71 дииар, 

21. книга, 51 тетратка, 41 леб, 61 зрио, 91 куќа 

н.аnиmете ги со зборови .. 

ВЕЖБА бр.!ЅЅ. Составете речевици со •роевите: 5,6,10,11,19~20, 

70,100,200,400,700 и ~вувајте ги. 

ВЕЖБА бр.15б. Ваправете форми за одредена бројност за лица. од 

маmхи род од броевите: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,100, 

200,1000. 

ВЕЖБА бр.157. Направете форми за прибли::Ј~Иа бројност и иа.r:tиmете 

ги формите во кои nр:виот дел да nочиув.а со: 2, 3, 

5,7 и тоа до десет, nоголеми од десет и nоголеми 

од c:ro. Посебно дајте форми за nрибпижн.а ~~јиQСт 

на десет и сто. 

ВЕЖБА бр.158. Напишете какви збороформи знаете на броевите 1,2, 

9,I0,12,17,20,30,50,100,200,IOOO,l.OOO.OOO и Об
јаснете ги разликнте меѓу нив. 

ВЕЖБА бр.159. Во текстот напишете ги броевите со зборови и оп

ределете каква ќе биде формата на именките tЈЈТо 

nоследуваат. 

Куn~в 2 (леб).·Се сеќавам дека 3 (ден) не бевме јале 

ништо. Ги собрал таткото 4 {брат) и им рекол кој што да nрави 

no неговата смрт. Во сообраќајната несреќа настрадаа 21 (пат

ник·). (Разговорно); Се качнја Арслан, јузбдЈПИјата, заптиите и 

коџабашијата Трајко со азите на Влашкиот ан, а Расим чаум со 

5-60 (војник) со штиковите на пушките ги загради селаните на 

средсело; Излези, none, на страна, - nромрморн Аслан и мУ на

реди на рушиц чаум да слезе с:о 5 ( заnтиј а) да ги вардн тие што 

ќе ги одделува настранаЈ Кога слегоа, мУ ги предаде на Рушида 

сите 8 (ааз) и коџаб~јата; И тргна кон нароnот со камшикот 

в раце, а јуаб~јата no него со.Ѕ (аскер)Ј Во својата врела 

глава си ги аретст~вуваме и -децата од 2 (година) како nорас

нале и станале куМИти; -Евет, мудур беј,-одговори наежеи ју

збашијата и наредн ~ 100 {душа) аскер да дојде за да ја 
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зајакне одбраната, ако се обиде народот на сила да ја кине 

блокадата. (Стале Попов). 

5.8. 3 А М Е Н К А 

ВЕЖБА бр.lбО. Во текстовите пронајдете ги заменките и класифи

цирајте ги според видот. 

А 

Б 

ТОМЧЕ: Зоwто така ме пукаw, Стојанке? ~е пукнам од 

мака кога ми зборуваш така! 

СТОЈАНКА: Јас зборувам како што е. Довечер давам 

збор на друг. 

ТОМЧЕ: Што'? 

СТОЈАНКА:Вечер ќе ме свршат за Иле. 

ТОМЧЕ: ~е дадеw збор? ~е те сврооат за Иле? 

СТОЈАНКА: Така е, 

ТОМЧЕ: Стојанке! Не зборувај така! Уште еден збор 

таков ако ми речеш, ќе те отепам! 

СТОЈАНКА: Бре! Не си зел сол, да ме посолиш! 

ТОИЧЕ: Стојанке, не пукај ме така, не nрави такви 

смешки, зашто мене ми се nлаче! 

СТОЈАНКА: Вистина ти кажувам, Томче. Синоќа дојдоа 

стројници. Татко ми сакаше веднаш збор да даде, 

пак и јас ... 

ТОМЧЕ: И ти! 

СТОЈАНКА: И така не сум за тебе, за вашата куќа. 

Јас сум црна Циганка, јас сум селанка, името ми е 

селско, јас сум од сиромашка куќа, сум nроста, не 

знам за ред и чистата .•. Татко ми е сиромав, самар

џија •.• Најnосле јас имам nод ноктите црно, кал ... 

ТОМЧЕ: Стојанке, зошто така зборуваw? Си чула од 

мене такви зборови? (В.Иљоски) 

Жолти одрони на земја, кожести лисје на некои суш

ни билки, тр<iги од машинско масло на 'рѓосаниот nе

сок, (црно), намовнати стрништа, no каменот лишај со 

боја на сулфур, {црно), некој осамен див nлод, црвен. 
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Возот влегуваше во пејсажите и nејсажите свртуваа 

no него, со широки, мрзеливи nотези. 

Во земјата што поминуваше покрај прозорецот ќе се 

забелеше некоја бела жиличка (траги на варовник, 

истрошена сува куќарка од полжав?), земјата слегу

ваше реско, зад тре:вата раснеше, како no д::::м:rрт небото. 

Еден инсект влета низ ПРозорецот, ги допре рамењата 

на луѓето со ~ава воздушка, засветка. Потоа го 

најде nатот кон светлината, се стопи во неа, иСчезна. 

На лисјата од багремите густо беше посипан правот, 

зад нив наѕираа некакви покриви (долги куќи со моно

тоно распоредени прозорци: магацини или касарни?) 

на кои дождот беше заборавил, nат во сенка, (црно), 

облацл. (В.Урошевиќ). 

ВЕЖБА бр.lбl. Имате збороформи заменки. Оnределете кои се 

r.ични, кои лично-предметни, а кои поКазни. 

некој, нешто, сешто, ништо, никој; овој, оваа,ова; кој, 

која, кое, што; јас, секој, секоја, кого, кому, секому, 

никому, некого, никого, чиј, чијашто, чиишто, чие, ти, 

вие, тие, ние; мене ме, нив ги, нејзе Й, него го, неа 

ја, нас н~, ним им, чии, некому, некои, се, себе се, 

себеси; тебе те, тебе ти, тој, вас ве, вам ви, оној, 

таа, тоа, онаа, оние, о~а, овега, онега. 

ВЕЖБА бр.lб2. Откријте ги заменките во песната. Заnрете го ва

шето внимание на формите на личните заменки и 

кажете ги нивните семантички особености. 

Еден анѓел бие со глето во моето десно колено. 

- Јас удирам не да те закрепнам -

вели тој-

јас удирам дека ми е наредено, заповедано. 

Мене ми е речено да удирам, да мавам, 

да чукам 

11 
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се на исто место со денови н со години. 

Јас сум заморен од таа. едноЈIКttна работа. 

Прости ми, те молам, ако боли~ 

ВЕЖБА бр.lбЗ. 

(В. Конески -Ревматизам} 

Пронајдете ги заменките во nесната и кажете ~ј 

кои заменки постојат разлики во фонетскиот лик 

наспрема современиот јазик, а кај кои не. 

Ракоите свадба чинет, 

А желките nанаѓурвет, 

Ежоите сеир чинет, 

Ми се сnушти едно еже, 

Ми целива една желка. 

Је догледа жељурокот, 

Та се сnушти по ежето: 

"Море еже луштар'це, 

Чиа жена си целивал, " 

Ракот му се одговорвит: 

"Море еже луштар' це! 

Мие на брак те кани~ме, 

Да ~>-m јадиш, да ми пиеш, 

Голем аинк да ми чиниш, 

Не да бациш чужа жена L" 

Кутро е~е с'отгоорвит: 

"Море раче осмокраче, 

Море д' гомустакинче, 

Море љуто кавгаџивче, 

Ко ке јадиw, ко ке лиеш, 

Лели ке се оnианиш, 

Та се ке си забораиw 

кое је свое, кое је ч:ужа." 

(Збарникат на Миладинавци - Народна 
nесна) 
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5,9. п р и л о г 

ВЕЖБА бр.164. Објаснете го потеклото на прилазите. 

здала, скраја, довека, дограба; светрум, збогум; вку

Ки, в~еми, всоне, најаве, насоне, наземи, паземи, nри

зори; викум, ничкум, вечерум, силум, часуМ:, nатем, на

видум, квечерум, родум, трчаиица, бодинаница, паснапи

ца; горе, долу, деље, ноКе, среде, трошка; навреме, со

сила; кроткум, nростум, скришем, сле,nчекуМ:, лесно, мно

гу, малку; блиску, далеку; еднаш, дваnати, двојно,трој

но, дваструко, стоструко; кога, сега, некогаш, никогаш, 

тогаш, секогаш; каде, овде, анде, таму, тука, ваму,она

му, секаде, никаде, некаде; како, вака, онака, така,не

како,никако, секако; бежечкум, набарум, влечкама, мал

чешкум, крадешкум, шеnотум, трчана, риnана, речиси, не

сакана, нанемислена; отсега, одавде, оданде, никојnат, 

малумногу, едначуда, лека-полека, згора-згора, аткрај, 

накрај, nриквечер, залудно, nрекутруnа, ваму-таму, од

време, навреме, од ден на ден. 

ВЕЖБА бр.lбЅ. Од што се образувани и какво е значењето на 

следните nрилози: 

кога што, каде што, како што; кога била, кога да е,ко

га годе, каде било, како било. 

ВЕЖБА бр.lбб. Пронајдете гн nрилозите во текстот и оnределете 

им го значењето и nотеклото. 

Насте, Насте чедо,- полугласно nрозбори, бришејќи го 

изводенетото чело со ракавот од кошулата,- си отидоа, 

оган ги изгорел! Слези, мајкино! Од купот сено, во ќо-

шето сnроти вратата, до самите греди, кроце стана чо

вечка прилика и се спушти лизгома; Насте чу одиадвор 

чекори, тој и виде како некој мина крај nенџере, но 

во тој час му се стори дека е тоа сосем nриродно. Дури 

кога чу несигурна чукање на вратата, скокна уnлашено. 

Се втрчна да отворн и ••• застана како nрнкован за зе-
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мја. Митрејца ставаше вечера. На тролотот ја исnушти 
софрата и скоро иечујно залраша:-Кој е? Место одговор 

nовторно затроnа вратата, само сега малу лосилно. 

Ма, кој е? - на несакана му се ислушти на Настета вр
заната уста; Да се одморам и се по ред ќе ви кажам 

- завр1.11И тој. Отиде со куцана до столчето, седна, а 

десната нога ја сnружи; Тој се вжарн во лицето, но 

воздржано nрозбори; Митрејца седеше сколеници со пре

крстенн раце на граднте и метната глава назад; Во сло

бодно време· тој севезден читаше некои книжичиња. Збо
руваше разбрана и некако "старски". 

(В.Малески - Селанката од Копачка) 

ВЕЖБА бр,lб7. Во речениците се означени nрилозите што се упот

ребенн. Откријте го нивното nотекло и наnравете 

им морфемска, односно зборообразувачка анализа. 

Митрејца седеше сколеннци; Сите грохотуМ се смееја; Што 

знаеш, си објаснуваше, можеби светот свртил назад

~ Очите му тлееја налоскок во немтурските лрозор

цн; Tpne рилна ~; Останатите набрзина ќе го дишат 

воздухот; ~ се собраа сите околу него; донка !Ql
~ се nовлече в одајка сосе трнножникот; Повелете, ло

велете - блажено одговори Сандревата мајка; Од 1923 ни

когаш така кобежно не затрелерила оптегнатата кожа на 

барабанот; Останатите набрзина ќе го дишат воздухот што 

ќе шурне од меѓувратите и ќе мислат развиделено; Фати 
гладнички да му ги бацува очите; Чујте како ~' како 

студено паролџиски се кажуваат најсудбоносните зборови 

во еден живот; ~-кроткичко им се предаде; Двајцата 

вооружени луѓе чекорат зазбивано нога-за-нога. 

(В. Малески) 

ВЕЖБА бр.168. Составете реченици во кои на соодветно место и 
со соодЕетно значење и смисла ќе ги уnотребите 

следниве nрнлози. 

алчно, бесnолзено, грлесто, јаросно, налудничаво, учи

телски, очајннчки, седечRи, rрешнички, немтурски, шеnо-
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тум, набарум, бесконтролно, одвајчујно, белоденски, nод

бишеговито. 

ВЕЖБА бр.169. наnншете реченици во кои зборовите што следуваатда 

ги улотребите еднаш како nридавки, а еднаш како 

nрилози. 

убаво, рано, лесно, тешко, брзо, селски, блескаво, двој

но, трајно, изразно, еднократно; старо, но~о, машки,хе

ројски, nраво, едноставно, загрижено, сериозна, чесно, 

жално, весело, тивко, гласно, немирна,·возбудено, долго. 

ВЕЖБА бр.170. во nесната nронајдете ги nрилозите и објаснете 

ја нивната семантика. 

Да nојдеш HOI(-e в шума 

Од сите утајум тајно, 

на тиха полноќ да втасаш 

ДО едно место знајно. 

Ставити треnетни борје 

до небо таму се вишат, 

тревите околу бујно 

опоен омав дишат. 

5.10. Г Л АГОЛ 

Нема да истрпи веќе 

срце што лудува силно, 

со викум ти ќе се Фрлиоо 

на земи диво и вилно. 

Земјо, радост Й треба 

на една младешка снаrа. 

лекуј ме, лекуј, земјо, 

од немир темен и тага! 

(Б.Конески - Молитва) 

171 разделете ги глаголите според значењето (дејство ВЕЖБА бр. • 
и состојба) • 

работи, оди, чита, капа, стои, мисли, спие, сонува, пе

ре, чувствува, боледува, учи, пишува, се радува, тагу

ва, скока, седи, везе, дреме. 

ВЕЖБА бр.172. во текстот nронајдете rи rлаголите и класифици

рајте ги сnоред значењето и rлаголските груnи. 

Никој кој не бил 

знае како боли и 

занаетчија, вистински занаетчија, не 

колку боли занаетчискиот грб кога ќе 
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треб~ да се наведе nред стракот тутун, да МУ се поклони, 

да му се покори, да рас~и тутун, да забие кол, да наса

ди, да на'Вади, да тре6и, да поткршуна, да бере, да ,ниже 

и да калали, да го носи на монопол и да чека други, ту

ѓи, мајки да мУ ја пресудат nресудата4 

(К. Чашуле) 

ВЕЖБА бр.173. Оnределете је категоријата на видот кај приведе-

ните г лаголи . 

пишува, оди 1 ,гледа, вика, купува, купи, седи, седне, 

седнува, викне, викнува, напише, заоди, -и-звика, носи, 

паѓа, раѓа, заоѓа, зајде, роди, падне, чука, запали, 

тропа, троnне, тропнува, фрли, фрла. 

ВЕЖБА бр.174. Во текстот пронајдете ги глаголите и кажете как

ви се според граматичката категорија на видот. 

ЗафуЧе ветерот и ја поклопи nесната на малата потполош

ка, заѕвони уште посилно дождот во олуците. Под некоја 

стара , ислужена кола болно завиваше жолтоглав пес -

скитник, Мачките тоа го разбраа како закана и ги забора

вија глувците, а тие, сиви и долгоопашести, станаа уш

те помали во своите дупчиња. Старата глушница се врати 

од некаде со парче сирење и нм рече дека оваа ноќ поч

нува тримесечно дежурство на студот. Глувчицата тоа го 

рече на свој глувчест јазик, но мачката ја слушна и ја 

разбра. Се сети дека треба да побрза со nредењето ...• 

(С, Јане:вски) 

ВЕЖБА бр.175. Граматичката категорија на времето име различ

на на уnотребените глаголи во текстот. Класифи

кацирај те ги според овој nри знак. 

Во ноќта одѕиваше троnаље.-Кој е? npawa од отворениот 

прозорец машки кр~орлив глас. -Еден татко,- nреголтна

то и тивко се одѕва Науме. Докторот се вѕираше да го 

види: - Што е ова, што си се разбувтал. Вратата ќе ја 

Скршиш! - Детето ми е многу болно. Те молам да дојдеш 
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да го видиш! - И јас сум болен. И nотечен! - :викаше 

лекарот и се покажуваше на светлината во одајата. -

Нема друг доктор,,, Не оставај ми го детето! - молеж

ливо nотреnеруваше гласот на рибарот. - Ти реко~ не 

можам. Боже, каков е овој свет! Му го одзема ~tрот к 

сонот на човека! - Аман те: молам, докторе, како- бра-з:! 

Ама молбите не најдуваа одѕив1 како глас ~9 nустина~ 
Полека, nрво едното, пат.:оа н другото перде· се СЗ~ушrЈ:Ија 

и дебелата сенка исчезн~ внатре. Науме се ма~еше да ја 

запотуши изгубената над~: - ~е rи nлатиме хопк~ ќе ЧR

ни! Колку са~аш! Ако сме рибари, сиромасkL Cлywaw?t ••• 

Ах, пусп~ наши гревови! • __ Значи, не И-деlU'?! Се скркt -

И се ПОС'ИЛНС· ОдеКнуваше: -ви.з улицата. - Јас Ќе Т'е Че.tѕ::ам, 

ќе те чежамr ..• Аман ,, те- молам! Те ксmнам! До:јдк! -Му 

се кинеше на таткото> од rрадите. Одново се појави дебе

лата силуеrа зад пердињата и брзо и. нервозно ro отвори 

лрозорецФт. - Не можам да дојдам! ~ ако- ТR nроnbлжи~ да 

ги вознемируваш и лоиатаму мирните rраГани, ќе го внк

нам д~ниот полицаец_ 

(Б. БОј)а;џнсКИ) 

ВЕЖБА бр.176. Имате збороформн глаголи. Сnоред ваквата кон

кретна форма оnределете ја граматичката катего

рија на лицето, бројот, в~~от и времето. 

бацувам, бацуваа~ кубеа, кубев, знаеше, nрекорувавте, 

nрекорувавме, боли, ќе играте, играле, ќе играв, ќе 

играле, љубеше, љубував, риnавме, рипнав, риnнуваа, са

кал, сме сакале, сум сакал, сакаw, ќе сакате, шнјат, ќе 

со!Шfете, удри, удирам, грабнав, грабам, ќе грабнам, ќе 

грабам, грабнуваш, сти:внуваше, стивнувате. 

ВЕЖБА бр.177. Во речениците се употребени глаголи wто се раз

лични според категоријата на nреодиоста и иепре

односта. Пронајдете ги и едните и другите и ка

жете како се пројавува оваа граматичка категорија. 

Старецот знаеше дека не смее да ја бацува. Го прекоруваа 

и тоа го болеше. затоа само скришум го бацуваше девојче-
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то. Му беше жал да не го повреди и затоа му ги љубеше 

само рачињата и прстињата од нозете. Девојчето рипна. 

Веќе беше разбеснето. Почна да ја кубе облеката на 

куклата. (Т.момировски) 

Бригадата врвеwе низ селото. Борците уморно ~кореа 

wибани од студениот есенски дожд. Матното небо лежеше 

ниско, чиниш се потпира~~ на покривите од куќите. Коб

но баботеа далечините. Некаде на исток се водеа борби. 

(Ѓ. Поnовски) 

ВЕЖБА бр.178, Со глаголите составете реченици во кои глаголот 

да се сврзе со npero~eт. Размислете за сите мож

ности и ограничувачки фактори. 

чита, оди, трча, плива, лета, стигне, умре, заспие, 

убие, помине, изоди, седне, лекува,·мисли, зборува, ра

дува, јаде, најде, лежи, баботи, руча, вечера, троnа, 

пребега, вивне, ллаче, расплаче. 

ВЕЖБА бр.l79. Какви се овие глаголи? 

се радува, се фали, се чешла, се бања, се облекува,се 

договара, се смее, се плаши, се кара! се бацува, се рас

nрава, се снаоѓа, се изгуби, се врати, се качи, се ~rne. 

ВЕХБА бр.180. Покажете со nримери во реченица како може и кај 

некои глаголи од nретходната вежба да се развие 

категоријата на nреодноста. 

ВЕЖБА бр.l81, Во речениците се уnотребени лични и безлични гла

голски форми, Оnределете коИ глаголи се лични, 

кои се безлични, а кои се уnотребени безлично. 

Ние студираме на Филолошкиот фкаултет. ти секогаш доа

ѓаш nодготвен на исnити. Размислував за работата на Со

ветот на груn9та за македонски јазик. Треба да се рабо

ти nовеќе. Во семинарот сnокојно се учи. Најдобро е да 

се легнува на време и да се станува на вреw~. Неколку 

дена без nрекин врне. Се стемнува многу рано. Се разде-
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нува Пред 5 часот. Надвор постојано прсоли. Болело ко

га ќе се кажела вистината. Секој ден ме боли глава. Не 

ми текнува што требаше да nрашам. Многу ми се јаде. Се 

виде дека можеле и без нас да се сврши работата. 

ВЕЖБА бр.182. Наведете глаголски форми кај кои се јавува rра

матичката категорија на роцот. Потоа составете 

реченици во кои ќе уnотребите такви форми. 

ВЕЖБА бр.l83. Во текстот nронајдете ги глаголските ~ормн кај 

кои се јавува ~аматичката кат'еrорија на родот. 

Еден умен старец си имал саде еден син. Кога дошло вре

мето да го ожени, гледајќи и знаејќи ги ~ од сето 

село, си викал оти не можел меѓу нив да на~де невеста 

сnроти сина си и сnроти себе умна и разумна·, na Наf1ИС

лил да бара од друго село. И така, коrа намислил веќе 

да го врши сина си, старецот отишоп во едно друго село, 

да види една девојка, што била многу~офалена за умиа 

и разумна. Тој отишол во селото и чукнал на момината 

врата. Девојката ~~ отворила и го nоканкла да влезе. 

Таа имала татко, мајка, дедо и баба, ама никој од нив 

не биле дома, секој бил на no нек.ој_а работа, само мај

ка И била тука, згнетена во некое ќошенце, си работе

ла нешто, си крnела кошули. (Народна nрикзана). 

ВЕЖБА бр.184. ~ате збороформи глаголи. Кажете кои од нив се 

лични, а кои се безлични. 

стои 1 стоење, решава, чита, читање, случај, би можел, 

nроверете, стани, легии, слушајте, би леr~але, легнат, 

легнуваље, лежејќи, читајќи, читан, nрочитана, nрочита

но, издаден, издадено, леrнувај, чекав, чекате, би че

кале, би учеле, учеиа, у-чел, учело, би учело, учење, 

јадам, јадеља, јади, носено, бн носела. 
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ВЕЖБА бр, 185. Откријте ја категоријата на начинот кај глаrол
ските форми во речениците. 

Марија добро уЧН м · • ари]а, запамети што ти велам! Добро 

учат и Мирко и Нада. Учете секогаш, зашто без учење не

ма знаење. Марија би уЧела да има книги. Слушајте ме 

внимателно и размислувајте за задачата. ви слуmале,но 

темата не ни е интересна. 

5.10.1. Форми на глаголот 

ВЕЖБА бр,!Вб, Наведете ги лростите 
глаголски форми 

ВЕЖБА бр,187, Од прив~ените оnшти форми на глаголот образу

вајте Форми на сегашното вРеме. Прнтоа оnреде

лете ја морфолошката основа и морфоло~ите за

врwоци. Анализирајте ги слуqаите каде доаѓа до 

извеснн морфолоwкн променн во основата на гла

голот. 

чита, оди, седи, работи, гледа, сонува, зборува, вика 

сее, лее, врие, мие, пие, преде, носи, меле, може. 

ВЕЖБА бр.188. Откријте го зиаче~·ето н б ·~ уnотре ата на формите 

А. 

Б 

на сегашното време во текстовите. Обрнете вии

мание на комбинациите со ЙИНатите дејства и ка

жете за што nрмдонесуваат тие. 

Во селото сега nукаа nушки. Виде од ридот: Еригадата 

искачува накај него. Тој ништо не мисли, само гледа: 

ближат С!орци, некои еве веќе седнаа, nалат цигари. (BN) 

Ако, ако, старците често се заморуваат и треба да се 

одморат, така nрилега, така е убаво, не учеле нас, ај, 

глеј, и Сандар ти бил тука, што бараш ти Сандар со 

старите мудр€ци, што не ги оставиш на мира, на старос-
та _нужен И е сnокој, зборува војникот Стујан, ја сим

нува nушката и се nотnира на неа како на говедарски 

стаn, ти си зелено ждребе да ги разбереш тие работи, 

8 

г 

д 
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а ако.седиш барем да ги отвориw двете четири, да имаш 

полза од седењето; Никифор се свртува кон војникот и 

се исnрава на лактите, Тихон си вели во себе, каде ја 

загинав, каде ја заnустив, луѓе, чакијата. Каnетанот 

Црвулчев тргнува од Штабот да оди во шталата, позас~а

нува, чкраnнува со клечето за да запали цигара и пак 

продолжува, а Тихон ја дозавршува мислата, знаев јас 

оти овој човек од Лерин не сnие. (М.Фотев). 

Така и така, исто тој, поздрави ја ти твојата линија 

од Коруна Иваноски и нека знаат сите дека таква раси

nаница не ќе ми влезе во куќава додека стои глава на 

овие раменици •.• (Ж.Чинго). 

Кога ќе се стемни во куќата светнува ламба и само неј

зината светлост блеска наоколу и чиниw доаѓа од некое 

nусто и зафрлено црквиче; кога ветерот ќе мине низ 

nразиото село - на неа се задржува: врти околу неа, 

тропа на вратите и прозорците и бара npoцen да влезе 

внатре; Близу до куќата на една мала ричка, Трпе со 

наnор го крева колачот и удира на сувата, тврда земја; 

го остава копачот, седнува, позема здив и ја брише 

потта од лицето. Над него кружат неколку гаврани, се 

спуштаат nониско и nак се креваат, нестр~ливо чекај

ќи Трпе да заврWИ со копањето. (Ј.Стрезовски). 

во време Вр!.!Iење грмна од ведро небо ... Сум излегла Од 

утрини и заборавив на Ѕвездана и на Капина. Се исчу-

кав Од умот, nушка да м е чукне. децата легнале на ед-

но сноп}lе 'ржаница во гумното и се тресат. Како прат 

над вода се тресат, а лежат на сонце. Гледаат во мене 

и не зборуваат. {П.М.Андреевски). 

ВЕЖБА бр.189. Какво значење и употреба имаат формите на се

гашното време во исказите и речениците. Обрне

те внимание и на видот на r~аголот и извлечете 

соодветен заклучок. 
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Не се јаде е~ што лета; По цели години работиш и пак 

ништо немаw; Два летла на едно гумно не i<ОЛВаат; Вол

кот не чува пастрма; Роди месо касмет, фрли ме на 

буниште; Брат брата не рани, тешко кој го нема; Кру

шата nод круша паѓа; Кој се фали не пали; Два лутн 

камења не мелат брашио; Должност на секој родител е 

да ги восnитува децата; 

За новогоnишните nразници одиме на планина. денес па

тувам за Охрид. По два дена доаѓам кај тебе. Правам 

како што ќе речеш. Се колнам нема да nрозборам. Дури 

ти да се ceтИIII 1 ние изумревме за вода. Кажете им на 

студентите да дојдат, Ако дојдете, ќе се договориме 

за се. 

ВЕЖБА бр.l90. Со глаголнте: вика, може, каже, плете, 
чита, 

јаде, кажува, седи, носи, лета, летне, гледа, 

лоrледа образувајте реченици во кои глаголот 

да е во сегашно време. Обрнете виимаиие на ка

тегоријата на видот. 

ВЕЖБА бр.191. Од nриведените оnшти форми на глаголот образу

вајте форми на минато оnределено несвршено вре

ме. Оnределете ја морфолошхата основа и морфо

лошните наставки и укажете на случаите кога до

аѓа до морфонолошки nромени во основата насnре
ма оnштата форма. 

гледа, сеќава, доаѓа, чува, раѓа, фрла, носи, кажува, 

фали, моли, меле, мине, седи, жнее. 

ВЕЖБА бр.192. Во текстот откријте ги формите на минато оnре

делено несвршено време. Укажете на значењето 

и УПотребата на оваа глаголска форма. 

Дојде денот на заточението. Гоце го раздвижи аnаратот 

на револуционерната организација во Солун, Ули-цата што 

водеше за nристаништето вриеwе од народ. Тротоарите, 

nрозорците и балконите на куќите - се'?о беше исполнет.о 
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со народ. Босоноги деца седеа на гранките на дрвјата 

и ѕиркаа меѓу лисјата. Ретко Солун виДел толку свет 

собран во една улица. Јулското сонце napewe и задуш

лива топлина ги мачеше луѓето. Тие се потеа, а се nри

тискаа - секој се стремеше да ги и~бутка дРУгите и да 

излезе наnред. Очите им беа свртени на север, откаде 

што требаше да се nојават тие што веќе ~а часа ги 

очекуваа. Предните редици се виткаа, залеваа дел од 

улицата и пак се nовлекуваа nод натисок на војннчките 

кундаци. Улицата личеwе на огромен мРавјалник, раздви

жеи од возбудлива напрегнатост. Говореа тихо, со wenoт. 

( !' . Абаџиев) • 

ВЕЖБА бр.193. Кажете какво е значењето на формнте на минатото 

оnределено несвршено време во реченнците. Обрне

те внимание на категоријата на видоТ на глаголот. 

Ако не дојдеwе Петре, лошо ќе беше. Да ми донесеше не

кое дрва nред да си одиw, му рече старата. Не ќе беше 

лошо да ми дадеше троа брашно, останавме без јадеље. Да 

дадеwе Госnод, од оган да не куртулисаw! Да си дочекаше 

снаа, внуче, та nосле да си одеше. да си ја доnравевте 

барем куќата, та и да фатеше лошо време, ако. да не ме 

сnречеа, одев како ништо. Го nравев тоа, да не ми беше 

срам. 

ВЕЖБА бр.194. Од оnwтата форма на глаголот образувајте форми 

на минато оnределено сврШено време. Оnределете 

ја морфоло~ата основа и морфолошките наставки 

и кажете до какви nромени во основата доаѓа. 

nоклони се, nокори се, наведне се, забие, насади, на

вади, nоткрwи, набере, износи, nочека, nресуди, пие, 

чуе, извика, nогледа, падне, рече, измие. 

ВЕЖБА бр.195. Во песната пронајдете ги формите на минато опре

делено свршено време и соодиесете ги кон соод

ветната г~аголска груnа на глаголот сnоред оп

штата форма. 
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Со§; беше некако чудно 

Ми рече: "Минувам в бој! " 

И саноќ,н саноќ будно 

Те барав, соколе мој. 

И така твоајта бИтка 

на две ни раздели срца. 

А лута болка ме свитка 

в шум кога вратата- скрца 

О, како срце ми скина, 

мој љубен пролетен цвет ••. 

Се сведна тивко над синот 

со збор: 11 ~е донесам леб!" 

Син ти се усмивна на сон -

те Разбра што си му рекол? 

и здивна детето гласно .•. 

Узна ли каков е веков? 

се беше" проста и чудно ••• 

А сега не си ни в дом! 

Еј, срце тажна и будно, 

се ова не ли е сон? 

(Сл.Јаневски· - Збоrум) 

ВЕЖБА бр.196. Олределете го значењето на употребените форми на 

минато оnределено свршено време во речениците. 

Обрнете внимание на категоријата на видот кај не

кои од употребените глаголски форми. 

Два дена ја држа затворена дома само на леб и сол. Ја 

пеа песната, ама ништо не направи. Игра, игра, а сега 

доста. Три години на постела лежа. Мрдна ли - те здро

бив. А му рече нешто, а те здави. Бара, бара и ништо 

не најде. Јаде, јаде - се поду. Вика, вика - никој не 

го чу. Тргни се, те згазив. Ако му сnоменеше, те ски

нав од мавање. Те фатив -мисли ~w. Се согласи ли, пос

ле враќање нема. 

ВЕЖБА бр.197. Од општите форМи на глаголите образувајте форми 

на заповеден начин. Изделете ја морфолошката ос

нова и морфолошките наставки. 

јави, прати, ~раќа, оди, научи, оnколи, стане, наметне, 

излезе, слезе, стега, заболе, кажува, враќа, вика,,чуе. 
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ВЕЖБА бр.198. Во текстаr откријте ги Форм:ите па запов~от на·.,... 

чин и дајте ја основната форма на глаголите, а 

потоа напразете им морфеиска анализа. 

На глава м:и бавче направете 

во бавчето пве!Се nосадете 

да се берат мало ем големо. 

Па фанаа Јанин брате: 

-Кажн, момче бела Јана, 

te сечеме бели нозе, 
бели нозе до колена! 

Еј ти коњу,таа добра коња, 

дигај глава вноое до небеса, 

ти не давај брата да те фане! 

-Чујеш Марко, ~ј дс6ар јунак 

И това ли сака111 да те уч'ам: ? 

Ја си бркни во русите коси, 

Та извади ноже nотајниче, 

Расnори му таја мрсна треба; 

Постој,nочекај,nогански сине, 

nоrаиски сине,тнквеmко звере! 

СЛуwајте,двајсет сејмени, 

стегај те nинци, ремеии, 

на таихи пушхи кременје, 

во таrарчиЦИ' лебои, 

брго овдека.дојдете! 

Датунчо, страшен војвода, 

слегни си доле чаршија, 

тпх:~цај си пушка манзерка 

и таа сабја змиица. 

Венчај,куме,немој издиwати, 

Армасузај,немој љуто колни. 

(Изводи од народни песни) 

ВЕЖБА бр.199. Анализирајте го значењето и уnотребата на фор

мите на з_аnоведниот начин во одломките. 

нне бери гајле, тетко Спасие, ти само учи го да гледа 

што правам јас, јас сум ги минал тие патИUЈта 11
; - Чу-

вај се само да не ни дојдеш другпат. Тогаш бери ја 

кожата на шилец! -Кажуј, кажуј, еј улава глава! -се 

притресуваше тој над неа со тупаница; - Не може, не 

е ова отел, барајте си на друго место. (Б.Конески). 

Чекајте, велам, чекајте да ви објаснам. Јас BOOni!!TO 

не сум виновен. - знам јас, вели тој, токму затоа ••• 

(К. чашуле) • 

Суводолици ринат камења: секни една - надојдн дРУГа. 

А камо земја родница, тучна, дарежлнва7(В.малески). 
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"Локај се душичке грешна, остави се од блудничеља; 

ламоли му се на бога и речи му дека нема веќе да 

греwиш, да ја скрвничиш душата, дека е~ што си лра

вела досега си лравела несвесно", (Ј .Стрезовски). 

-Чекај, му довикнува жената и го задржува, чекај, за 

господ еден,не оставај ме вака .•• ; А и целиот живот 

ти беше таков, скотски, nотоа си nриспомнуваше. Роди 

се и ајде на буниwте, во животот и раѓај - раѓај ду-

ша низ нас дати излезе. Издржи, издржи, тоа е живот, 

ти вели н~кој, и ете, и~држуваш, издржуваш и божем 

живеР.::u, а не знaeiii urro живот живееш; Роди се детенце, 

~:ри ми; роди се, умри, nоцрне животот. (Ж.Чинго). 

Надевај се, ако си немаш работа; Прави што ќе nравиш, 

дома на време врати се; Шетај кај што ќе шеташ, на 

работа не заборавај; Штеди, збирај ., скусувај - ама не 

стасува и не стасува. Скапија голема; Гледај гледај, 

врти, сучи, ми се смачи од чекаље; Старите ~аведуј се, 

младите расти; Чини стани, измиј се, проврткај се и 

право в чарооија; Јас речи, тој одречи; Јас легни, тој 

стани; Немој да одиш пред да- ја заклучиш вратата; Не 

дојди, na ќе видиuѕ шrо те чека!? Не умри магаре до зеле

на трева. (Разговорно) • 

ВЕЖБА бр.200. Направете форми на заповеден начин, на минато 

определено свршено и несвршено време и на се

гашно од следните глаголи. Изделете ги формо

образувачките афикси и објаснете ја моРфологи

јата на секоја QД споменатите форми. Имајте ја 

предвид категоријата на видот. 

Вика, види, стои, nреде, каже, пие, чуе, стане, сака. 

ВЕЖБА бр.201. Направете форми н~ глаголската ~-форма, на гла

голската придавка, rлаголската именка и глагол

скиот;прилог qд следниве глаголи и изделете ги 

морфолошките основи и морфолошките наставки.Има

јте ја предвид категоРијата на видот. 
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влезе, тече, пече, меле,· дојде, плете, даде, peUIИ, уве

ри, извика, гони, рони, жени,крене, nостеле, nостила, 

гледа, пишува, известува. 

ВЕЖБА бр.202. Имате груnа глаголски nридавки; направете морфем

ска и морфолошка анализа на дадените форми. 

брак, пран, nерен, млен, мелен, сеан, паднат, шетан, 

намуР.тен, прокиснат, nламнат, ранет, легнат, станат, 

гледан. 

ВЕЖБА бр.203. Составете реченици во кои глаголските придавки 

ќе ги дадете во сите можни употреби преку кои 

ќе се согледаат и глаголските и nридавските 

својства на оваа форма. 

ВЕЖБА бр,204, Во текстовите глаголските придавки се ·уnотребе

ни суnстантивизирано, во nрилошка уnотреба, со 

глаголско значење, во состав на именски прирок 

и во атрибутска служба. Откријте ја ваквата нив

на уnотреба. 

А се роди, што е nраво, некако недоносен, како да И се 

беше згрешиле нешто на Стојаница во сметките, го роди 

некако модар, слаб, толку слаб што Стојаница, напати, 

кутрата, мораше да се наведнува за да наслуша: дише 

ли детето или е веќе заминато; Сретен, веќе следната 

недела, ги nовика кај себеси сите што имаа добиено 

nисма и nобара совет од нив; Милан Гаврил, nред да 

отиде во војска, се имаше загледано во nовеќе бразд

јански моми. (К.Чашуле). 

Кога ќе се стемни, во куќата светнува ламба и само неј

зината светлост блеска наоколу и чиниш доаѓа од некое 

пусто зафрлено црквиче; кога ветерот ќе мине низ праз

ното село- на неа се задржува •.. Нуне Черенко nосто

јано садеше неродни дрвја; Направата што ја имаше доне

сена Гидија, ја шеташе no земјата, погледнуваше во Неа 

и му велеше на Трnета: Konaj овде! {Ј.Стрезовски). 
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Од градските гробиwта ••• доживеаното убкваше дел по 

дел од него, Наума; -да, мислевме пустина и бестрага 

фати непокојот, а ете: пред носат ни заигра опасното; 

Капина знаеше дека реченото требало да биде врескаље; 

Грабените сега си ги бараат назад имотите и тапии по

кажуваат од прво бугарско и ништо; Ние пореваме а пре

мрзнатите nрашаат: Уште колку?; Умрениот и неродениот 

се сменуваа, уште не отиден едниот, дојди другиот чи

неа; -Чекаа луѓето да свирне вовчето откај турските 

гробишта и тогаш трчаа на станица да видат вратени; 

Капина веќе насети што~ готви сестрата ..• та повте 

очајнички да се обиде да ја одврати од намисленото. 

Стоеше некое време така нелодвнжна; Седна скаnнато на 

камен; Гласот R екна скршено; Крнкна nридушено; Зборе

ше постивнато; Уште зборот недоречен, тој се најде во 

собичето; -Влезен, прво што виде беше голема крпа вр

зана околу вратот; Така ја nодучија жени напарени како 

неа; Отспрвин, очите уморно R шетаа по неговата коса 

израстена дУРИ до вратот, недоскриен од падобранската 

марама; Но сите i.I:ЛИ бевме теnани или ќе не телаа: вчера пак, 

во кошарата, нешто му рече дека е доубиен, зашто раз-

бра оттука потаму не може. (В.Малески) 

Не ги чувствувам веќе своите зглобови,/ јас сУМ рас

фрлан на тврда ледина/ на nеколен пладневен присој/ 

јас сум раскостен коска до коска,/ низ моите коски 

трева nоникнало,/ низ таа трева змии се ведат/. (Б.Ко

нескн). 

Де ја гледам од спротива, 

Тенка бела, пременена, 

На фустанче обЛечена, 

Сос коланче оnашана, 

Сос кавраче забрадена, 

На клаnаци обујена. 

(Народна песна) 

Беrаше возот тогаш наврнат, 

рикаше во темницата; 

така рикаше мака во мене 

дека сум роден во згазено племе. 

(Спомен - Б, Конески) 
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Јас течам,течам •.• и своите стапки 

јас сам ги слушам на брег како в соне, 

јас бран сум студен од гушнати каnки 

и тонам како песната што тоне, 

{Калемегдан - Б.Конески) 

Заробени сме сега во игра, во круг, 

и носени од тмурна и нестварна nлима 

цел живот латуваме од еден до друг, 

и секој го крие она ~то го има. 

(Петта молитва на моето тело-А.Шопов) 

ВЕЖБА бр.205. Објаснете кај кои глаголи се распределува фор

мообРазувачкиОТ афикс -!!, -на, -!!.2., -!!!:!, кај кои 

-~, ~~ -!2, -~ при образувањето на глагол

ската придавка. Дајте примери за потврда. 

ВЕЖБА бр.20б. Објаснете го образуваљето на глаголскиот при

лог од наведените глаголски форми. Притоа изде

лете ја морфолошката основа и морфолошките нас

тавки. кажете какви се глаголите сnоред видот 

од кои се образува глаголскиот прилог. 

оди, вика, седн, сее, вее, вие, гледа, пишува, моли, 

врие, носи, смее. 

ВЕЖБА бр.207. Укажете на ~начељето и употребата на формите на 

глаголскиот прилог во речениците. 

Ннкола внимателно ја следеше работата, напрегајКи се 

да ја сфати секоја мисла. Така разговарајќи, читајќи 

и мислејќи, редот им дојде. Дојдувајќи во градот, вед

наш тргна во шетаље. Слегувајќи, се врати да ми каже 

нешто важно. (Разговорно). 

На аголот купи весник и разгледувајКи го nатем, про

должи нагоре. БидеЈЌИ ~младич, строен и со само

уверено држење, тој го предизвикуВаше nнтересот на 
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многу млади жени, но самиот за нив не покажуваше ин

терес. (Вл.Костов). 

над него кружат неколку гаврани, се сnуштаат пониско 

и пак се креваат, нестрпливо чекаЈЌИ Трпе да заврwн 

со копањето. (Ј.Стрезовски). 

- Не, мајче, рече тој издив-нувајќи, Зурло нема да сви

ри кај кметот. Жената лиnаЈќи рече: -добро татко,како 

што си решил .•• ; Жените чешкајЌи се no пазувите со ко
кошки ги nречекуваа борците што непрестајно минуваа 

низ долината; -Но што ,будалице, рече другарот Рашта

ков придржувај~и ја, од што сте се исплашиле, по fа

волите .•• Од ова ли врашко nалтенце, рече со прст по

кажувајќи на своето кожувче и не мислејќи, проста-на
просто го исфрли од себе. {Ж. Чинго) . 

ВЕЖБА бр.208. Од глаголите налравете форми на глаголскиот при
лог и употребете ги во реченица, за да ја утвр

дите употребата и значењето на оваа форма. 

бега, скока, м~не, смее, носи, трча, размислува. 

ВЕЖБА бр. 209. Во тексто'I· изделете ги глаголските именки и раз
делете ги на две групи: а} образувани со -~ и 

б) образувани со -~. Сопоставете ги едни на 
други и што Ке заклучите. 

Ожнато поле и дрва со гранки голи. 

Крај огин песни и задевање. 

Тоа чергарите дошле со неколку коли 

тука на ноќевање. 

Само еден не сакаше на спиење да оди. 

Цела ноќ ковеше и огинот го поддувнуваше. 

А утрото чергарите видоа како се роди 

ново сон?е што им се насмевнуваше. 

Ожнато nоле, пат и далечина што боли. 

И пак песни и nоигрување. 

Тоа чергарите тргнуваат со неколку коли 

на ново nатување. 
(Чергари-М.Атанасовски) . 
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Ги побија славните агитатори, а самиот наш друrар 

Ајдинков како најистакнат меѓу сите на старо магаре 

го носеа за видение и приказание; А потоа ќе зафати 

големо наводнение и се ќе биде под оган и вода, се 

во оган и Lnдa ќе се вари, искг.жа овој што беше нем 

и глув; Нас ќе не тресе бог, проmепоте Кулмо Бунташос

ки, ќе имсме едно големо зем)отресение, ако ќе даде 

бог ќе испливаме; Настана затемнение, се изгуби сета 

светлина, мрак легна во долината; По тоа лошо народ

но настроение на сам ден Благоец, сега луѓето пак 

троа позеќе се свртеа кон бога, среде село направија 

голем збор; Такво чудо се јавува само на 10 години. 
За големи претсказанија. {~.Чинго). 

ВЕЖБА бр.210. Од глаrолите образува)те форми на глаrолската 

именка и објаснете какви nромени настануваат 

во морфолошката основа и кај кои глаголски 

групи. 

спие, коле, дере, вика, јаде, пие, носи, nраша, лече, 

ткае. 

ВЕЖБА бр.211. Употребете rи глаголските именки во реченица 

и притоа да дојде до израз обележувањето про

цес и обележувањето предмет. 

јадење, nрашање, nечење, уЧење, крштење, венчање, ис

фрлање, nравење, 

ВЕЖБА бр.212. Во текстот разграничете ја употребата на гла

голската именка кога обележува rтроцес, а кога 

nредмет. 

te те судам уште малку,ма)ко: 
ти ми беше млада кума 1 
крwтаваше млади деца: 

не одеше за крштење, 

но одеше за јадење, 

за јадење, за пиење. 

(Народна песна) 

- Пејовице, невестице, 

не сме луtе за гредење, 

тук сме луѓе за бегање. 

(Народна песна) 

Се nосвршн мала Клиса, 

си го зеде Пузе маже, 

си го nушти на орање. 

(Народна nесна} 
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Плакатите ги повикуваа селаните во недела да се собе

рат во селската кафеана, која од тој ден ќе биде култу

рен дом. Уште кажуваа дека ќе видат дел од своите маки 

и страдања; Пред доаѓањето на зим:ата треба да се сnо

менат уште некои работи. (Т.Георгиевски). 

Во селото имало и некоја слепа дево)ка, - Дела, која 

многу го сакала татко му од Трпета; му леnела прачки 

и му помагала во плетењето; е~ што Й давале дома И за 

јадење - го делела со него. (Ј.Стрезовски). 

Знаеме: модерната наука, силна каква што е, способна 

да го изјази човека дури и на Месечината, да испрати 

гласоносци и шпиони, истовремено во вселената, да стиг

не до силата да може да го уништи човештвото, уште не 

може да одговори на nростото nрашање: како и зошто доа

ѓа до одбивањето на туѓото тело во туГиот организам? 

(К.Чашуле). 

И така, се правев како ништо да не се случико, како 

да не се извалкало нашето nријателување; мене ме на

паднаа сеќавањата. За nредизборната кампања пред први

те избори во слободата. За едно чудесно виѓавање со со

борuите, со извишените душички селански, горненски; 

Снегот кашави под оnинuите. Наоколу се- мирно. Само нив

ното оолапање по патот; Во потоните држеле црни Арапи, 

некаде од Африка донесени, ги трескале со секакви ја

дења силни сили да насобереле и тогаш ги пуштале. 

(В .Малески) , 

ВЕЖБА бр.213. Од глаголите по избор направете сложени глагол

сли форми и кажете на каков начин се образуваат. 

пее, гледа, учи, пишува, работи, изоди, чуе, грее, 

сомеле, носи, легне, стане, праќа, враќа. 

ВЕЖБА бр.214. во текстот пронајдете ги формите на помоwниот 

глагол сум. Укажете на категоријата на·видот 

и објаснете ја основата на помошниот глагол.ка

ко се викаат таквите основи. 
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за се- што сум ќе оставам по еден малечок знак :во т:вое

то срце. за да ме љубиш со денот и сонцето, безумно 

да ме мразиш со ноќта и темнината. За се што сум да си 

спомниш со блага иасмевка, да проколниш луто со пекол

ниот глас на громот како тоа што го правеа мајките од 

плодната варса кога луѓето умираа од глад; А потоа ќе 

заФати големо на:воднение и се ќе биде под оган и вода, 

се во оган и вода ќе се вари, искажа о:вој што·беrое и 

нем и глув; И ете најпрвин би бунт. (Ж.Чинго). 

Ја покорија цела Европа. Не би држава што не ја nобе

дија. (К.Чашуле). 

nлакатите ги ловику:ваа селаните во недела да се собе

рат во селската кафеана, која од ТОЈ ден ќе биде кул

турен дом. (Т.Георгиевски). 

таа промена по малку ми пречи зашто тоа ново лисје ни

како не се снаоѓа во пејсажот во кој бев свикнат и от

скокнува од него. (В. Уроwевиќ). 

Карпата ја кршн она семе 

што беше nосеано да не никне 

кога сите ги менуваа кожите на ветрот 

а на огнот облеката никој. 

(Бал?да за Карпош Карпата-Б.Ѓузел) 

Невиделица. До Кирил и Методија. 

ке биде што не било •• за да биде биднината. 

Било што не Ке биде. до нив. 

Господи ќе има ли и по нив 

слеnи во иднината. 

{Браќата Солунски - Сл.Јаневски) 

зошто да сnи]ам кога сум вљубен 

а неа )а нема 

Зошто да зборувам кога сум вљубен 

а неа ја нема 

Wто ќе сум убав кога СуМ вљубен 

а неа ја нема. 

(Тн знаеш да ме налуштиш во сонот - Р.Павловски) 

1 
,lj 
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ВЕЖБА бр.215. Од глаголите напрааете ~-форми и кажете кај 

кои глаголн доаѓа до промена на морфолошката 

основа и во што се изразува nромената. Обрнете 

внимание на граматичката категорија на видот. 

чита, известува, извести, прочита, меле, сомеле, мо

ли, помоли, носи, изнсси. 

ВЕЖБА бр.216. Нааедете ги сложените глаголски форми со помош-

ниот глагол сум. 

ВЕ~ЕА бр.217. Текстовите што следуваат се заситени со глагол

ски форми на минатото неопределено време. от~ 

кријте го неговото значење за директно кажување 

и прекажаност, како и сите други можни употреби. 

Зар прашаа - брат сум имал еднаш?

та крик ко бич ме удира в лице: 

се што си имал сега немаш, 

брат ти го вардат ноќни птици. 

(Пролетниот коњик - Сл.Јаневски) 

Во темнило и сnоменот ми тоне -

да не знам веќе дали сум те видел 

или пак само сум те. с.:онил в соне. 

{Колумбо - Б.Конески) 

Но спомени имам и јас 

na свенувам штом ќе ми шепнат 

дека сум била шарено крило на убавината. 

{Трева - Иа.Иатевски) 

Кога не знам в~ќе кој сум и никој нема да ми 

каже ми доаѓа мојот свстсц, кој ми набројува 

е€ што сум сторил, безr.сrа се сврти. 

(Се одцалечуваме за една ноќ сп:на -
Ц.Андреевски) • 

"Каде е оној аnрил 

кога nрекиnени со сончевнна 

сме 1:'Ј)Ј:'НУвале во двобој со љубовта?!" 

(Спомен - Ј .Котевски) 
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Низ nолето оделе двајца.Трски 

зад нив се nоклонувале, свивајќи го вратот. 

Водата ги покажувала скриените врски 

со барската трева. Далеку се белеел патот. 

(Настан во nолето - В.Урошевиќ) 

Вие што сте ја кренале 

куќата темна како ноќ 

на ридот, како бдеење, 

сте го одредиле патот, 

сте го стопиле каменот 

сте си направиле чудо! 

{Злокуќани - Ј.Котевски) 

- Со неспиење си го гледала Настета, со прескапнатост 

си го доила. Си чекала во ку*ава невеста како бериќе

тот дожд. Скришно си се радувала кога да си ја видела 

танчарката Менка на селското оролиште како nод око 

го мерка синот твој и кога во срцето негово бувтале 

таnани; Тилот болеше: B·.:'l спиењето сум го искривил и 

сум го притиснал на работ од облеката. (В.Малески). 

' "Не адам никаде ... Ке живеам до кога ќе можам овде •.. 

Сум го ишетал светот и сум видел се ... доста време по

минав со татко ми на работа во Гери-Индијана, но ед

вај чекавме да се вратиме овде ... " (Ј.СтрезовсКи). 

да не сум ти ја видел сенката, му вели застанат над 

неговата глава Милисав; Не думам што станувало nоната

му. Ми расправаа nодоцна дека сум се размавал по сите. 

дека на Киро Тарата сум ја фрлил најблиската чанта и 

сум го nогодил nод самата веѓа. Носи и денес лузна од 

тоа. Лажете, лажете, лажете, сум викал, сите ла~ете. 

Јас имам мајка. Јас имам мајка. Софија е мојата маЈка. 

Таа мене ме родила. СУМ избегал nреку Тумбето. Не на

шол стариот. {К.Чашуле). 

Сум излегла од утрини и заборавив на Ѕвездана и на Ка

nинка. Се исчукав од умот, nушка да ме чукне. Децата 

легнале. на едно сноnче 'ржаница во гумното и се тресат. 
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Како nрат над зQДа се тресат, а лежат н~сон~. Гле

даат во мене и не заоруваат. {П .м.Аидреевсхи): _ 

Уф, останав и без дете,зауфкала, уф, дете~о волците 

ми го изеле, а в~е не го изедоа тук~ аамрзк~ во 

ОрМанот, уф-туф, се nОбунила, лобеснела и: ја иреале; 

Ама овој синот многу си го сакал тахк·а сх.,. н~ бИл ка

ко денешниве синови, овој син никако не сакаа ~ си 

го убие старчето; Сум го имал јас ym1I!1:! с:r,ц ~е и 

:вака на раце сум го носел, со дечиљаоrа в:;ра:] О'Зt'ЈIИШТе 

сум го тоnлел, а сега, о мајка мој:а,,, ш:rо да. nравам, 

што да чинам, тука и светците не ~ааr.(Ж.Чинго). 

Јале, пиле и се веселеле до доцна. вс аоК~а. И нашите 

стари работеле, пустеле, штуреле, ~та им знаела, 

ама се трпело и во душа маката се восела, СИ доll!Ол 

човек дома си се расnоложил, си легпал да се пододм~ 

ри, а тие се растроnале до немај:в:аде. Многу си се HiiGJ""" 

чил да заповедаш, Пораснал, се ра3ИаЖил да тн е мерах 

да го гледаш. А, веќе си ја суредила куќата. Убаво си 

сторила. Се мажила мома да не седи дома. Ни лук jan, 

ни на лук мирисал. Врнело, грмело Јас сум во недела 

дома. Да не сум те чула уште еднаш така да зборуваш. 

Што зборуваw ти, кога сум те молела јас тебе за нешто! 

Тогаш сфатив колку болеле туfите зборови. Ако си мислел 

да дојдеш, да си дошол. Си чула ли што зборувале за 

нас? -Никогаш не сум чула да CQ зборувало нешто лошо 

за нас. Оди дури не затвориле дуКаните. Побрзај дури 

не заврнало. Што си барал овде толку рано? Што сум ба

рал, сум барал. Што те чека таму та што си решмла ноке 

да си одиш? Ровја те удрила! Куршум те nогодил! Дал 

ти бог добро (~азговорио). 

ВЕЖ\БА бр.218. Образувајте форми на nредминатото време од гла

голите што следуваат. Како и од какви глаголи 

сnоред Видот се образува. 

дојде, nраша, кули, рече, nогледа, црта, готви, легна. 
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ВЕЖБА бр,219. Во ~стот и DO делови од 
ри е~ употребени форМИ на nРедминатото време. 

Аиаnизѕрајте го значењето и употребата на оваа 

глагол~а форма. 

· и шамиЈ·ата што беше * се лиз-вдовицата прво Ја намест 

нала кон вратот, сн ги истресе рамењата и дури о~сет-

до вратата и одобри влегување. (П.Ши
;нем се доближи 

рилов)·. 

со таква намера бев онаа мрачна ноќ во која на небото 
· ѕвезда осветлувајќи ми го nатот 

светеше само моЈаТа 

по КОЈ одев, со таква намера бев излегол од фабриката 

_ако ги затечам во грев, двајцата да ги убијам. 

(В.Костов). 

не можам, не затоа што не сум мислел на многу од тоа 

што ми го рече. наnротив. дел од тие работи ми беа nо

знати, дел не. или, nоточно, на дел од нив не бев мис

лел. (К.Чашуле). 

Беше ја љубел зората 

со чист треnет. 

(Смртта на Каритон

,Ј • Котевски) 

Бeu.te заградиле црква на ридот 

и секој исчезнат глас 

нов светец доликува. 

(Брсјаци- Ј.Котевски) 

Токму, клетата мајка со никулецот на фреската, 

фреска во ликот нејзин, години беше се 

напластиле 

во болката, како мирување на nосечени wуми. 
(Разделба- Ј.Котевски) 

оние русокоси, синооки, црнодуwи 

слуги на злото, 

што ни ја скусија смеата 

и ни расиnаа многу детство 

и не принудија да имi ги затињаме со гнев 

дулата челични, стрвни, 

што .беа ги Rаартеле иа нашата мирнотија. 

(Шестnати свртен некаде noмety 
наесеттата - Г.тодоровски) 

wестата и wec-
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Црн калуѓере, што ги труеwе рибите 

и wто беше ги здивнал лештерите со зелен оган 

црно семе што патуваш по каменот 

и ги крwиш Карnите војводи. 

{Балада за Карпош Карпата - в.rузел). 

ВЕЖБА бр.220. Образувајте сложени Глаголски форми со честицата 

ќе од глаголите. Кажете колку глаголски фоРми 

се образуваат со ќе. 

вика, игра, се смее, жнее, свири, каин, збира. 

ВЕЖDА бр.221. Во текстовите има форми на идното време. Одреде

те го значењето и уnотребата на оваа глаголска 

форма. 

И ќе се крене маглата в небеса и па·к ќе ги nравиме ба

чнлата и ќе одиме на дрва кога ~е си nосакаме и насте 

ќе ми дојде уште nоук од што беше, а јас ќе го изметам 

одајчево така што земјава да стане како битонот пред 

кичевските дуќани и ќе го nречекам на врата, ќе го пре

грнам тоnло и силно, ТОЈ ќе ми баци рака, а јас ќе му 

речам: Повели, синко, повели, мајка тебе те чекаше, те 

чекаше не со скрстени раце туку си ја вршеше работата, 

зашто некој тре_баше да те одмени... (В .МаЈЈески) • 

Скокнал од лутина и отншол да си го nостегне коњот и 

во коњушницата ја nовикал жената и И рекол: "Слуwај ва

му! Јас ќе појдам денеска на лов и на брата ми му ре-

' ков оти ке си дојдам за ручек, ама саде ти да знаеш 

оти не ќе си дојдам за ручек. ти ќе нсnечеш едно јаг

не, ќе му туриш внатре отров и, на голем ручек, ќе ста

внw софра и ќе го поканиш брата ми да руча. И види ва

му! Кога ќе се вратам околу ужина, ако не чујам да та

жнш во куkава главата ќе ти отиде!" (Нарсдиа nриказна) • 

~е ОДИШ Кај баба ТИ И Ќе И СрабОТНШ се ШТО Ќе nобара 

од тебе, а nосле ~е се вратиw дома и ~е се одмориш. 

Ќе дојде, ќе се настамени на чело, ќе се најаде и ќе 

се наnие, та nосле ќе стане и ~е си оди. И така секо-
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ја недела. Колку nари ќе сака за коњот што мислиш? ge 
да сака 50 илјади, {Разговорно), 

- Лошо ќе ти биде? ~е јадеш, ќе nиеш, ќе се веселиш 

како нив. Кадијата ќе ти купи таками nоарни од нивни

те. Сите тие слугинки ~е ти бидат, а ти ќе заnоведаш 

и ќе броиш алтани. Кажи, кажи оти ќе се nотурчиш та 

да му речам сега да ги натера сите да клекнат nред те

бе и да ти се локлонат. Ако не, ќе ги служиш ~ака со 

ибрикот дури си жива, а ќе ги изгубиш и родителите и 

брата си. (С.Полов). 

ВЕЖБА бр.222. На формите за идно време улотребени во песните 

налравете им морфемска и морфолошка анализа. 

Лејте, очи, солзи жешки, 

rини,срце, в рани тешки? 

Да биде честит денот 

и nрвата ни сталка 

Роб ќе стане,ден ќе светне 1 у nрвиот ни век! 

младост пуста в крв ќе летие. ~е мине силен ек 

(Скитник-К.Неделковски) ќе бсне снце златно

ло секаде на светот 

ќе згине срамно гнетот

ќе лсне живот нов! 

(Коnачите-К.Рацин) 

ВЕЖDА бр.223. Олределете го значењето и уnотребата на формнте 

на минато-идно време што се употребени во тек

стот. Објаснете како се гради оваа глаголска 

форма. 

Сите брзаа, Ке работеа и в недела. ОдеЈќи се сопна, ќе 

ладиеше за малку. Домашните се дотеруваа, Ке одеа на 

свадба. Така ли ~е ме викнеше и мене да одиме в театар. 

Човекот ќе да беше нешто nостар од татко ми. (Разгов.}. 

Е, вели,какво бегање! Ако не ни речеа уште ќе ·го држев

ме nостот! ; Тој мајчиниот свиркаше додека и nоследни

от не се издолжеше, nосле само ќе вреснеше Браво nедја! 

и ќе се загубеше во дупката; Идеше по нас, по мене и no 

Вани, јазикот без nрекин му мелеше, како дете се раду-
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ваше кога Ке ја чуеше свИрката на Вани, исто како што 

се радува:в јас; Свирката на вани и дРУГИ прнвлекуваше_, 

снтг .мотснуваа .к,оrа ќе ~ewe да ја плете. {Т.Георrиев

си)-

Спокојно врвеше HQЌ:ra во Долот. Спиеја мирно измачеиате 

жеви н луѓе и не сонувајќи кажва опасност ги демне. са

мо по иекога Хе ~annaчene некое дете м :набрзо ќе се 

умиреше штом ќе ја најдеме полната -rра:да r.од мајката. 

{Р.Петковски} 

Во тие денови, когd ќе завиеwе no g~знахото уличе, на 

Тренда R се чинеше како завлегувd во исп~тени гробиш-
111Та. Секога!l! кога ќе за-:rупотеа чекорите nред вратата, 

таа запираше со перењето. {Ј.Бошковски). 

Се почна раздавањето за душа. Таму ќе видеше и месо и 

цpeum:, и КРУ1t1И 1 и млеко, и сирење,· и многу други нешта. 

{Р.ЖИнѕифов). 

Седеше и го триеwе седиштето, na ќе nотстанеше4 na пак 

Ке се стровалеше на тапацирунгот; "Да имаше та:тко, мо

жеби за доктор ќе те учеше". {В.Малески). 

Ну~е Черенко nостојано садеше неродни дрвја; каде што 

ќе најдеwе nразно место, садеше: врби, тополи, евли, 

лески, јасики. Во nролет им одеше со секирата и им ве

леше. ~е раѓате или не? te почекаше до летото и пак ќе 
им по_јдеше и ќе им речеwе: Ii:e раѓате или не? te почека
ше до есента и-пак ќе им појдеше: А не раѓате, мајчето 

BauJe, ќе им ·свикаше, и ќе им ја удреwе секирq.та - Ке ги 

исечеше. (Ј.Стрезовски). 

ВЕЖБА бр.l24. На формите на минато-идно време уnотребени во 

песните наnравете им морфемска и морфолоwха 

анализа. 

Да б~в те видел nP'J!'R"Y"" .nem:rr, мајка, 
од ѕемјата ќе ископав вода за жедните, 

од срцево ќе откориев милост за бедните, 
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за сите изморе:нИ! lie· прашаВ' гда:св:а. -

кај ли се сечат.- друма~ 

(УсМора - Ј.Ка~евскхt 

Во младинп-: срамежлин 'I.'"ЗХа 

кај Неа! треперлив Вр&ев, 

дур.' да' m ресчам --re сакам• 

целиоr м-ак lie се срцвев. 

(СПомен - Л.Каровски) 

Кога ќе се ~ за твоите раце, 

nосакувамt ве.чн.о: да сум млада; 

Кога Ќе· а:е: с:еr:пам. за твоите години 

се кај.:u&1 порано 1:10:'0 не се родив 

Ако иикоrапv ~ те запознае:в -

можеби lte умее.в да се сиеј ам. 

ОШесиа - Е.Муплинова) 

ЛКФ' в-о ова наше време имаше негде бог, 

We му се nриклучев nод знамнљата 
ѕа кои пншува, на буниwта со војната, 

со ТОЈ остаток 

на невремињата! 

И сам Ќе носев огромна nарола. 

(Актуелиа - Г.Тодоровски) 

ВЕЖБА бр.225. Со глаголите образувајте речеиици во кои глаго

лот да биде употребен во форма на минато-идно 

време, но со можните уnотреби. 

рече, збира, има, оди, носи, трепери, сети, сеч~, капа. 

ВЕЖБА бр.226. Анализирајте ги уnотребените во текстот ФРрми 

на идно прекажано време. Какво е неговото значење. 

Како~.:е гради оваа форма. 

Рекоа дека ќе оделе в Еелград и кога ќе се :врателе)ќе 

дошле да и~ видат. в недела ќе се регис~рирале, а nосле 

ќе правеле свqдба. (Разговорно). 
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И тогаш, луѓето Ќе риnнеле од сон сnобудалеии, ќе го 

посмиреле срцето кога да го чуеле враќањето на тишината 

и пак ќе прилеrнеле. Живот на штрек, рече; Одеше в 

Кичево зашто денес ќе доаѓале затвореници од Тетово; 

Како не ~е сринело цело шише рицинус, си реков; Гото

ва, помислив, Синоќешната доза ќе да била преголема 

та се добило контрадејство. (В. Малески). 

- Другар КЛиме, вели Тацко гледајќи во.луѓето, наро

дот реши децата да бидат наши. Децата и жената ќе ги 

бојадисале, (Ж.Чинго}. 

И крајот уште потажен ќе бидел -

да мреам, зеМЈО моја, робјаш гонет, 

јас, што за простор ~еден сум ти идел. 

(Коломбо - Б.Коне·ски) 

ВЕЖБА бр.227. :Јрочитајте го текстот и изделете ги формите на 

можниот начин. Како се гради оваа глаrолска фор

ма. Какво е значењзто на граматичката категорија 

на начинот. 

Што е тоа, другар секретар, малку nозачудено nраша мла

диот маж, што би имале тука да прикажуваме, живи бо-

га •.• Само би губеле време. (~.Чинго. 

Кога бИ ме гледале од некаде Мајо и Нара би умреле од 

смеа, (К.Чашуле). 

Беше еден делија по име Божин 

коurчест, ј ак, чИ.НИ!lЈ б и кутнал џин. 

(Од каде таа скротена корв оо жилите - е. Лимани) 

Викотница ја аз~била, викотница - витосница; 

прсти да има би кршела во нив вретена 

и коса .•• би сnлела nрисојница. 

(Тажачка на планината по nоследниот рис - Сл. 

Јаневски) 
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Крстеник да ми беше, со Немир би ја крстел, 

немир-немирлика, неродна полска висотиЈа. 

Вечерник да сум, треnетот би R го брстел, 

трепетот, nоказ на стравлива самотија. 

(Седум навраќања кон мотивот треnетлика - Г.Тодоровски) 

ВЕЖБА бр.228. Проанализирајте ги во следните изводи од дела на 

нашИ автори употребените сложени форми со има/нема. 

како се образуваат, какво е значењето на помоw

ниот глагол, а какво на глаголот. 

Еве го сега МОЈ, свет со nријатели, со добар ден, со 

вера во луѓето, со љубов, крај своите, крај мојата Спа

сија, сиротата, онеправданата моја, крај децата, за кои 

мисле>О дека ги и.tач загубено, засекогаш; Нејзината неко

гаш nалава, детска насмевка, по која, nокрај прцлињата, 

ја nаметеше Милан Гаврил, сега имаше прерастено во нас

мевка пред КОЈа машко срце не останува мирно; и n_рвпат 

нешто како да ми nука nред очите, ќе да има наnравено 

мој Пит некоја и друга беља, ќе да го има извалкано ста

nот, na сега, сега и јас ќе треба да nлаќам за него. 

{К.Чашуле). 

Да не се фалам, досега немам сретнато човек што поарно 

да пишува. (Б.Конески). Дотогаш немав видено партиза

ни. (В.Малески). Уште ова не го имав видено, јадат месо 

и nи)ат кафе. (М.Фотев) Ти имаш nовеКе учено од ~ене, 

белки ќе ми nомогнеш со некој совет. (Д.Солев) на врата

та стоеше стариот гардеробер кој на фудбалерите од овој 

клуб им имаше nосветено речиси четириесет години од сво

јот живот. tБ.Варошли:ја) Девојката навистина има.tuе слу

шано за некои судбински пророштва и з~ фаталистите, но 

нив ги nримаше во дУХОТ на народната. (Б.Павловски) На

nравата што ја имаше донесена гидија, ја шеташе по зем

јата, nогледнуваше во неа и му велеше на Трлета: Konaj 

овде! {Ј.Стрезовски) Учителот, изгледа, тукушто се има

ше избричено, па no лицето му се познаваа траги од са

nуница, (Б. Костов) • 
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Само во големите сали раскахуваат умреннте 

гласници 

дека имаат видено некаде момче 

~то знае да свири во мртвата лywna од nолжав, 

но ни тоа, се чини, не е вистина. 

(Песна за времето - В.Ур001евиќ) 

Тој автобус што плови навечер низ градот: 

тие што неr.tаат седнато во него ужасно грешат. 

Сеедно дали вози само до Козле или Кнсела Вода 

тој не носи секогаш кон невидени нешта 

{Вечерен автобус - В.Урошевиќ) 

ВЕЖБА бр.229. Обидете се на местото од сложените форми со 

има/нема, улотребени во теКстот од вежба 22а Д3 

најдете синонимна глаголска форма. Која е на)

соодветна. што ги доблиљува, а што ги разли~ва 

овие форми. 

5.10.2. Образување глаголи 

ВЕЖБА бр.2ЗU. Од каков корен се образувани следнн~е rлаголи. 

Направете им морфемска анализа, за да от~риете. 

брбори, тупоти, дрдори, кркоти, nласне, тресне, думка, 

ицудка; назадува, напредува; обелодени, оwумоглави, 

омалодуши, денгуби, вчудоневиди; смали, сnепели, спри

јатели, згрутчи, упати, поздрави; сувее, открили, за

лети,збрати се, обездуwи, одроби , омајчи се, размре

жи, благоса, пустоса, мразоса, џенемоса се, грдоса, 

биrороса. 

ВЕЖБА бр.231. Образувајте глаголи со суфиксот -.!:!и со соодвет

ни nрефиски каде што е неопходно. Кажете какви 

се основите wто служат за образување глаrоли. 

Какви промени на основата се јавуваат кај опреде-

лени глаrоли и како се викаат таквите nромени. 
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дел, понада, маж, жена, срам, грев, nазар, беседа, ка

лем, наслада, ред, човек, гост, сон, лигав, жал, Тур

чин, Грк, чест, горчлив, благ, сладок, голем, крило, 

богат, пијан, имела. 

ВЕЖБА бр.2З2. Со суфиксот -~ образувајте глаголи од следните 

зборови и објаснете какви се основите и какви 

лромени во основата се јавуваат кај олределени 

глаголски форми. 

сув, слаб, здрав, богат, влада, син, црвен, бел, жив, 

зелен, див, сив, вдовец, ветер, ветов, глув, мил, го

лем, нем, смеа, жеден, блед 1 јак, мек, темен, бесен, 

успех, стар, модар, зрел, чемер. 

ВЕЖБА бр.2ЗЗ. Со кој суфикс и од каква основа се обр~увани 

следните глаголи. 

лелека, крека, штрека, чешла, весла, брза, игра, легла, 

вика, стрела, руча, слика, треnка, лрелка, слуwа. 

ВЕЖБА бр,234. Со суфиксот -~ и по потреба со соодветен пр 

Фикс образувајте глаголи од следниве именки и 

nридавки. 

вера, збор, лето, лек, мир, радост, глад, цар, дар, 

мил, слуга, чувство, линч, сенка, Грк, Турчин, горчлив, 

срце, клуч, утеха, страв, чешел, душа, глуз, тага, сув, 

иега, шега, услуга, лоруга, ограда, досада, газда. 

ВЕЖБА бр.2ЗЅ. Со кој суфикс и од каква основа (и според потек

лото} се образувани следните глаголи. 

бојадиса, книиса, пеллоса, наваса, вјаса, црвоса, бра~ 

доса, гнојоса, тревјоса, сироса, каидиса, сардиса, 

курдиса, куртулиса, урииса, круниса, молериса, малте

риса, жигоса, крвјоса, маслоса, дамлоса, маглоса, кат

раноса, гламноса, вароса, кадроса,стипсоса, шnиртоса, 

јаглеиоса. 
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ВЕЖБА бр.236. Определете каква е лексичката служба на следни

те глаголи, Наnравете им морфемска анализа и 

на тој начин изделете ги суфиксите со кои се 

образувани. 

мрморка, шетка, nрпорка, трчка, свирка, стрелка, лрпел

ка, здаволка, цимолка, кривулка, дремка, шлапка, треnка, 

цуnка, жуборка, живурка, мижурка, нурка; шумоли, прсоли, 

цимоли, трескоти, ломоти, штракоти, грготи, шлапоти. 

ВЕЖБА бр.237. Од следните глаголи направете глаголи со суфикси

те -~, -~, -~- Кажете доаѓа ли до промена 

на категоријата на видот или на некое друго зна

чење и кое е тоа. 

штури, свети, лета, ллете, рила, в~ти, чкрта, бреца, 

брца, куца, јачи, чеша, ломи, грга, ѕвечи, грми, шуми, 

цала, тропа, мрмори. 

S.lG.З. Изведување на несвршени и свршени глаголи 

ВЕЖБА бр.2ЗВ. Какви се овие глаголи сnоред категоријата на ви

дот и на кој начин се изразува оваа категорија 

кај нив. 

јаде, руча, вечера, дели, гости,. каин, граби,греши,ка

леми, мине, праша, nазари, чести, крсти се, мажи се, 

слика, дарува, образува, слецијализира, генерализира, 

интригира, телефонира, регрутира, еманципира, грулира, 

сигерира, нумерира, nласира, исnоведа, заповеда. 

ВЕЖБА бр.239. Со глаголите образувајте реченици и nритоа вни

мавајте да дојде до израз видовата разлика. 

калеми, јаде, руча, мине, праша, пазари. 

ВЕЖБА бр.240. Преку која морфема е изразена разликата во ви

дот кај следната група глаrоли. 

затвора - затвори, спрема - спреми, фрЛа Фрли, при-

ма - nрими, остава - остави, товара - товари, зема -
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земе, пуwта - лушти, снима - сними, nоправа - попра

ви. 

ВЕ~БА бр.241. Со суфиксот -~ (ИЛИ проwирен -~, -(1La~) об

разувајте несврwени глаголи од следните основ

ни форми. Кажете до какви морфонолошхи или дру

ги nромени доаѓа при образувањето. 

збере, задре, запре, умре, навре, nрепне, одговори, уд~ 

ри, постеле, извре, шепне, кутне, урне, сметне, начне; 

фати, обиде, роди, врати, nлатн, најДе, зајде, мени, 

гости, nрости, погоди, види, сети, срете, вети, крсти. 

ВЕЖБА бр.242. ОбразуваЈте глаголи од несвршен вид со суфиксот 

-ува, -~ и објаснете кон каков onwт дел обична 

иде -ува, а кон каков -ва. 

понесе, снесе, стресе, пцовиса, урниса, помириса, поко

си, наплати, измати, упати, осnори, отруе, замеси,спа

си, увери, одлеnи, стапи, натрати, смири, купи '· обори, 

каже, нагнои, освои, изгрее, обои, nреброи, издвои, 

слои, лосвои, лозиае, дознае, угрее, измие, излее, из

блуе, иагнои, ycnee, onee, набие, засее, добие, nреспие, 

иасмее, издаде, nредаде, одвее, венча, развие, успие, 

открие. 

ВЕЖБА бр.243. Со суфиксот -~ образувајте од иесвршените ос

новни глаголски форми глаголи од сврешн вид. 

вика, тропа, скока, лета, седи, чука, рипа, wета, брка, 

клечи, црта, црпи, срка, зева, пие, сева, рика, лежи, 

режи, фрка, клука, гука, пука, сука, гали, бели, граба, 

rиба, кубе, мава, кива, мрда, крева, баци, џвака, леле

ка, клечи, срка, блика, стрела, wтипе, дреме, капе, ла

па, wлana, чепка, сопиња, црпи, дупи, свири, збори, вја

са, блеска, вреска, виси, гата, вриска, стиска, прска, 

свети, прета, рита, голта, мава, каса. 

ВЕЖБА бр. 24 4·. Едни од образуваните глаголи со суфиксот -~ Од 

вежба 243 идат со.промена на видот односно зна

чат моментно извршување на дејството, а кај дnv-
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ги суФиксат -не виесува извесна нијанса во ~ек

сичкото з"На-чеље на глаголот. Оnределете кои rла

голн кон која група се однесуваат. 

ВЕЖБА бр.245. Овие глаголи со суфиксот -~ според видот се 

сврооенн. Обидете се да им најдете соодветен нес

вршен од кој да се изведени. Докажете дали е 

можно или не и на ~то се должи тоа. 

зине, дрзне, сине, никне, перне, урне 1 осиnне, текне, 
обрне, спласне, залетне се, обѕрне се. 

ВЕЖБА бр.246. Од глаголските форми несвршени по вид образувај

те свршени со помош на соодветни префиксни мор

Фемн. 

рине, мрзне, врне, внка, пише, чита, работи, лее, моли, 

бере, меле, оди, вее, живее, дува, скубе, дреме, бега, 

бори се, мава, зема, гледа. 

ВЕЖБА бр.247. Кон глаголските форми ~,дреме, ~ nрибаве

те најразлични можни nрефиксни морфеми и изврше

те аиализа на зиачењата што се nројавуваат во но

водобиеиите nрефиксирани ~орми. 

ВЕЖБА бр.248. Оnределете какво е значењето што ro внесуваат 

префиксните морфеми ~-, ~-и из- во глаголски

те ~орми употребеии во речениците. 

Петре се начека стоејќи во редот. 

Ме начека кога ми беше најтешко. 

При паѓањето го начека на раце. 

Петре заработи многу nари. 

Fleтpe од вчера заработи во "Титов завод". 

Тој изведе nравилен заклучок. 

Квачката ги изведе пилињата. 

Мајката ги изведе децата на nрошетка. 

ВЕЖБА бр.249. Кажете можат ли следните глаголски форми да се 

уnотребат непрефиксирани. Наnравете им мор-

Фемска анализа и ќе го согледате резултатот. 
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вnезе, ~злезе, вразуми, воо6раз-и, вовре, ботне, затне, 

препне~ претне, вцрви, СОтРе, conpe, снове, nрозове, 

~е.веде, изведе, приведе,. с::ѕеде,. з-·ајде, обЛече, умре.,. 

ВЕЖБА бр-250' ~ Со кој префикс е и:з:разено значење на почеток ѕа 

дејството, а с0- кој з-начењето на неговото извр

l.LIУВање во изобилС'Ј:во или фа.јно. 

згице, зазборува,зашмрка,. замеша,. зачисти, заплака, 

з-arree,. запетла се,. зоаи:оле, заора, з.анеки, напуnи, на

собра, навлечка, иафрли,наnудри, назборе се, иаrледа 

се, нариnа, најаде~" на:даи,. нани::ке. набопува, наврне, 

иаrази, наrрди, ИС':!!ОВаРИ, истера, истурЈЈ, истече, ису

шв, исклучи, искФристи, искоnа, искачи, искорне. 

ВЕЖБА бр.251. ОткријТе какво ннјансираље на глаголското значе

ње се п~~а со спојот од два или nовеќе nре

фиксн вd. следните глаголски форми. 

испотепа, испонатепа, доискраде, исnокраде, изнасnие, 

испонаспне, пона.чека, испоначека, исnораскаже, прерас

каже, nрепрераскаже, испонараскажа, исnојаде, nренаја

де, исnонајадеr подзаздравее, пооздравее, поразвее, 

подисnее, исnонаnее, испокаса, исnонакаса, нсnокрши, 

исnонакрши, иСnотроwи, изнаработи, испреработи, нзна

моли, nренамопи, испорастури, поиакрена, испокриви, 

понакриви, nоднсnрави, поднаnрави, принаправи, исnре

тури, потсобере, nрисобра, принабере. 

ВЕЖБА бр.252. На која граматичка категорија освен на глагол

скиот вид дејствуваат придадените nрефиксни мор

феми во наспоредните глаrолски форми. Испробај

те го значењето nреку реченици во кои ќе гh . 

уnотребите глаголите. 

живее - преживее, nanиe - наnадне, оди - изоди, ближи

приближи, смее - насмее, бега - nребега, лие - налие, 

вечера - иавечера, рила - лрериnа, расте - порасте. 
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ВЕЖБА бр.253. Прибавете префикси кон свршените глаголски форми. 
ШТО забележувате. Се менува ли глаголскиот вид 

или само се нијансира значењето. 

види, врати се, даде, куnи, падне, викне, ведне, седне, 

каже, рече, влезе. 

ВЕЖБА бр.254. Од кои зборовни групи се образувани следните 
глаголи и со помош на кои суфиксни и префиксни 

морфеми. какви нијанси во граматичко-лексичкото 

значење им придаваат овие афикси на новообразува-

ните глаголи. 

скамени, здрви, смали, соголи, згрби се, зголеми, лу
дува, сапуниса, осами, белее, бојоса, nодиве, гнојоса, 
вледени, соперничи, складира, заклучи, критикува, збо
гати, бојкотира, боледува, бан~иРа, анкетира, аванси

ра, верува, векува, велича се, весели, ветрее, газдува, 
гласа, задевојчи се, напудри се, оnлоди, шеќероса, nов

тори, портретира, поздраву:ва, богатее, летува, жртвува, 

заздрави, сонча се, ожедни, слеnее, датира, црвјоса. 

ВЕЖБА бр.255. Образу:вајте глаголи со префиксот без- {обез-) од 
следните основи. Кажете какви се основите и как

во е значењето што го внесуваат nрефиксите. 

чест, прав, глава, лик, ум, сила, кураж, храбар. 

ВЕЖБА бр.256. Образувајте глаголи со префиксите в{о)
од следните основи. 

црвеи, лош, крст, леден, 
разум, оружје, образ, 

дигне, носи, nee, држи. 

:воз-

горд, 

бр.257. Префиксите до-, 
~-, ~-, на- уnотребете ги за 

ВЕЖБА 

образуваље глаголи Од 
следните основи. 

тера, трча, вика, 
влечка, стигне, 

живее; 

мине, :ѕш!че, гради, ТВОРИ•1 тутка, витка, грне, трупа, 

каnа, грее, ложи, 
сnие, борчи се, 

срами, мие, гледа, 

игра, брза, трга, оди, 
кубе, реди:; 
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бега, трча, качи, фрли, трга, влече, nee, гори, чита 
лружи: 

nадне, јаде, гази, е а т пи, спие, мести, лише, ху~, се-

ти, кисие, nие, рила, wрча, тела. 

ВЕЖБА бр,258, Со кој nрефикс се образуваии глаголите што се 

наведени и какво е неговото значо~е Han ........, __ • равете 

морфемска и морфолоlliКа анап иза на збороформите. 

осиромаши, оnqдне, опијани се, обогати, ор оси, обл:ажи 

се, обричи, окоси, ороси. 

ВЕЖБА бр.259. Од и в а едените основи б о разувајте глаголи со nре-

точи, 

ружи. 

Фиксот об- и кажете какво значење внесува овој 

префикс, Во определени случаи доаѓа до морфоио-

лоlliКи nромени. Од каков карактер се. 

шие, ложи, мисли, сиnе, земе, коли, седне, трrне 1 

ВЕЖБА бр.260. 0 д основите образувајте други глаголи со префик-
сите~-, .!!З_-, 

се добиваат. 

~~ npe- и кажете какви значења 

земе, влече, кине, дели, nушти, бере, сече, тури, крие, 

Фати, nали, nише, сали, каже, стои, седи, сака,слуооа, 

кове, кине, стави, гори, мисли. 

ВЕЖБА бр.261. Со кои nрефикси се образувани следните глаrолски 

форми. Укажете на значењето што ro внесуваат nре-
фиксите. Означете ги случаите во кои доаѓа до 

морфонолошки лромени. 

лретчувствува, nретлази, nредводи, 

nретскаже, nретстази, nретходи, 

nриближи nрибере ' , приличи, nриведе, лрисобра n-и 
чи np б 1 ~ клу-

nретстои, nретплати, 

nритисне 1 nривлече, 

т , о оде, nрочитаl протури, лробие, лропере, nрочис-

и, nротивречи, лротивстави, расфрли разда ' де, раскине 

расцути, расnадне, разбега.се, расчлени, распушти р ~ 
nраша 1 раскаже развика ' ас , се, разгледа, собере, состави 

склучи 1 скрати здр ' , ужи, сврзеl зближиl заrорчи, ЗдУШИ, 
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сложи, сметка, сnлетка, смести, здреv., соголи, свре-

ли, зголеми, суnрави, суреди, убоде, умре, укаса, умо-

рн, удвои, у,множи, убие, уништи, усвои, убрза, успокои, 

утврди, успори. 

5.11. СЛУЖБЕНИ ЗБОРОВИ 

ВЕЖБА бр.262. Во текстот откријте ги службените зборови и кла-

сифицнрајте ги во групи. 

Крстан излезе од собата и се приближи до Бојаиа. Ја nо

тргна за широкиот ракав и тнхо И npowenнa. 

- Ела да видиш што ти донесов. 

Тој ја гледаше со светнати очи, не w~жејќи да го 

смири радосното биење на срцето: колку ќе се радува таа. 

покрај него стоеше митре намуртен, нешто го давеutе. Бол

на воздишка му се откина од градите. 

- Крстане, ти една четврт од векот ја nомина на јабана. 

Ре .. .'реба на туѓнна да одиме. Tyi<a е нашето богатства -

на нашата земја. Погледни ги нивите, тежат од злато. А 

кој ги има? Ограбени се, Крстане, ограбени. Друг сајбија 

се раслашал на нашата земја н нас како сираци не проnа

дува да одиме во јабана •.. митре замолча. Крстан го гле

даше со раширени очи и nотона во тешки мисли ... Иу ислли

ва во умот фабриката во која работеше. На, ене го, како 

амал носи вреќи недојаден, недосnан, к'ти, за да донесе 

некој грош дома. А дома куќата урнисала, како гроб зина

ле ѕидовите. Бојана nовенала како цвеќе лоnарено од сла

на {И.Точко). 

5.11.1. предлози 

ВЕЖБА бр.26З. Изделете ги предлозите во текстот заедно со имен

ските зборови кон кои се однесуваа'D' и определете 

го значењето со кое е употребен секој предлог. 

веле лежи врз рогузнната, покриен со козннеста јамбо-
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лија. Темно е. Сам е во собата. Мајка му излезе да ја 
нагледа кравата долу. Врз гредите на таванот лазат жол

тите далги од огинот. Во темнината Веле слута како qд 

другата страна на ѕидот nукаат гламните во огништето. 

Таму некој говори. Се ВСЛУШУВа. Тоа е татко му, се жали 
на некого. Тивко е и се слуша јасно: 

- На Иемед-ага нивите му ги работевме со лот. Дојде 

жетва~ го збравме бериќетот, а ете ти го агата, со кола 

доаѓа, го однесува житото. Оди na живеј. Три крави имав, 
брате Гоце, разбојникот Тахир Тела двете ми ги крена. 

Два сина имав, еден ми остана ••• само Веле ми остана, 

помалиот. Јуначиште беше големиот. Во шумата го најдов

ме заклан. Велат, Тусун-бег го суреднл. Ех, брате Гоце, 

ти знаеш, на нашите па~нла им нема крај. (t. Абаџиев}. 

ВЕЖБА бр.264, Поставете го акцентот на соодветната место во 

составите од nредлог и именка и предлог и лична 

заменка. Каде е местото на акцентот и од што за

виси неговото место во ваквите состави. 

Тој оди со мене. Nарија е секогаш nред тебе. Работата 

ја nочнавме без него. Очекуваме одговор од нив. Гледај 
nред себе кога одиш. Попладне ќе дојдеме кај вас. Од 

неа не го очекував тоа. Од мене до тебе има голема раз

лика~ За нив сум слушал само најубави зборови. По нив 

ќе тргнеме и ние. Не седи цел ден над него. (Разговорно). 

Дури бил жив татко им, работеле по негова заnовед;: кој 

одел на чифлик, кој со овци; Си имал арни коњи, загари 

и соколи за на лав и си поминувал гослодски; Еднаш, 

на еден сведен, кога си дошол в село, го сретнале некои 

од селаните што им завидувале и сакале да ги расиnат и 

му рекле: "Али не си ти син на татка ти? 11 - "Како не!" 

-рекол тој. "Е, кога е така, зошто ти, како момок,вез

ден си на работа, со овци, по nоле, на тебе грми, врне, 

сонцето те пече, си се сторил како никој-нигде за уќу

бет, а брат ти, nоголемиот, си живее како госnодар, на

носен, најаден, наnиен, со чест и слава, а ти си му не

му како измеќар? (Народна лриказна) . 
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ВЕЖБА бр.265. Уnотребете соодветен nредлог и кажете какви се 

можностите при изборот. Што се развива ЛРИ за

мената - синонимија или антонимија или некое 

друго значење. 

планинскиот воздух добро влијае {врз,на) организмот. 

(До, крај, покрај, nред, зад) нашата зграда има работил

ница (за,на) хемиско чистеље, (ВРз,иа,nо) челото му се 

појавија капки лот. Луѓето се бореа (со,за) немаштија. 

отиде (nо,за} млеко. Дојде (nо,за) мене. Седна (на,nод) 

сенка. ~е те чекам {кај,во) 5 часот. (Среде,на,во) ли

вадата nacewe стада овци. погледна (во,на) бунарот. Не 

седи мн (врз,на) глава. оди (за,во) Белград. момче nла

че (за,по) невеста, а сватови (за,nо) дарови. Љубовта 

(кон,спрема) татковнната е природно чувство (кај,на) 

секој човек. Човекот живее (во,на). село. Се одмориле 

(под,на) една сенка дебела. Отишле сите (на,во) кино. 

Исnрано (на,со) машина. Тој упорно ја бараше куќата 

(на,од) Митрета. 

ВЕЖБА бр.266. Уnотребете ја nотре~чата форма на лредлогот в(о) 
во речениците и објаснете од што зависи изборот. 

Секој човек носи (в,во) себе нешто благородно, Влезе 

(в,во) соба. Излегоа сите (в,во) дворот. Лебот го ста

вија (и,во) фурна. Сите (в,во) вторник ќе одиме (в,во) 

театар, Кога биле на одмор се калеле (В,ЙО) езеро, а 

не {в,во) река. живеам (в,во) Скоnје. Се договоривме 

со Марија (в,во) neтocor. ge се договориме со марија(в, 

во) петок. Со марија се среќавам (в,во) леток. Тој пог

ледна (в,во) дрвото. 

ВЕЖБА бр.267. Разгледајте ги речениците и размнслете каде може 

да се лрнбави предлогот ~ и не мора, а каде е 

неоnходен. Објаснете ја во секој одделен случај 

Петре 

чудел 

причината 

nредЛог. 

за уnотребата или отсуството на овој 

ќе спечали многу пари од nродаваље јаболка. Се 

чорбаџијата на итроста од момчето во nечалењето 
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стока. Доста била мајстор во печењето леб. Неопходно 

е да се води грижа за културното издиrање луѓето. Ние 

се бориме за изградба социјалистичко општества. 

ВЕЖБА бр.268. Во текстот се испуштени ~еолходните предлози. 

Поставете ги и определете им го значењето. 

Зимската убавица Полова шапка ••• својата дебела снеж

на наметка, станува се nоnривлечна •••• излетниците и 

спортистите. Стабилизацијата •••• временската ситуаци

ја и убавото сончево и тивко време, над илјада тетов

чани, скопјани и вљубеници •••• зимСките спортови •••• 

други места, ги искористија, викендот да го nоминат 

.••• планина. Тие •••• автомобили и повеќе автобуси се 

искачија •••• Попова Шаnка каде ги чекаа nодготвени 

специјалните патеки, а ски лифтовите работеа речиси ие-

nрекинато. Инаку, •••• патот 

Шаnка сообраќајот се одвива 

донија). 

тетово •••• Полова 

теwкотии. (Нова Маке-

ВЕЖБА бр.269. Какво е значењето на предлогот ~во следните 

реченици. 

Кога по онаа ноќ се оСвестил, веќе бил далеку од смеата 

на душманите и се чудел зошто го бОЛ$т коските и зошто 

е без мантија; Секогаш пред Божиќ остануваме без бра~ 

но; Луѓето од дружинат~ седеле во кр~г со лице кон ог

нот, без лречкање и без ракиска подбивност. (Сл.Јаиевски) 

Ете, тоа ти е lliтo се рекло: свадба без свирки и без nес

ни •.• Сандре денес се женеше без белчишките таnани. Кол

ку адетот да се стори ••• (В.Малески) 

ѕ.11.2. е в Р з н и ц и 

ВЕЖБА бр.270. Во речениците откријте ги и класифШЏЧ>ајте ги 

сврзниците сnоред нивното значење. 

Крстан излезе од собата и се nриближи до Војаиа,(И.Точко) 

Ни на луѓето сме им должни ни пред бога сме виновни, и 
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1 Ни у сака Ј'адење ниту сака работа. пак ... (Сл.Јаневски т 

~е купиме леб и друго па ќе дојдеме кај вас. Петре е 

нерасположен та уста не отвсра. Домаќините не само што 

не пречекаа радосно туку 

на градот. (Разговорно). 

и ни ги покажаа знаменитостите 

_ Трговецот го навали wишето над nразната чаша пред 

· и со дланката: - Благода-студентот, но овој )а поклоп 

рам, не пијам. {В.Малеск~Милка работи, а тн гледаш. 

Јас убаво ти објаснив, а пак ти што не си разбрала, не 

сум крива. Работата се одвиваше како што треба, само што 

ни се нсnречија материјалните тешкотии. Тие не не nока

нија нас, камоли в~с 

се тивки и nрибрани, 

ќе ве поканеле. Сите од семејството 

додека син9т е неукротлив. (Разго-

ворно). 

бидејќи затоа што, ~, ВЕЖБА бр.271. Сврзниците дека, ~· , 
~· штотуку, како што, да, макар да, иако, ~· 

· што употребете ги во состав ~, .!:!:!!.9:, коЈ , ~т~а~к~а'--'"-"~ 

на сложени реченици и определете какво е значење

то на сврзниците. 

замена на употребените (означеВЕЖБА бр.272. Најдете синонимна 

ни) сврзници во речениците и определете какви се 

според значењето. 

во СКОПЈ·е или каде, _а за сиромаштијава Си се наместивте 

не ви текнува. _ Трговецот го навали шишето над празната 

чаша пред студентот, ~овој ја поклопи со дланката. 

(В.Малески) Нестор знаеше дека Игор бил толку години во 

чуено ш_то е таа земја близу до ГеЧехословачка и имаше 

· тихон го почувствува сонцето под шајакот ~ рмани)а. -
му лази по колениците, ~ некако не му се враќаше смире

ност во душата. {М.Фотев) Овчарот виде кај играат само

вили крај кладенецот. (Нар.прика~на) Кандилото ~ по-

над главата на Софроние сега беше рано гореше само 
пре-

местено ~ тоа го ~зненади. (П.Андреевски) ~ влезе, ра

ќе дојде. Не дојде ~ бил болен.да дост носи. Рече ~ 

лите не ќе пострадав. го послушав советот на родите , 
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При се што направивме за квалитетот на земјиштето, не 
ги добивме очекуваннте приноси. {Разговорно) . 

ВЕЖБА бр.27З. Откријте го значењето на хомонимните сврзници 

во речениците. 

Му реков на синот да ги пишува задачите. Милан отиде 

в град ~ купи книги. Да те послушав не ќе се мачев 

олку. Милица чита, ~ јас пишувам. ~ ме види, бега. Си

те мислеа ~ Никола ќе победи. Никола не дојде ~ 

бил спречен. Дојде жената ~ ја заnозиаѕме вчера.Та~а 

силно ме боли ~ одвај истрпувам. 

ВЕЖБА бр.274. Во текстот откријте ги приредените и nодредените 

сврзници, определете им го значењето н кажете ги 

nравнлата за уnотребата на заnирката nред соод-

ветните сврзници. 

Откога беwе се научил мачорот оти стаорите ги научиле 

глувците да не из~егуваат од дупка надвор, и откога 

гладувал многу дни, измислил еден марифет да нм прави 

на глувците. Нашол една калуѓерска шапка и една долга 

реса; зел едни црни броеници подолзи од него, та оти

wол в црква кај амбарот што ја збираат црковната nче

ница, н застанал сnроти дуnките од кај wто излегуваа 

многу глувци и фатил да се крсти и метании да чини и 

да ги трга броениците зрно по зрио и да вика што може 

и не може: "Госnодн помилуј, Госnоди помилуј, Госnоди 

помилуј; прости мене, Госnоди nрости ме мене, Госnодн, 
оти многу сум грешен!". 

Од молитвата и молбата од мачорот чуја многу rлувци 

и се натрчаа кај дуnките да видат што вика мачорот. 

Кога ги видел мачорот глувците во дупките, фатило сли

нкн да МУ течат и да се оближува како кога да беше гн 

изел сите rлувци, и паднал на коленици за да прави ме

танин, и кревај гн рацете науrоре, чини, врти ги белки

те од очите на небеси, ѓоа на госnод му се молел; тр

гај ги броениците и викај: "Госnоди помилуј". 
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кога го видова глувците оти мачорот ќе се свеќава,отр

чаа та им раскажаа на постарите глувци, и тие им рек

ле на помалите: "Бре, деца, немојте не трчајте и не из

легувајте од дупки надвор, оти не е за верување мачо

рот; прајте што прајте и до дупка внатре стојте!" 

(Народна приказна) • 

5.11.3. Ч а е т и ц и 

ОТКРИЈ·те ги частиците во текстот и објаснете ја ВЕЖБА бр. 275. 

нивната служба, 

' А вас дури и кучињата ве знаат, та Аман, чорбаџн, не.; , 
о .ете ме. АЈ' одете си!; А сега, најмногу ве лаат. ста 

де! татко ви посрамен, поруган ••• цигански кум •.• слушаш 

ли, 
? AJ'no. чорбаЈДf. Томче, нека е аирлиеј, цигански кум.; ~ 

ја! така!; Ете, татко, тоа ·ГО зедов на мене и го свршив, 

а сега ••• ; Па сега •.•. Каков ти грб, таков ти самар,; Не, 

' А велиш ме сака, а?; Ништо, ете,тадушо мајкина, не.; 

ка.; Иј блазе си ти, донке!; на, трrни, раскваси 
го гр-

лотоt Е, де, можеш·и на вересија. (В .Иљоски) . 

_Каков ден! Бел! И насмеан •.. нели? -да- рече таа ка

ко ништо да не кажала, (В.Малески) •. 

Барем малку да се позамисли пред да прозбори. Проста не 

се случило тоа. сите се дојдени, уште 
ми се верува дека 

Петко го нема. Пред неколку дена Петко пак не дојде на 

б некоЈ. nрИЈ'ател. Ја свршивме речи
време. И ти си ми ил 

си сета работа. токму тоа мислев да 

доаѓам. Ела nоблиску, не те слушам. 

го речам. Еве, 

(Разговорно) · 

сега 

ВЕЖБА бр.276. наведете по неколку nримери на час~ици со кои да 
се изразува значење на истакнување/ изделување, 

количествено, оnределено и поnрисqединуваље, 

казна. 
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5.12. извици 

ВЕЖБА бр.277, Во текстот има извици што се израз на неnосред

ни емоционални доживувања и извици звукоподра

жавачки. Класифицирајте ги. 

А, леле мајка, што е ова чудо!; Леле, леле, тој така!; 

Море, сто пати ќе се nишманам за ова, и ич не ми е 

срам!; Оф, леле, што сум ти направила!; Тју, нозете 

ми се скусија по овие скали!; УФ, nак кафе! (В,Иљ~ки). 

Hanpeдt и Ура! и бамбе-бумбе со бомби и пушки.; И не 

туку така тепаница, ами со нож: Жаг! и ќе те кутне.; 

Се стреснала, велам, кога ••• пак од оџакот: клоп! 

како камче да паднале во пепелта, .{В.Малески), 

О, тие песни и таа иасмевка! Бадам заби без оф! Се 

nотслизна и цап во вода. Денес иха-ха, утре оле-ле! 

Го зеде и трае од земја. (Разговорно) . 

ВЕЖБА бр.278. Составете реченици во кои ќе употребите извици 

со кои да се изразуваат чувствени рефлекси, да 

се обрнува внимание или да се nодражаваат звуци. 

5.13. МОдАЛНИ ЗБОРОВИ 

ВЕЖБА бр.279. Уnотребете ги во реченици наведените модални 

зборови и зборовни споеви и кажете што изразу

ваат овие зборови и споеви. 

сигурно, бездруго, навистина, веројатно, белки, божем, 

значи, за среќа, за жал, во крајна линија, без сомне-

ние. 

ВЕЖБА бр.280. Во текстот пронајдете ги модалните зборови и 

класифицирајте ги според значењето. 

Вие, секако, nравилно ги разбирате моите намери. Јас, 

се разбира, ќе ве чекам на железничка станица. Значи, 

доаѓа~~ Нажалост, не се исполнија нашите надежи. Е, 
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сега, навистина, можеме да бидеме задоволни. Нема 

збор, што сум ветил ќе исполнам. Тој, божем, многу 

држи до своето мислење. Во крајна линија ќе работи

ме и ноќе, за да ја изврwиме работата. 

ВЕЖБА бр.281. Наведете зборови со модално значење со кои да 

се означува однос кон реалноста на соопштуваље-

то на чисто логнчка основа, или емоционален од-

нас спрема соопwтуваљето и однос на едно нска

жуваље спрема другите во даден склоn. 
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