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ПРЕДГОВОР
Изданието „Македонско-руски јазични, литературни и културни
врски 7“ претставува зборник на трудови од македонско-руската научна
конференција, која во организација на Катедрата за славистика, Катедрата
за македонски јазик и јужнословенски јазици и Катедрата за македонска
книжевност и јужнословенски книжевности при Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“ се одржа на 15 и 16 јуни 2017 година во Скопје. Оваа
конференција, седма по ред, се одржа во рамки на Меѓународниот
славистички собир организиран по повод три значајни јубилеи на Катедрата
за славистика: 70 години настава по руски јазик и книжевност, 70 години
настава по чешки јазик и книжевност, како и десеттата македонско-полска
научна конференција од областа на филологијата.
Јубилејот 70 години руски јазик и книжевност беше одбележан
со конференцијата на која учество зедоа 53 истакнати истражувачи
од универзитетите и институциите од земјата и од странство со кои
Катедрата за славистика долги години успешно соработува: Московскиот
државен универзитет „М.В.Ломоносов“, Санктпетербуршкиот државен
универзитет, Пермскиот државен национален истражувачки универзитет,
Руската академија на науките, Воронешкиот државен универзитет, Музејот
за антропологија и етнографија при РАН, Македонскиот културен центар
во Москва, Универзитетот во Белград, Универзитетот во Марибор,
Македонската академија на науките и уметностите, Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“, Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“,
Рускиот центар при УКИМ, Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип,
Тетовскиот универзитет, Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕФТА
и др. Организирањето на Собирот беше поддржано од Министерството
за образование и наука на Р. Македонија, Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ и Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.
Зборникот обединува 47 прилози посветени на споредбените истражувања на македонскиот и на рускиот јазик, книжевност и култура, но и
споредби во поширок словенски контекст. Покрај докажаните научници,
учество во конференцијата задоа и истражувачи од помладата генерација.
Членовите на редакцискиот одбор им се заблагодаруваат на сите
автори кои ги предадоа своите трудови за печатење, на рецензентите

Кита Бицевска и Неда Андриќ, на Милица Миркуловска и Екатерина
Терзијоска за извршената лектура, на Наталија Лукомска за дизaјнот на
корицата и на печатницата БороГрафика. Посебна благодарност им изразуваме на Амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија
и на Россотрудничество кои финансиски го поддржаа печатењето на овој
зборник.
од Редакцијата

ПОЗДРАВНИ ОБРАЌАЊА

Владимир ПЕТРУШЕВСКИ
Проректор за наука
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Почитувани присутни,
Денешниот славистички собир е уште една алка во успешната меѓууниверзитетска соработка во сферата на јазикот, литературата и културата
во која долго години вложуваат интелектуален капитал Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и партнерските универзитети од Руската
Федерација, Р. Полска и Р. Чешка.
Досега се одржани 6 македонско-руски, 6 македонско-чешки и 9
македонско-полски научни конференции. Учествувале многу филолози,
слависти, балканолози, културолози и преведувачи. Трудовите од сите овие
научни средби се објавени во одделни зборници. Импресивната колекција
од 21 зборник на трудови од овие конференции претставува уникатна
можност за презентација и зачувување како на националното, така и на
заедничкото, општословенско културно наследство.
За волја на вистината, во последните десетина години се појавија
алтернативни толкувања за потеклото на денешните Македонци, како
директни наследници на Античките Македонци. За овој феномен би
можело да се говори многу. Со оглед на тоа што, главните протагонисти
на ваквите видувања не се луѓе ниту од сферата на науката за јазикот ниту
од етнологијата ниту од археологијата... ми се чини дека е достатно, ако се
констатира дека се работи за ретрограден процес во кој отсуствува научен
пристап, а заслужува да се спомне само како нешто, од што треба да се
извлечат поуки. Најважната би била дека, вистинската наука не смее да
биде слугинка на политиката!
Меѓународниот славистичкиот собир ја продолжува досегашната
традиција на билатералните конференции, трансформирајќи ги во еден
поширок форум кој овозможува обединување на истражувачите од оваа
област на едно место. Имено, во денешниот собир се обединети Седмата
македонско-руска научна конференција, Седмата македонско-чешка научна
конференција и Десеттата македонско-полска научна конференција, во
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чест на одбележувањето важни јубилеи на една од најстарите катедри на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – 70 години од изучувањето на
рускиот и на чешкиот јазик и книжевност на нашиот Факултет, како и на
десеттото јубилејно одржување на македонско-полските научни врски од
овој тип, во областа на филологијата.
Се надеваме дека сесрдното залагање ќе продолжи и во иднина и
дека, ќе бидеме сведоци на идниот уште поинтензивен развој на Катедрата и
на меѓууниверзитетската соработка. Во духот на последново, ви посакувам
успешна работа на Собирот.

Олег НИКОЛАЕВИЧ ЩЕРБАК
Посол Российской Федерации в Республике Македонии

Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья!
Признателен за приглашение принять участие в этом очень
интересном и полезном мероприятии, миссия которого выходит за узко
специализированные научные рамки. Этот форум – прекрасная возможность
для учёных-славистов из разных стран общаться напрямую, устанавливать
долгосрочные профессиональные и человеческие связи. Сама по себе такая
дисциплина, как славистика, – наглядное подтверждение существования
единого славянского языкового, а значит, и культурного пространства,
которое охватывает русских, македонцев, поляков, чехов и множество
других народов. Все мы говорим на родственных языках, которые являются
ветвями одного большого праславянского древа.
Одним из центральных событий нынешнего съезда славистов
является VII македонско-российская научная конференция, приуроченная к 70-летию основания русистики в Университете им.Свв.Кирилла
и Мефодия г.Скопье. К этому рубежу кафедра славистики филологического
факультета подошла с большими достижениями в виде созданного под её
эгидой богатого массива научной литературы, успешно реализованных
исследовательских проектов, многочисленных научных форумов. Но
главное сокровище, которым может гордиться филологический факультет
Университета г.Скопье – это воспитанники, учёные-русисты, многие из
которых получили признание как в Македонии, так и за рубежом, в том числе,
конечно же, и в России. Важное значение их деятельности заключается
не только в её несомненной пользе для науки и образования, но и в том,
что русисты из Македонии участвуют в популяризации русского языка в
своей родной стране, способствуют развитию российско-македонских
гуманитарных связей. Мы искренне рады тому, что у накопленных за семь
десятилетий традиций в области изучения русского языка в старейшем
вузе Македонии есть надёжные и талантливые продолжатели, а именно,

20

Олег Николаевич Щербак

студенты, избравшие делом своей жизни русистику. От души желаю им
успехов на этом увлекательном поприще, а всем участникам конференции
– успешной и плодотворной работы.
Благодарю за внимание!

Биљана МИРЧЕВСКА-БОШЕВА
Раководител на Катедрата за славистика
при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“

Почитувани гости, драги пријатели,
Дозволете ми да Ви се заблагодарам за вашето присуството на
денешниот настан и за тоа што заедно ќе го одбележиме овој значаен
јубилеј за нашата катедра.
Денес, на 15 јуни официјално завршува академската 2016/2017
година и со тоа се заокружуваат цели 70 години настава по руски јазик
и книжевност на нашиот универзитет. Ова неминовно нѐ пренесува во
учебната 1946/47 година кога на новооснованиот Филозофски факултет
започнува да работи лекторат по руски јазик за потребите на славистичките
и на другите групи, што подоцна станува никулец од кој се формира
Катедрата за славистика. Покрај лекторите Маргарита Неверова и Тамара
Гнуни во изведувањето на наставата учествуваат и Фран Петре, Цветанка
Органџиева и Лилјана Мојсова.
Според податоците од „Споменица – 30 години Филолошки
факултет“ од 1976 година, Катедрата за славистика односно Катедрата
за источнословенски и западнословенски јазици и книжевности е една
од најразвиените наставно-научни единици на нашиот факултет во чиј
состав работат 14 наставници и асистенти, еден предавач и четворица
лектори. Овој податок укажува дека Катедрата успеа да ја одликува својата
физиономија и да израсне во една од најбројните катедри на Факултетот со
доста развиена наставна, стручна и научна дејност.
Таквата тенденција продолжува и во наредните децении благодарение на ентузијазмот и професионалната посветеност на генерации
слависти кои целиот свој академски потенцијал го вложуваат во матичната
единица. Овде задолжително треба да ги споменеме имињата на Серафима
Полјанец, Блаже Конески, Милан Ѓурчинов, Борис Марков, Ефтим
Кафеџиски, Димитар Бошков, Нина Чундева, Марија Сидоровска-Најческа,
Спиро Наќев, Маргарита Пашоска, Тронда Пејовиќ, Јања Ортакова,
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Таисија Попспирова, Максим Каранфиловски, Кита Бицевска, Димитрија
Ристески, Ружица Јанчулева, Красимира Илиевска. Кон овој список треба
да се додадат и имињата на 20 странски лектори по руски јазик кои од 1965
година па сѐ до денес биле вклучени во наставата на Катедрата.
Исклучителната меѓународна соработка е сегмент на кој е посветено
големо внимание во изминатите децении и тоа резултира со создавање
и одржување тесни врски со сродните катедри во Москва, Перм, СанктПетербург, Воронеж, Самара, Саратов, Белград, Сараево, Задар и др.
Во рамки на потпишаните договори за соработка со партнерските
институции Катедрата за славистика добива лектори по руски јазик,
остварува размена на студенти и наставен кадар, а посебно се фокусира и
на развој на научните врски. Во таа насока во 1995 година е одржана првата
македонско-руска научна конференција со која започнува традиција која
продолжува денес со седмата научна средба од овој вид.
Покрај континуираната настава по руски јазик на матичната група,
наставата за другите студиски групи од Филолошкиот факултет, како и
за други факултети од УКИМ, овие 7 децении членовите на Катедрата се
активно вклучени како лектори и предавачи на Семинарот за македонски
јазик и во лекторатите во Москва, Будимпешта, Хале, Крајова, Краков, Прга
и Грац, но и како членови на Советот на Семинарот, а проф. Каранфиловски
и како директор на Семинарот.
Во текот на овие 7 децении Катедрата развива плодна издавачка
дејност која опфаќа како учебници и учебни помагала, речници, така и
преводи на стручна и уметничка литература, а од 1976 година иницирано е
и списанието Славистички студии.
Она на што сме посебно горди е и библиотечниот фонд кој брои над
20 000 наслови на книги и списанија.
Со одлука на Президиумот на Меѓународната асоцијација на
наставниците по руски јазик и литература од 26 октомври 1997 година,
Асоцијација на наставниците по руски јазик и литература од Р.Македонија,
во чиј состав влегува и Катедрата за славистика, официјално е примена
за член на МАПРЈАЛ. Како членови на Асоцијацијата, наставниците од
Катедрата веќе 48 години се вклучени во организацијата и реализиацијата
на олимпијади по руски јазик за учениците од основните и средните
училишта во Р. Македонија.
За својата работа членовите на Катедрата се одликувани со медали
и се добитници на државни и меѓународни награди и признанија. По повод
200-годишнината од раѓањето на големиот руски писател и поет А.С.
Пушкин на Катедрата за славистика за својата успешна работа во ширењето
и популаризирањето на рускиот јазик во Р. Македонија доделен и е медал
Пушкин.
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Ова е во кратки црти багажот од изминатите 70 години.
Она што во моментот се фокусирани членовите на Катедрата е:
осовременување на наставата и наставните програми согласно со потребите
на пазарот на трудот и на новите генерации; зголемување на наставниот
кадар во крајно ограничени правни и финансиски услови; подготовка на
18-тиот број на сп. Славистички студии, преводи и прирачници, продолжување на традицијата за одржување на натпревари по руски јазик за
учениците на основните и средните училишта и др. Во поглед на научноистражувачката работа може да го издвоиме проектот за создавање
електронска база на македонски фраземи со нивни еквиваленти во рускиот,
во полскиот, во чешкиот и во францускиот јазик. Станува збор за активност
која е поддржана со програмата за развој на научноистражувачката дејност
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Во рамки на овој проект се
појави и последното издание на нашата Катедра - зборникот „Зборот збор
отвора“ во кој се презентирани трудовите од истоимената конференција
реализиарана во октомври 2016 година.
Се надевам дека нашите активности претставуваат достојно
продолжување на веќе трасираните патеки од претходните генерации и дека
атмосферата на прекрасни меѓучовечки односи, искрено пријателство и
безрезервна поддршка која ја наследивме ќе ја пренесеме и на наследниците.
За крај, се надевам дека во идната монографија на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“ ќе можеме, како на почетокот на ова излагање,
да констатираме дека Катедрата за славистика продолжува со несмален
интензитет со наставната, стручната и научната дејност.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА С ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ
ФАКУЛЬТЕТОМ ИМЕНИ БЛАЖЕ КОНЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ СВВ. КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ В СКОПЬЕ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Тезисы: В статье систематизированы сведения о плодотворном и многоаспектном сотрудничестве между филологическими факультетами МГУ им.
Ломоносова и университета им. Свв. Кирилла и Мефодия в Скопье - главными
центрами македонистики и русистики в своих странах. Подчеркнуто, что
открытие специлизации по македонистике в МГУ в 1975 г. дало сильный импульс
сотрудничеству, результатом которого стало написание совместных учебников и
учебных пособий, издание словарей, обмен лекторами, участие студентов в Летних
школах, возможность стажировки для написания дипломных работ. Были также
предприняты фундаментальные исследования и защищены диссертации, изданы
монографии и многочисленные статьи по македонистике в России и русистике
в Македонии. Регулярно проводятся совместные научные конференции. Оба
факультета вносят большой вклад в развитие культурного сотрудничества между
нашими народами.
Ключевые слова: Филологический факультет МГУ им. Ломоносова,
Филологический факультет им. Блаже Конеского университета им. Свв. Кирилла
и Мефодия в Скопье, македонский язык, македонская литература, русский язык и
литература, культурные связи, научные связи.

Поводом проанализировать историю сотрудничества между филологическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и филологическим
факультетом имени Блаже Конеского университета имени Св. Кирилла и
Мефодия в Скопье стало празднование 70-летия преподавания русского
языка и литературы на факультете им. Свв. Кирилла и Мефодия в Скопье
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(2017). Поробуем подвести некоторые итоги нашего сотрудничества
и наметить перспективы. Сразу оговоримся, что основное внимание
сосредоточено на периоде с 1975 по 2016 гг., так как именно в это время
взаимодействие между факультетами приобрело наиболее интенсивный
характер. Причин было несколько. Успешно развивались государственные
отношения между СФРЮ и СССР (до 1991), затем между Российской
Федерацией и Республикой Македонией (с 1991), что положительно
сказывалось на сотрудничестве в сфере культуры, науки и образования.
В Македонии (особенно до 1991 г.) расширялась сфера использования
русского языка. В то же время государственный статус македонского
языка, его распространение на область дипломатии (с 1991 г.), интенсивное
развитие македонской литературы, достижения в сфере культуры обусловили потребность в изучении и преподавании македонского языка и
литературы за пределами страны, в том числе в России.
В 1975 году на филологическом факультете МГУ состоялся первый
набор студентов в македонскую группу славянского отделения. До этого
события македонский язык уже преподавался на факультете, но не в
качестве основного славянского языка. Открытие группы македонского
языка стало этапным событием, так как оно вывело сотрудничество между
нашими факультетами на новые рубежи, которое приобрело устойчивый,
систематический характер. Сотрудничество было многосторонним, включало в себя такие аспекты, как взаимодействие по вопросам преподавания
языков и литератур, обмен лекторами, написание совместных учебников
и учебных пособий, научно-исследователькая работа, издание научных
трудов, публикация их в совместных сборниках, научных журналах
факультетов, издание словарей и многое другое. В целом результаты
сотрудничества за сорок с небольшим лет выглядят весьма впечатляюще.
Но этот результат не был бы достигнут, если бы не было многовековой общей культурной традиции, обогащающей и русскую, и
македонскую культуру. С начала распространения христианства на Руси
здесь получили известность труды представителей Охридской книжной
школы, в первую очередь, жития Свв. Кирилла и Мефодия Климента
Охридского. Традиция взаимообмена культурным опытом сохранялась долгие века и сыграла определяющую роль в XIX в., во время
активизации национально-освободительного движения у южных славян
(Россия всесторонне поддерживала этот процесс) и формирования у
них современных литературных языков. Это стимулировало развитие
славистики как особой части филологической науки и в России, и в других
европейских научных центрах. Русские слависты XIX в. внесли важный
вклад в изучение языков, фольклора и литератур славянских народов,
уделяя серьезное внимание и македонским славянам. В этой связи в первую
очередь следует упомянуть В.И.Григоровича (1815-1876) – профессора
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Московского университета (также Казанского и Новороссийского). Этот
выдающийся славист посетил македонские земли в середине XIX в. (1847),
собрал богатый материал о жизни и обычаях и оставил яркий след в
судьбах выдающихся представителей македонской культуры, с которыми
был знаком лично. Известно его влияние на братьев Миладиновых и Райко
Жинзифова. Д. Миладинов стал учить македонских детей грамоте на родном
наречии, а К. Миладинов и Р. Жинзифов стали студентами филологического
факультета Московского университета. Именно в Москве сформировались
их поэтические индивидаульности.
Для становления российской македонистики этапное значение
имели публикации П.Д. Драганова («Македонско-славянский сборник с
приложением словаря», 1894) и экспедиция под руководством Н.П. Кондакова
(«Македония. Археологическое путешествие», 1909). Русские слависты (в
том числе из Санкт-Петербургского университета) на протяжение второй
половины XIX в. были учителями для многих выдающихся деятелей
македонского народа. В Санкт-Петербургском университете у профессора
П. А. Лаврова (участника экспедиции Императорской Академии наук в
Македонию в 1900 г.) учился идеолог македонской самобытности Крсте
Мисирков.
В свою очередь в Македонии неуклоно рос интерес к русскому
языку и русской культуре. Этот процесс активизировался 1920-30-е гг., когда
свою лепту в популяризацию русского языка и литературы внесли русские
эмигранты, прибывшие в первой волной беженцев. Многих из них (Евгений
Аничков, Петар Митропан, Владимир Мошин и др.) оставили яркий след
в македонской культуре и науке1. Например, Серафима Мадатова-Полянец,
получившпя известность как поэтесса русского серебряного века, долгое
время жила и работала в Скопье. Уже после войны она преподавала русский
язык Блаже Конескому и привила ему любовь к поэзии Александра Блока, о
чем поэт с благоарностью вспоминал2.
Было эффективным и «встречное движение». Активность македонских патриотов в России в первой половине ХХ века (включая К.
Мисиркова и всего Македонского кружка в Петербурге) привлекала внимание русского общества к македонской проблематике. Это было важно,
так как помогало формированию основы для систематического изучения
македонского языка, которое началось в СССР сразу после окончания
Второй мировой войны. Научное изучение македонского языка началось
на филологическом факультете МГУ. Связано это событие с именем
выдающегося лингвиста, ученика А.М. Селищева, Самуила Борисовича
См. подр.: Шешкен А. Г. Формирањето и развоjот на македонската литература. Скопjе.
2012. С. 48-49.
2
Там же. С. 38-39.
1
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Бернштейна, который в 1948 г. опубликовал статью, посвященную недавно
кодифицированному македонскому языку. Этот ученый был также автором
статей по македонской проблематике в советских энциклопедических
изданиях. Его ученица Рина Павловна Усикова заложила основы систематического, концептуального изучения и преподавания македонского языка
в России. Она же проявила большой организаторский талант и искреннюю
преданность делу и добилась того, что македонистика в Московском
университете стала интенсивно развиваться.
В результате целенаправленной подготовительной работы российская македонистика стала важным направлением отечественной филологической науки. Филологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
сохраняет в этом процессе главные позиции и уже более сорока лет является
основным центром российской македонистики. Так же, как и университетпартнер в Скопье, филологический факультет которого является основным
центром русистики в Республике Македония.
Особый статус филологического факультета МГУ обусловлен тем,
что кафедра славянской филологии – единственное место в Российской
Федерации, где осуществляется фундаментальная подготовка кадров в
области македонского языка и литературы. Студенты изучают македонский
язык в качестве основного иностранного языка, слушают спецкурсы,
посещают спецсеминары, пишут курсовые и дипломные сочинения по
македонскому языку или литературе. После окончания им присваивается
соответствующая квалификация. Подготовка ведется с 1975 года. Набор
до 2015 г. производился один раз в пять лет, в настоящее время - каждые
четыре года.
Между филологическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова
и филологическим факультетом имени Блаже Конеского университета имени
Святых Кирилла и Мефодия в Скопье заключены и действуют договоры о
сотрудничестве (они являются частью договоров между университетами и
частью межгосударственных соглашений), в соответствии с которыми на
протяжении нескольких десятков лет ведется плодотворная совместная
работа.
За высокие результаты специалисты, заложившие основы систематического изучения и преподавания македонского языка, литературы
и культуры в России, были удостоены в Македонии высокого признания.
Профессор филологического факультета МГУ Рина Павловна Усикова
была удостоена государственных наград: «Ордена югославского знамени
с золотым венцом» (1989) и «Ордена за заслуги перед республикой
Македонией» (2011). Ученица Р.П. Усиковой доцент кафедры славянской
филологии филологического факультета МГУ Е.В. Верижникова также
была награждена «Медалью за заслуги перед республикой Македонией»
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(2014). За успешное развитие сотрудничества между университетами и
факультетами Рина Павловна Усикова была удостоена звания Почетного
доктора университета им. Свв. Кирилла и Мефодия в Скопье (1992).
Елена Владимировна Верижникова также является Почетным доктором
университета им. Свв. Кирилла и Мефодия (2014).
Профессора Рина Павловна Усикова (1986) и Алла Геннадьевна
Шешкен (2006) были избраны иностранными членами Македонской
Академии наук и искусств. За выдающийся вклад в изучение македонской
литературы и македонского языка проф. А.Г. Шешкен была удостоена
Медали имени Блаже Конеского, которую ей присудила Академия наук и
искусств Республики Македония (2015).
Кафедра славистики факультета имени Б. Конеского является
основным центром изучения русского языка и литературы в Македонии,
70-летие преподавания которых в 2017 г. было торжественно отмечено.
В разные годы на факультете университета в Скопье работали
и прививали любовь к русскому языку, литературе и культуре многие
выдающиеся ученые и педагоги. Акад. Милан Гюрчинов двадцать лет
читал лекции по русской литературе, с особым блеском о творчестве
Чехова, о чем с теплотой вспоминают не только его македонские, но и
многие зарубежные студенты. Не одно поколение русистов вырастили
педагоги Кита Бицевская, Максим Каранфиловский, Красимира Илиевская,
Димитрия Ристеский, Ружица Янчулева. В настоящее время работой
кафедры руководит Биляна Мирчевска-Бошева, сочетая традиционные
методики с новыми возможностями, которые представляет эпоха интернета.
Неизменной любовью студентов пользуется преподаватель Роза Тасевская,
автор учебников и словарей. Все члены коллектива (а названы здесь далеко
не все), относятся к своему труду как к высокой миссии, отдавая все силы
высокому и благородному делу. Максим Каранфиловский, в том числе
на посту декана филологического факультета имени Блаже Конеского и
директора Семинара македонского языка, литературы и культуры, приложил
много сил, чтобы обмен студентами и лекторами с филологическим
факультетом МГУ развивался успешно. Роза Тасевская создавала учебники
для тех македонских студентов, кто начинает изучать русский язык. В то же
время, при написании учебника македонского языка она использовала свой
опыт лектора в Московском университете.
Кафедра университета в Скопье за годы своего существования
подготовила многочисленных учителей школ и гимназий, переводчиков
художественной литературы, сотрудников государственных учреждений
Македонии, журналистов и дипломатов. Именно здесь получили подготовку
специалисты, которые затем стали работать в других высших учебных
заведениях Македонии в качестве преподавателей.
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История изучения и преподавания русского языка в Македонии
складывалась непросто, а иногда и драматично, как непростой была и
судьба македонистики в России. Из-за позиции Болгарии, которая долгое
время вела острые дискуссии по вопросам самобытности македонского
этноса, его истории и культуры. Поэтому изучение македонского языка,
истории, литературы и культуры неизменно сопровождалось острыми
спорами, необходимостью отстаивания собственных концепций, что
требовало от российских ученых твердости, а нередко и мужества. И в
России, и в Македонии, особенно на фоне межгосударственного конфликта
1948-1953 гг. СФРЮ и СССР, область русистики и соответственно
югославистики была не свободна от политики. Открытие македонистики
в Московском университете в 1975 г. можно рассматривать в рамках
общего процесса положительного развития межкультурных отношений,
которое продолжалось и в 1980-е годы. В этой связи можно упомянуть рост
популярности в России международного фестиваля «Стружские вечера
поэзии», издание на русском языке переводов классиков македонской
литературы К. Рацина, Б. Конеского, С. Яневского, Г. Абаджиева, Д. Солева,
Ж. Чинго и др. В Македонии активно переводилась русская классическая и
современная литература.
Период 1990-х годов, когда, казалось бы, ситуация должна стать
более благоприятной, избавленной от идеологического контроля, возникли
новые сложности, с которыми столкнулось изучение русского языка в
Македонии. Суровые законы рынка в целом негативно сказались на области
культуры, кроме того, утрата Россией многих позиций на международной
арене привела к тому, что интерес к изучению русского языка начал
снижаться и приток студентов на русское отделение сократился. Тем не
менее, традицию удалось сохранить, а в настоящее время наметились
положительные тенденции. У молодежи растет интерес к изучению русского языка. Македонистика в России в 1990-е-2000-е гг. имеет немало
достижений, хотя и она сталкивается с серьезными трудностями, характерными для сферы гуманитарного образования в целом.
За популяризацию русского языка и культуры в Македонии многие
преподаватели и ученые университета в Скопье были награждены высокими
наградами России. Так, Милан Гюрчинов, Максим Каранфиловский,
Красимира Илиевская, Блаже Ристовский (МАНИ), Велимир Стойковский
(ректор университета им. Свв. Кирилла и Мефодия в Скопье) указом
президента страны были удостоены государственной награды Российской
Федерации «Пушкинской медали». За большой личный вклад в сотрудничество между университетами профессор факультета им. Блаже
Конеского доктор филологии Максим Каранфиловский был удостоен
звания Почетного профессора Московского государственного университета
(2008).
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В последнее десятилетие сотрудничество между нашими факультетами и университетами осуществляется с опорой на приобретенный опыт
и те возможности, которые дает использование новых образовательных
технологий. Оно охватывает все основные направления учебной и научной
деятельности.
В области учебного процесса регулярно (ежегодно) производится
обмен студентами. На филологический факультет МГУ приезжают
студенты-русисты из Университета в Скопье. Филологический факультет
университета в Скопье принимает студентов македонской группы отделения
славянской филологии и других кафедр факультета, магистрантов и
аспирантов филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.
Студенты и магистранты (от трех до пяти участников) участвуют в
ежегодном Международном семинаре македонского языка, литературы и
культуры (летней школе) в Охриде. В свою очередь, столько же студентов
филологического факультета университета в Скопье приезжают в Летнюю
школу филологического факультета МГУ. Студенты имеют возможность
выезжать на преддипломную практику, собирать материалы для написания дипломных сочинений и получать необходимые консультации у
специалистов. Магистранты и аспиранты также выезжают на стажировки
для консультаций и сбора материала для диссертационных исследований.
Постоянный характер носит обмен лекторами. В университете в
Скопье в разные годы русский язык преподавали специалисты кафедры
русского языка как иностранного и преподаватели кафедры славянской
филологии (Р.П. Усикова, Е.В. Верижникова, Т. Ганенкова, Н. Кикило и др.).
На кафедре славянской филологии в МГУ работали крупные специалисты
из университета им. Свв. Кирилла и Мефодия (К.Конеский, Л. МиноваГюркова, И. Чашуле, М. Каранфиловский, Р. Тасевска, Э. Ниами, Д.
Митевский).
Преподаватели из Университета им. Свв. Кирилла и Мефодия
в Скопье выступали с лекциями перед студентами славянского отделения филологического факультета МГУ (М. Каранфиловский в 2008 г.).
Преподаватели кафедры славянской филологии читали лекции в университете в Скопье (А.Г. Шешкен – в 2006 и 2012, 2015 гг.).
Совместная учебно-методическая работа реализована в написании
учебников и учебных пособий.
Удачным получился опыт написания совместного учебника по
рускому языку:
- Руски jазик за сите. (курс за напреднати) Русский язык для всех
(курс для продвинутого этапа) Учебное пособие. (авторы - Р.П. Усикова, Т.
Поп-Спирова, Р. Тасевска) Скопjе 1996, 15,2 п.л.
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В результате обмена учебно-методическим опытом, в том числе во
время работы лекторами, были написаны авторские учебники и учебные
пособия:
по македонскому языку:
- Усикова Р.П. Македонский язык. В учебном пособии по славянским
языкам под ред А.Г. Широковой и В.П. Гудкова «Славянские языки».
Издательство Московского университета. 1977, с. 333-374.
- Усикова Р.П. Македонский язык. Грамматический очерк, тексты
для чтения с комментариями и словарем. Скопје 1985; 239 с. (первое
издание); Скопје 2000; 284 с. (второе, дополненное издание).
- Усикова Р.П. Грамматика македонского литературного языка. М.,
2003; 376 с.
- Боронникова Н.В., Верижникова Е.В. Теория и практика перевода
(на материале македонского кинотекста): учеб.-метод. пособие. Пермь:
Перм. гос.нац. исслед. ун-т, 2013. 144 с.
- Степаненко Е.В. Македонский язык. Учебное пособие по
страноведению для изучающих македонский язык. М.: МАКС Пресс, 2013.
184 с.
по македонской литературе:
- Шешкен А.Г. Русская и югославянские литературы в свете
компаративистики. Учебное пособие. М., МАКС Пресс, 2003. 144 с.
В Македонии появился новый авторский учебник по русскому
языку:
- Тасевска Роза. Изучаем русский язык. Скопье. 2008. 234 с.
Научная работа охватывает область фундаментальных исследований, в том числе работу над докторскими диссертациями, проведение
совместных конференций, публикацию сборников научных статей, издание
словарей.
Для работы над фундаментальными исследованиями, в том числе
для написания диссертаций на соискание ученой степени доктора наук
материал российскими учеными собирался и анализировался, в том числе
во время пребывания в университете в Скопье на семинарах, конференциях,
во время научных командировок, стажировок, работы лекторами. В
результате на кафедре славянской филологии филологического факультета
МГУ были защищены две диссертации на соискание ученой степени
доктора филологических наук:
- Усикова Р.П. Современный литературный македонский язык как
предмет славяноведения и балканистики. (2005)
- Шешкен А.Г. Македонская литература ХХ века. Особенности
формирования и развития. (2008).
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Это были первые в нашей стране фундаментальные исследования
по македонскому языку и литературе.
Учеными кафедры славянской филологии были подготовлены и
изданы следующие монографии:
- Усикова Р.П. Грамматика македонского литературного языка. М.:
Муравей, 2003. 376 с.
- Усикова Р.П. Македонский язык // «Языки мира. Славянские
языки» ред. колл. А.М. Молдован, С.С. Скорвид, А.А. Кибрик./ РАН. Институт языкознания. М.; Academia, (2005); 2-е изд. 2017.
- Усикова Р.П. Македонский язык // в кн. «Основы балканского
языкознания. Часть 2. Славянские языки», Санкт-Петербург, 1998, с. 156–
188.
- Шешкен А.Г. Македонская литература ХХ века. Генезис. Этапы
развития. Национальное своеобразие. М., Изд-во Моск. Ун-та, 2007. 249 с.
- Верижникова Е.В. Македонская лексикография // Славянская
лексикография. Международная коллективная монография / Отв. ред. М.И.
Чернышева. – М.: Азбуковник, 2013. С. 90-120.
Ряд трудов ученых филологического факультета были опубликованы
филологическим факультетом университета в Скопье, в том числе в
переводе на македонский язык:
- Усикова Р.П. Морфология имени существительного и глагола в
современном македонском литературном языке. Скопје 1967. (Институт за
македонски јазик «Крсте Мисирков». Посебни изданија, кн. 6, 111 с.).
- Усикова Р.П. Македонский язык. Грамматический очерк, тексты
для чтения с комментариями и словарем. Скопје 1985. 239 с. (Первое
издание); Скопје 2000; 284 с. (Второе, дополненное издание).
- Шешкен А.Г. Студии по македонската литература. Монографиjа.
Скопjе. Диjалог. 2005. 168 с.
- Шешкен А.Г. Формирането и развоjот на македонската литература.
Универзитет «Св. Кирил и Методиj», Филолошки факултет «Блаже
Конески» Скопjе. 2012. 288 с.
На филологическом факультете имени Блаже Конеского университета имени Свв. Кирилла и Мефодия в Скопье защитил диссертацию
на звание доктора филологии Эмил Ниами «Антонимы в русском языке
в сопоставлении с македонским» (2010). Материал для исследования
был Э.Ниами собран в том числе во время работы лектором на кафедре
славянской филологии МГУ.
Для подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических наук, выполненных на кафедре славянской филологии
МГУ, материал собирался во время работы лекторами или стажировок в
университете в Скопье:
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1. Поварницына Марина Александровна
2. Верижникова Елена Владимировна
3. Боронникова Наталья Владимировна
4. Проскурнина Мария Борисовна
5. Степаненко Елена Владимировна
6. Ганенкова Татьяна Сергеевна
7. Кикило Наталья Игоревна
Специалисты двух университетов подготовили русско-македонские
и македонско-русские словари, изданные в наших странах:
- Македонско-руски речник. Македонско-русский словарь, в 3 тт.
Скопье, 1997. Ред. Р.П. Усикова (сост. Р.П. Усикова, Е. Верижникова, З.
Шанова, М. Поварницына). Языковой консультант Роза Тасевска. 103 п.л.
- Македонско-русский словарь. Македонско-руски речник. (Под
общей редакцией Усиковой и Е.В. Верижниковой; авторы – Р.П. Усикова,
З..К. Шанова М.А. Поварницына, Е.В. Верижникова), Москва 2003; 40 п.л
- Тасевска Роза. Речник на антонимите во македонскиот jазик со
руски еквиваленти. Филолошки факултет «Блаже Конески». Скопjе, 2011.
Совместные конференции:
На филологическом факультете МГУ и в университете в Скопье
регулярно проводятся конференции, посвященные русско-македонским
культурным, литературным и языковым связям в балканском и славянском
контектсе. Всего было проведено семь таких конференций: в Македонии
(1995, 2001, 2012, 2017) и в России (1998, 2009, 2014). Их материалы
опубликованы в совместных сборниках.
- Македонско-руски jазични, литературни и културни врски
(Материjали од Првата македонско-руска славистичка конференциjа,
Охрид 23-24 август 1995 г.). Скопjе 1998.
- Руско-македонски јазични, литературни и културни врски
(Материјали од Третата македонско-руска научна славистичка конференција,
Охрид, 9-11 август 2001 г.)
- Руско-македонски јазични, литературни и културни врски 5 /
во редакција на Максим Каранфиловски. – Скопје: Филолошки факултет
«Блаже Конески», 2014.
Вторая русско-македонская научная конференция «Македонский
язык, литература и культура в славянском и балканском контексте»,
состоявшаяся в сентябре 1998 г., и изданный по ее материалам сборник,
стали первыми в России (и СССР) научными манифестациями, в центре
внимания которых были проблемы македонистики.
Пятая русско-македонская конференция, состоявшаяся в 2012 году
в Охриде, привлекла внимание к важной для истории русской культуры и
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русско-македонского культурного взаимодействия проблеме – изучению
наследия русской эмиграции 1920-1930-х гг. в Македонии. Этот вопрос
вызвал большой интерес у македонской научной общественности.
Ученые филологического факультета МГУ и коллеги из университета в Скопье регулярно участвуют в крупных научных конференциях,
проводимых в Македонии (ежегодная научная конференция в рамках
Международного семинара македонского языка, литературы и культуры
в Охриде, конференции, посвященные крупным деятелям национальной
культуры и т.д.);
На филологическом факультете МГУ (Международный конгресс
«Русский язык: исторические судьбы и современность»; конференция,
посвященная 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина, 100-летию со дня
рождения С.Б.Бернштейна и т.д.).
Регулярный характер носит сотрудничество в периодических
изданиях и сборниках кафедральных научных трудов. Всего за прошедшее время опубликовано более пятидесяти статей. Публикуются
статьи в изданиях университета в Скопье и «Вестнике Московского
университета. Серия 9. Филология». Последнее время приобрел авторитет
международный электронный журнал филологического факульета МГУ
“Stephanos”, который публикует статьи на всех славянских языках. В
редколлегию журнала входит профессор факульета имени Блаже Конеского
Весна Мойсова-Чепишевская. В электронном издании напечатаны статьи
по вопросам русского языка и проблемах его преподавания македонским
студентам Б.Мирчевской-Бошевой, о явлениях новейшей литературы
Македонии В. Мойсовой-Чепишевской, проблемах постмодернистского
романа и др. Опубликованы рецензии на труды ученых филологического
факультета МГУ (рецензия проф. Э. Црвенковской на учебник М.Л. Ремневой «Старослаянский язык») и филологического факультета имени Блаже
Конеского (рецензия проф. Е.В. Петрухиной на учебник по русскому языку
Р.Тасевской «Изучаем русский язык») и др.
Преподаватели и выпускники филологических факультетов наших
университетов вносят важнейший вклад во взаимную популяризацию у
себя на родине наших культур и литератур. Они выступают с публичными
лекциями, представляют новые издания книг по македонской и русской
литературам, участвуют в фестивалях и других мероприятиях. В рамках
месяца македонской культуры, организованного Центром славянских
культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино (октябрь 2017) проф. А.Г. Шешкен прочитала лекцию
«Македонская литература – окно в мир национальных легенд и преданий».
Переводу классики национальных литератур отдали немало сил Р.П.
Усикова, Е.В. Верижникова, Н.М. Вагапова, Т.П. Попова, О.В. Панькина,

и Д. Ристеский, М. Каранфиловский, Э. Ниами и др. Они выступили также
авторами предисловий и комментариев к этим изданиям.
С участием педагогов и студентов-македонистов регулярно проводятся литературные вечера («Дом Дружбы» Москва: вечера переводов
македонской поэзии; «Пушкинская гостиная» филологического факультета
МГУ: вечера памяти Б. Конеского и др.). На филологическом факультете в
Скопье с успехом прошли юбилейные вечера памяти А.С. Пушкина, Н.В.
Гоголя и др. классиков русской литературы.
В целом, преподавание и изучение русского языка и литературы в
Македонии и македонского языка и литературы в России за прошедшие
десятилетия превратились в важную неотъемлемую часть славистики и –
шире – национальной филологической науки России и Македонии.

Ала ШЕШКЕН

СОРАБОТКАТА НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ
ПРИ МДУ„М.В. ЛОМОНОСОВ“ СО ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ
„БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ВО СКОПЈЕ: РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ.
Во статијата се систематизирани податоците за плодотворната и
многустрана соработка меѓу филолошките факултети при МДУ Ломоносов
и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје како главни центри на
македонистиката и русистиката во своите земји.
Особено се истакнува дека отворањето на програмата за македонистика во МДУ во 1975 г. дало силен поттик за соработката како резултат
на која се напишани заеднички учебници, учебни помагала, речници,
се остварува размена на лектори, учество на студентите на летни школи
и стажирања. Исто така, спроведени се фунадаментални истражувања,
одбранети се дисертации, издадени се монографии и многубројни статии
за македонистиката во Русија и русистиката во Македонија. Регуларно се
одржуваат заеднички научни конференции. Двата факултета имаат големо
влијание во развојот на културната соработка меѓу нашите народи.

УДК 821.161.1.09

Милан ЃУРЧИНОВ
МАНУ
Скопје, Македонија

ТРАГИЧНАТА СУДБИНА НА „ЦРВЕНИОТ КНЕЗ“ –
КРИТИЧАРОТ ВО РАСЧЕКОР СО ЕПОХАТА
Д. П. Свјатополк – Мирски (1890–1939)
Апстракт: Димитриј Свјатополк Мирски (1890–1939) е еден од
најзначајните руски книжевни критичари од времето на 20-тите и 30-тите години на
20 век. Роден е во угледно дворјанско семејство (татко му едно време бил министер
во царската влада и приврзаник на конституционалниот режим во Русија). Д.
С. Мирски добил највисоко образование, а потоа учествувал во Првата светска
војна, кога бил и ранет. Во бурните револуционерни години бил на страната на
Февруарската револуција и се определил за „белите“ и за антибољшевизмот.
Започнал како поет и есеист, а веќе во 1920 година емигрирал во Англија,
каде што во Лондон (King’sCollege) предавал руска литература и се залагал за
единство меѓу емигрантската литература на Запад со онаа која се создаваше во
СССР. Многу пишувал и за англиската литература и нејзините контакти со руската.
Бил близок со Т. С. Елиот, Вирџинија Вулф и Едмонд Вилсон. Во 1926 година ја
објавува „Историјата на руската книжевност од најраните времиња до модерната
епоха“, која му донела светска слава.
Се зближува со Максим Горки во Соренто (Италија), по чија сугестија се
враќа во СССР. Пред тоа, активен е како член на Англиската комунистичка партија,
а во СССР еден од најактивните критичари-марксисти и близок на РАПП. Поради
своите погледи за Пушкин и постарата руска книжевност, паѓа во немилост.
Елиминиран е од книжевниот живот и уапсен во 1937 година и затворен во еден од
конц-лагерите кај Магадан, каде што по двегодишен престој и умира. Посмртно е
рехабилитиран од советската власт.
Клучни зборови: Димитриј Свјатополк Мирски, руски книжевен критичар

За истакнатиот руски критичар Д. П. С. – Мирски, колку што ми е
познато, кај нас, па и во регионот, дури и меѓу славистите русисти – малку
се знае. За него не се зборува на катедрите за руска книжевност, неговото
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име го нема меѓу претставниците на руската литература од 20 век, за него
никој кај нас не пишувал, што не е ни чудно, бидејќи ниту едно негово дело
не е преведено, а и неговиот трагичен живот одвај некому му е познат. Од
друга страна, Д. Мирски е познато и признато име меѓу големите книжевни
творци на 20 век и во Русија и на Запад. Тој беше близок со Максим Горки,
со англиската книжевна елита: Т. С. Елиот, Вирџинија Вулф и Едмонд
Вилсон. Еден од најславните руски писатели, кој емигрирал во САД,
Владимир Набоков, неслучајно изјави дека неговата „Историја на руската
книжевност“ (првобитно објавена на англиски јазик) е најдоброто дело
воопшто во својот жанр кое се појавило во светот во првата половина на
20 век.
Животот на овој редок човек беше крајно сложен, контроверзен
и атипичен за кој било друг претставник на руската емиграција. Принцот
Д. С. – Мирски е роден на 15 август 1890 година во населбата Гијовка во
Харковската губернија, во семејството на П. Д. С. – Мирски, висок царски
чиновник, дворјанин меѓу конзервативните либерали, едно време дури и
министер во царската влада, кој се залагал за нов конституционален режим
во Русија. Неговиот син добил највисоко образование, совладувајќи ги
уште од најрани години двата светски јазици – францускиот и англискиот,
и развивајќи ја својата голема приврзаност за литературата. Во периодот
од 1906 до 1908 година, тој учи во лицејот во Петроград, за потоа да стапи
на Факултетот за источни јазици, во отсекот за Кина и Јапонија, каде што
ги слуша еминентните професори Бодуен де Куртене, В. М. Алексеев, В.
В. Вартолд. Во 1911 година го прекинува школувањето и преминува во
Армијата, каде што поминува две години служејќи во Царската гарда во
Царское Село, здобивајќи се во неа со офицерски чин. Во 1914 година тој
е враќа на Универзитетот и стапува на Историскиот факулет, на отсекот за
психологија и историја, подготвувајќи се за специјализација на латинскиот
јазик.
Својата книжевна кариера Мирски ја започнува како поет. Во 1911
година ја објавува својата прва книга „Стохотворения“, со која, меѓутоа,
немаше поголем успех. Но, интересот за литературата, особено за современата, модерната, кај него не спласнува. Тој другарува со Мандељштам,
Кузмин, особено со Жирмуднски, еден од идните видни претставници на
формалната школа, во чие списание „Аполон“ Мирски објавува неколку
помали рецензии. Сето тоа го прекинува во Првата светска војна (1914),
во која тој активно учествува, при што бил ранет. Во крајно турбулентна
и хаотична ситуација, во која се најде Русија, тој се определува за
Февруарската револуција, но ја отфрла Октомвриската и се држи подалеку
од болшевиците. Во 1918 година ќе се најде во Севастопољ во Белата
армија на генералот Деникин, кој се повлекува на југ за да се засолни во
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Истанбул. Потоа извесно време престојува во Полска, па преку тогашна
Југославија ја евакуира својата фамилија во Атина, каде што и тој ќе ѝ се
придружи. Од 1920 година започнува неговиот егзил на Запад и неговата
емигрантска епоха, која трае цели 12 години и која за него, како за критичар
и како толкувач на двете литератури (руската и англиската) е најплодниот
период во неговиот живот. Најголемиот дел од руската интелигенција, како
што е познато, емигрира најпрво во Берлин, а потоа во Прага и во Париз, кој
стана главен центар на руската литература надвор од границите на СССР,
но Мирски се определи за Англија и Лондон, по покана од својот пријател и
колега Морис Баринг. Тој е именуван за лектор по руска литература и руска
критика во престижниот Кингс колеџ (King’s College) во главниот град на
Англија; едновремено, започнува неговата соработкасо угледното списание
Лондон меркјури, во кое се одвива повеќегодишна соработка и во кое тој
ја запознава англиската јавност со книжевната и политичка ситуација во
Русија. Тогаш тој се запознава со Т. С. Елиот, Вирџинија Вулф и Едмонд
Вилсон, чија поддршка ќе ја ужива низа години потоа. На политички план
Мирскис е доближува до руското емигрантско списание „Евразия“, со кое
активно соработува сѐ до неговото укинува во 1929 година. Започнува и
неговата плодна соработка со „Славоник ривју“ (Slavonic Review).
Клучен момент во неговата творечка биографија претставува,
во 1926 година во Лондон и во Њујорк, објавувањето на двете книги
“Contemporary Russian Literature” и “Pushkin”, при што, особено првата,
му донесува висок углед меѓу славистите русисти во целиот западен свет.
Во 1926-1927 година го иницира едно од најзначајните руски списанија
„Вёрсты“(наслов преземен од стихозбирка на Марина Цветаева, со која тој
се запозна во Лондон и која тој ја сметаше за една од најголемите поетеси не
само меѓу емигрантите туку и воопшто во светот). Веќе во 1927 година тој ќе
го објави целосното издание на својата “A History of Russian Literature”, која
уште повеќе го засилува неговиот престиж и углед во светската славистика.
Во 1928 година тој го посетува Максим Горки во Соренто (средба што ќе
има пресвртно влијание во неговиот живот), а потоа патува за САД, каде
што држи предавања за руската литература на универзитетите во Охајо и
во Чикаго.
Со почетокот на новата декада (1930-тите години) започнува
третата фаза во животот на Мирски, кога кај него настапува необичен,
но радикален пресврт и во погледите и во делата што ги пишува. Во 1931
година Мирски ги објавува книгите за Ленин и за Русија. Тој неочекувано
станува член на Комунистичката партија на Велика Британија. Во 1932
година е еден од најмилитантните активисти на Партијата во Британија,
кога и дава оставка на својата професура. Средбата во Соренто ни малку
не беше случајна и без последици. Горки му овозможува на Мирски да го
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добие советското граѓанство и да се врати во татковината. Доаѓаат години на
негови многубројни ангажмани и нови обврски. Но, и пред тоа, во Англија и
во Холандија, тој развива богата политичка активност: одржува голем број
предавања во Манчестер, Единбург, Глазгов, Ливерпул, Амстердам, Хаг. Не
престанува да пишува ни за англиската поезија и проза. Негови омилени
автори се: Елиот, Хаксли, Џојс, Одн, Стивен Спендер. Се афирмира како
истакнат компаративист, кој се залага за обединување на Западот и Истокот.
Неговата основна цел е: на Англија да ѝ го претстави она што, според него,
е најзначајно во современата руска литература и – viceversa – на руската
јавност да ѝ ги претстави најдобрите автори од англиската литература.
Така тој објавува голем број статии: за социјалната структура на Русија,
за смртта на Мајаковски, за Бабељ, за рускиот филм, за Достоевски во
Франција и во Англија, за рускиот историски роман, за Троцки и руската
Револуција; за Виктор Иго и Артур Рембо, за Бертранд Расел и Дос Пасос,
за интелигенцијата и литературата во Англија; како и за новата советска
уметност, која се создаваше во СССР.
Мирски мошне брзо се вклучи во литературниот и во општествениот
живот, станувајќи централна личност во книжевниот живот на СССР, иако
неговата татковина токму во оваа декада (1930-тите години) го доживува
еден од своите постреволуционерни најдраматични и најтурбулентни
периоди. Тоа е времето на суровата пресметка на Сталин со своите реални
и измислени противници и ривали, на бројните Сталинови монструозни
процеси, во кои се ликвидирани голем број од најумните и најафирмирани
личности на руската научна, политичка и уметничка елита. Но, првите
години по враќањето во СССР, ништо не може да застане на патот
на широката афирмација на „повратникот“ Мирски. За тоа, бездруго,
придонесе и безрезервната поддршка од Максим Горки, но и сѐ уште
влијателниот и фамозен критичар Авербах, лидер на најконзервативната
група „РАПП“, која уште во времето на Ленин беше растурена, но долги
години по Лениновата смрт имаше влијание и уживаше доверба кај власта.
Мирски имаше поддршка и од својот дамнешен пријател Жирмунски, од
либералните теоретичари, Н. Берковски и В. Дњепров, кои настојуваа
писателите во СССР да остварат синтеза меѓу формализмот и марксизмот,
што на Мирски, со неговите погледи за модернизмот, целосно му одговараше.
Тој стекна и нови пријатели, кои го олеснуваа неговото адаптирање
на новата средина – меѓу писателите тоа беше Јури Ољеша и Евегениј
Багрицки, како и познатите специјалисти за англиската и за американската
литература – И. Кашкин и В. Стенич. Сето тоа го охрабруваше Мирски
и ја зацврстуваше замислата, која му се роди во емигрантските години и,
според која, руската литература е една и единствена, дека не смее и не може
да се дели на емигрантска и советска, бидејќи тоа апсолутно не е во нејзин
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интерес. Мирски стана и постојан соработник на Литературная газета и на
нејзините страници, како и во други периодични книжевни гласила, тој за
кусо време објавува извонредно голем број прилози на најразлични теми.
Но, оваа мошне поволна клима започнува по извесно време да
се усложнува и да се влошува за амбициозниот и мошне продуктивен
критичар. Сѐ започна со тркалезната маса и дебата, кои се одржаа во 1934
година во Пушкинскиот дом во Петроград, каде што Мирски истапи со
нови и поинакви идеи за руската литература од 18 век, поинакви од оние
што тогаш ги застапуваше руската официјална книжевна наука. Тој за
залагаше за Лениновата мисла околу прашањето за две различни култури
во рамките на секоја национална книжевност и за најстрога оцена на
руската книжевна историја и нејзините нови погледи. Тоа предизвика
голем отпор, дури и револт кај неговите опоненти (Берков, Десницки,
Сергиевски), кои сметаа дека со тоа Мирски застапува еден нихилистички
однос кон сета руска литература од 18 век, под влијание на неговата тесна
соработка со „Пролеткултот“ и „РАПП“, и дека претставува вулгаризација
на марксизмот, поради што треба да бидат отфрлени. Мирски не ги прифати
овие реакции, борејќи се за својата независност и за својот личен став. Но,
работите тргнаа неповолно по него,Иако сѐ уште ја имаше поддршката на
М. Горки, кој во тој период беше директор на Пушкинскиот дом, со кого
Мирски продолжи тесно да соработува, како и на Жирмундски, кој во оваа
академска институција раководеше со проектот „Историја на западната
литература“ како компаративист, кој најактивно ги проучуваше рускоанглиските книжевни контакти и врски и во минатото и во современоста,
што на Мирски целосно му одговараше. И покрај бројните напади врз
него, Мирски храбро се бореше за еден нов идентитет на руската поезија,
не само во минатото но и во современоста. Во тој контекст, тој го зеде во
одбрана Заболоцки, но и другите „фројдисти“ околу Воронски, а особено
се истакна заштитувајќи го Борис Пастернак на Февруарскиот пленум на
Сојузот на писателите на СССР во 1935 година. Во Академијата него го
задолжија да ја подготви големата „Антологија на современата англиска
поезија“ за „Историјата на западната книжевност“, но овие две книги
никогаш не беа објавени. Сето тоа нагло се прекина со смртта на Горки
во 1936 година, кога кампањата против него зеде уште поголем замав.
Мирски ја пишува обемната студија „Проблемот Пушкин“, која наидува
на остра осуда во редовите на тогашната официјална критика во СССР.
Тој е принуден да го објави својот текст „На моите критичари“ во духот
на фамозните „покајувања“ на писателите во Сталиновата епоха на 1930тите години, епоха која беше полна со монтирани процеси и масовни
ликвидации на голем број најспособни руски книжевни творци. Неговиот
опстанок во СССР станува сѐ позагрозен: органите на НКВД неовластено
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упаѓаат во неговиот московски стан и во негово отсуство му одземаат
голем дел од неговите ракописи. Конечно, на 3 јуни 1937 година, Мирски е
уапсен во својот стан, кој го делеше со полскиот и советски писател Бруно
Јасенски, кој, исто така, заедно со Мирски, бидува незаконски репресиран
и испратен во Сибир. Во конц-лагерот Мирски продолжува да ја проучува и
да ја толкува руската литература, и остава зад себе ракопис од околу илјада
нови страници, кои никогаш не беа пронајдени ниту публикувани. Во концлагерот близу злогласниот Магадан, Мирски го завршува својот трагичен
живот во месец јуни, 1939 година.
Во 1938 година излезе книгата, која до апсењето, сепак, Мирски
успеа да ја заврши – „Антологија на новата англиска поезија во руските
преводи“, која беше извонредно оценета во руската книжевна јавност, но –
без неговото име, а само со името на преведувачот – М. Гутнер.
По неколку години, Дмитриј Свјатополк – Мирски беше посмртно
рехабилитиран од советската власт.
На крајот, да повлечеме линија под оваа необична, даровита, но
контроверзна човечка и критичка судбина, на критичарот што се најде во
расчекор меѓу две епохи, кој и за двете беше „сомнителен“ и отфрлен, но кој
остави зад себе околу триста библиографски единици, и преку нив трајни
следи во руската критичка мисла од првите четири децении на 20 век.
Неговите заслуги и придонеси се непобитни. Најнапред, тоа е
проширената верзија на неговата „Историја на руската литература“, капитално дело кое опфаќа две крупни поглавја: „Книга прва: пред 1881“
(литературата на стара Русија од 11 до 17 век) и „Книга втора: по 1881“,
која го опфаќа „крајот на Големата епоха“ и завршува со футуризмот, и
Мајаковски и Пастернак. „Историјата“ на Мирски е единствениот труд кој
на тешко споредлив начин го соединува мајсторството на критичарот што
ги почитуваше методите на „вредносната критика“ и ги соединуваше со
акрибијата на совесниот книжевен историчар и научник.
Со неговата предвремена и трагична смрт, и СССР и Западниот свет
го изгубија еден од најобразованите, најсестрани и најлуцидни книжевни
критичари и литературоведи од првата половина на 20 век.
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ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА „КРАСНОГО КНЯЗЯ“ –
КРИТИК В РАСХОЖДЕНИИ С ЭПОХОЙ
Д. П. Святополк – Мирский (1890–1939)
Дмитрий Святополк - Мирский (1890–1939) - один из самых
значимых русских литературных критиков периода 20-х и 30-х годов 20
века. Происходит из знатного дворянского рода (его отец некоторое время
был министром в царском правительстве и сторонником конституционного
устройства в России). Д. С. Мирский получил блестящее образование. Он
участвовал в Первой мировой войне, на полях сражений получил ранение.
В бурные годы революции встал на сторону „белых“ и боролся против
большевизма.
В России Мирский стал поетом и эссеистом. В 1920 году он эмигрировал в Англию, где в Лондоне (King’s College) начинает преподавать
русскую литературу. В этот период он становится сторонником единства
между эмигрантской литературой Запада и литературой, создававшейся в
СССР. Этот критик много пишет и об английской литературе и её контактах
с русской. Это время, когда он сближается с Т. С. Элиотом, Вирджинией
Вулф и Эдмондом Вилсоном. В 1926 году он публикует „Историю русской
литературы с древнейших времён до современной эпохи“, которая приносит
Мирскому мировую славу.
После знакомства с Максимом Горьким в Соренто (Италия), по
инициативе писателя Святополк - Мирский возвращается в СССР. До
этого является активным членом Английской коммунистической партии,
а в СССР становится одним из самых активных литературных критиковмарксистов, близких идеям РАПП. Из-за своих взглядов на творчество
Пушкина и древнерусскую литературу оказывается в немилости советского
государства. Мирского исключают из литературной жизни и арестовывают
в 1937 году, а затем ссылают в лагерь недалеко от Магадана, где спустя
два года он умирает. Посмертно Дмитрий Святополк реабилитирован
советской властью.
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НАРЕЧНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ
С СРАВНИТЕЛЬНЫМ СОЮЗОМ „КАК“
Абстракт: Предметом сопоставительного изучения являются наречные
фразеологизмы с сравнительным союзом „как“. Представленный материал
показывает, что наречные фразеологизмы, это многочисленный пласт, активно
употребляемый чаще всего в обиходной жизни в русском и македонском языках.
В статье наречные фразеологизмы выделены в тематические группы,
и наличие наречных фразеологизмов в данных группах, которые охватывают
все стороны жизни человека, позволяет сделать вывод о сходстве наречных
фразеологизмов в двух языках.
Далее в статье представлены структурно-грамматические модели самых
многочисленных групп наречных фразеологизмов в русском и македонском
языках. Среди рассматриваемых структурно-грамматических моделей самыми
продуктивными являются модели: „как“+сущ.; „как“+сущ. в им. пад.+сущ. в кос.
пад.; „как“+гл. в личной форме+сущ. в кос. пад.. А модели, в состав которых входит
причастие или прилагательное, необходимо отметить, что в македонском языке нет
соответсвующих эквивалентов.
Сопоставление русских и македонских наречных фразеологизмов
позволяет сделать вывод, что между ними обнаруживаются эквиваленты по
структуре и лексическому наполнению, но и такие, которые являются только
семантическими эквивалентами и передаются разными образными средствами с
одной сторны для русского, а с другой для македонского.
Ключевые слова: фразеологизмы с сравнительным союзом „как“, русский язык,
македонский язык, тематические группы, структурно-грамматические модели
фразеологическая синонимия.

Последние годы в центре внимания исследователей находится
сравнительно-сопоставительное изучение фразеологии, как наиболее
специфической части языковой системы.
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В родственных славянских языках функционирует огромное
разнообразие фразеологизмов, благодаря существовавшему в далеком
прошлом одному и тому же общеслaвянскому источнику и вековым
культурно-историческим связям.
Анализ наречных фразеологических оборотов с сравнительным
союзом „как“ показал, что это довольно многочисленный пласт активно
употребляется, как в македонском, так и в русском языке. С помощью
наречных фразеологизмов можно отразить все стороны жизни человека;
целый ряд характерных черт, его моральные качества, физическое и
духовное состояние, и его неразрывную связь с окружающим миром. Все
это можно проследить в тематических группах.
1.Человек
КАК У ТЕЩИ В ГОСТЯХ
ОДИН КАК ПЕРСТ (рус.)
одинокий
КАК МАТЬ РОДИЛА (рус.)
совсем без ничего
КАК ЗЕНИЦУ ОКА
беречь
КАК БЕЛЬМО В ГЛАЗУ
как помеха, нечто раздражающее

САМ КАКО УТКА (УТ) (мак.)
потполно сам, осамен
КАКО ОД МАЈКА РОДЕН (мак.)
без ништо
КАКО ОЧИТЕ ВО ГЛАВАТА
гледа, варди, чува
КАКО РАСКА (ТРН) ВО ОКО
некому му смета, му боде очи

2. Домашние животные
ГОЛОДЕН КАК СОБАКА
очень голоден, уставший, замерший
ЖИТЬ КАК КОШКА С СОБАКОЙ
в постоянной ссоре, вражде
ЗДОРОВ КАК БЫК
здоровый, сильный человек
КАК НА КОРОВЕ СЕДЛО
не к лицу
КАК БАРАН НА НОВЫЕ ВОРОТА
непонимая, несоображая ничего

ГЛАДЕН КАКО ВОЛК (КУЧЕ)
многу гладен
КАКО КУЧЕ И МАЧЕ
воопшто не се сакаат, не се поднесуваат
ЗДРАВ КАКО ДРЕН
здрав, силен човек
КАКО НА СВИЊА ЅВОНЧЕ
никако не му прилега
КАКО ТЕЛЕ НА ШАРЕНА ВРАТА
гледа, се чуди и ништо не разбира
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3. Домашняя птица
КАК ПЕТУХИ НА ПОМОЙКЕ
враждебно настроенные
ОПЕКАТЬ КАК НАСЕДКА <ЦЫПЛЯТ>
опекать, защищать
КАК ИНДЮК
идти, относиться высокомерно
КАК МОКРАЯ КУРИЦА
чувствовать себя печально, плохо
ЖИТЬ КАК ДВА ГОЛУБКА
жить в любви

КАКО ПЕТЛИ НА БУНИШТЕ
многу непријателски
КАКО ПИЛЦИ ОКОЛУ КВАЧКА
сите заедно заштитени, згрижени
КАКО МИСИР
оди, се однесува вообразено
КАКО ПОКИСНАТА КОКОШКА
се осеќа јадно, потиштено
ЖИВЕАТ КАКО ГУЛАПЧИЊА
живеат складно и во љубов

4. Вещества и их качества
ТВЕРДЫЙ КАК СТАЛЬ
очень черствый, но только для предмета
ТЯЖЕЛЫЙ КАК СВИНЕЦ (ПУДОВАЯ
ГИРЯ) очень тяжелый
БОЯТЬСЯ КОГО, ЧЕГО КАК ОГНЯ
очень бояться, сторониться кого-то
ТВЕРДЫЙ (ПРОЧНЫЙ) КАК
КРЕМЕНЬ черствый
КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ
(ОГЛУШЕННЫЙ)
неожиданно, внезапно

ТВРД КАКО ЧЕЛИК
многу тврд (за предмет)
ТЕЖОК КАКО ОЛОВО
многу тежок
СЕ ПЛАШИ ОД НЕКОГО,
ОД НЕШТО КАКО ОД ЖИВ ОГАН
се плаши, го избегнува
ТВРД КАКО ОРЕВ
1. тврд (за предмет)
2. бездушен човек
КАКО ОД ГРОМ УДРЕН
запрепастен, изненаден

5. Животные, пресмыкающиеся, рыбы
ШИПЕТЬ КАК ПОДКОЛОДНАЯ ЗМЕЯ
очень сердиться на кого-то
КРАСНЫЙ КАК (ВАРЕНЫЙ) РАК
покраснеть от стыда
КАК РЫБА В ВОДЕ
хорошо себячувствовать
БИТЬСЯ КАК РЫБА ОБ ЛЕД
искать выход из тяжелого положения
ДВИГАТЬСЯ (ПОЛЗТИ, ХОДИТЬ) КАК
ЧЕРЕПАХА
никуда не спешит, идет неспеша

БЕСЕН (ЛУТ) КАКО ЗМИЈА
многу лут на некого
ЦРВЕН КАКО РАК
да поцрвениш од срам
КАКО РИБА ВО ВОДА
добро се чуствува
ПРЕТА КАКО РИБА НА СУВО
бара излез од тешка ситуација
СЕ ВЛЕЧЕ (СЕ ТЕГНЕ, ОДИ)
КАКО ЖЕЛКА
не брза никаде, оди многу бавно
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6. Насекомые
НАДОЕДЛИВЫЙ КАК ОСЕННЯЯ МУХА
надоедливый, привязчевый
ТРУДОЛЮБИВЫЙ (ПРИЛЕЖНЫЙ)
КАК МУРАВЕЙ
трудолюбивый, работяга
КАК СОННАЯ МУХА
вяло, неторопливо, еле-еле (делать чтолибо)
НАДОЕДЛИВЫЙ (ПРИВЯЗЧИВЫЙ)
КАК КЛЕЩ
надоедливо, назойливо, неотвязно
ЖИТЬ КАК ПАУКИ В БАНКЕ
находиться в постоянной ссоре

ДОСАДЕН КАКО МУВА
многу досаден и наметлив
ВРЕДЕН КАКО МРАВКА
трудољубив, вреден
КАКО ГУСКА ВО МАГЛА
се збуни, многу
ДОСАДЕН КАКО КРЛЕЖ
многу досаден, наметлив
СЛОЖНИСЕ КАКО РОГОВИ
ВО ВРЕЌА
никако не се сложуваат, се во
лоши односи

7. Природа, стихийные явления
КУДА ВЕТЕР ДУЕТ
применяется/приспосабливается к
обстоятельствам
КАК ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА
неожиданно
КАК ИЗ ПОД ЗЕМЛИ ВЫРОС
неожиданно появиться
КАК ТОЛЬКО ЗЕМЛЯ НОСИТ
обычно о мерзавце, подлеце
КАК С НЕБА СВАЛИЛСЯ
внезапно, неожиданно

КАКО ШТО ДУВА ВЕТРОТ (се врти)
1. се однесува во зависност од
посилното влијание
2. се приспособува кон околностите
КАКО ГРОМ ОД ВЕДРО НЕБО
крајно изненаден од нешто непријатно
КАКО ДА НИКНА ОД ЗЕМЈА
ненадејно, неочекувано се појави
КАКО ГО ДРЖИ (ТРПИ) ЗЕМЈА
обично за лош и нечесен човек
КАКО ОД НЕБО ДА ПАДНА
се појави неочекувано

8. Растительный мир
РАСТИ КАК ГРИБЫ
(ПОСЛЕ ДОЖДЯ)
расти быстро

НИКНУВААТ (РАСТАТ) КАКО
ПЕЧУРКИ (ПОСЛЕ ДОЖД)
одненадеж се појавуваат во голем
број

КАК МАКОВ ЦВЕТ
выражает красный цвет

ЦРВЕН КАКО БУЛКА (КАЛИНКА)
има изразито црвена боја
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ГЛУПЫЙ КАК ПЕНЬ
очень глупый
КАК ТРОСТИНКА (БЫЛИНКА)
очень тонкий человек
КАК ОБ СТЕНКУ ГОРОХ
бесполезно
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ГЛУП КАКО ТРУП
многу глуп
СЛАБ КАКО ТРСКА
многу слаб човек
КАКО ДА КАЖУВАШ НА ВРАТА
кога некој не сака да слуша што му
се зборува или не сака да послуша

В тематических группах ясно прослеживается фразеологическая
синонимия.
Фразеология представляет собой систему, в которой, подобно
лексике, можно наблюдать и полисемию и синонимию, и антонимию.
Автор не ставит перед собой цель анализировать все эти аспекты, отметим
только особенности фразеологической синономии в обоих языках.
В.Н.Телия отмечает характерные признаки фразеологической синонимии
„... характерный признак фразеологической синонимии – отсутствие
развернутых синонимических рядов. Это можно объяснить двумя причинами. Во-первых своеообразие значения фразеологизмов – их яркой
экспрессивно – эмоциональной окрашенностью, вещностью ... Во-вторых,
условием синонимичности является категориально – грамматическая
однотипность фразеологизмов.“ (В.Н.Телия, 1966,78). Богаче всего
фразеологическая синонимия наблюдается в фразеологизмах наречного
характера, передающие понятие: „глупый“, „работать“, „трудолюбивый“,
„бледный“, „жить“, „громко“, „сильно“, „далеко“, „хорошо“ и т.д.
В русском и македонском языках фразеологический ряд имеет как
абсолютную синонимию, так и семантические эквиваленты, имеющие
отрицательную и положительную окраску оценочности. Наблюдаются
фразеологические обороты специфичны и характерны только для одного
языка, что свидетельствует о нацональном своеобразии пр.как у тещи в
гостях (рус.).
Например чаще всего абсолютная синонимия наблюдается в
структуре „как+сущ. в им. падеже“.
„работать“: как ишак, лошадь, вол (рус.)
„работи“: како магаре, коњ, вол (мак.)
„работать“: как каторжник, одержимый, проклятый (рус.)
„работи“: како животно, роб, црнец, чукнат (мак.)
„трудолюбивый“: как муравей, пчела, пчелка (рус.)
„трудољубив“: како мравка, пчела, кртица (мак.)
„бледный“: как мел, покойник, полотно, стена (рус.)
„блед“: како платно, крпа, авает, мртовец (мак.)
„жить“: как барон, барин, король, бог, черепаха (рус.)
„живее“:како бог, бег, цар, султан (мак.)
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Далее в статье представлены структурно-грамматические модели
типа:
1. как + существителное в им.падеже: как собака (рус.) – како куче (мак.),
как черепаха (рус.) – како желка (мак.), как попугай (рус.) – како папагал
(мак.), как могила (рус.) – како груб (мак.), как часы (рус.) – како часовник
(мак.), как камень (рус.) – како камен (мак.);
2. как + им.существительное + прилагательное (согласованное
определение): как ломовая лошадь (рус.) – како црн ѓавол (мак.), как
церковная мышь (крыса) (рус.) – како црковен глушец (мак.), как сивый
мерин (рус.) – лаже како циган (мак.), как птица небесная (рус.) – како божјо
пиле (мак.), как мыльный пузырь (рус.) – како меур од сапуница (мак.);
3. как + существительное + существительное с предлогом в косвенных
падежах с предлогом и без предлога: как кошка с собакой (рус.) – како куче
со маче (мак.), как рыба в воде (рус.) - како риба во вода (мак.), как бельмо в
глазу (рус.) - како трн во око (мак.), как деревья в лесу (рус.) – како печурки
после дожд (мак.), как кота в мешке (рус.) – како мачка во вреќа (мак.);
4. как + глагол в личной форме + существительное с предлогом в
косвенных падежах с предлогом и без предлога: как ножом отрезал (рус.)
– како со нож пресечено (мак.), как с неба упал (рус.) – како од небо да
падна (мак.), как из-под земли вырос (рус.) – како од земја да никна (мак.),
как в рот воды набрал (рус.) – како да има сливи во уста (мак.), как аршин
проглотил (рус.) – како бастун да голтна (мак.);
5. как + причастие или отпричастное прилагательное: как угорелый
(рус.) – како попарен (мак.), как потерянный (рус.) – како изгубен (мак.),
как писаный (рус.) – убав како слика (мак.), как вылитый (рус.) – плукнат
на татко (мак.), как врытый (рус.) – како вкопан (мак.);
6. как + причастие + существительное в роли (дополнения или
обстоятельства): как собак нерезанных (рус.) – како со лопата да ги
ринеш (мак.), как за язык повешенный (рус.) – како за јазик обесен (мак.),
как в воду опущенный (рус.) – како да му пропаднале (потонале) гемните
(мак.), как кипятком облитый (рус.) – како со вода попарен (мак.);
7. как + глагол в инфинитиве + существительное: лить как из ведра
(рус.) – како со ракав да тура (мак.), как рыба молчать (рус.) – молчи како
гроб (мак.), летать как в облаках (рус.) – лета како во облаци (мак.), как на
иголках сидеть (рус.) – како на игли да седи (мак.).
Среди рассмотренных структурно-грамматических моделей наиболее продуктивными являются: как + существительное в им.падеже, как +
существительное + существительное с предлогом в косвенных падежах с
предлогом и без предлога, как + глагол в личной форме + существительное
с предлогом в косвенных падежах с предлогом и без предлога.
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В наречных фразеологических оборотах все компоненты входящие
в состав оборота еще сохраняют свое првоначальное значание, на основе
которых возникли их переносное значение: этими переносными значениями
и мотивировано единое значение всего выражения, например как гром
среди ясного неба „неожиданно появиться“. Следовательно, неделимое
значение всего фразеологического оборота вытекает из переносных значений входящих в него слов. Все выражение воспринимается, как образное.
Поэтому для наречных фразеологических оборотов, единое значение может
быть выведено из переносных значений.
Фразеологизмы делают обиходную речь живой, образной и помагаюут с наибольшей полнотой передать особенности мироощущения
человека.
Для наречных фразеологизмов характерно эмоциональность –
способность не только назвать предмет явления, но и выразить определенное
чувство говорящего или пишущего. В обоих языках выделяются фразеологизмы с положительной или отрицательной оценочносьтю.
Поэтому изучать фразеологизмы, особенно в плане сопоставлаения,
на наш взгляд, представляет несомненный интерес.
Заключение
Предметом сопостовительного изучения являются наречные
фразеологизмы с сравнительным союзом „как“. Представленный материал
показывает, что наречные фразеологизмы, это многочисленный пласт,
активно употребляемый чаще всего в обиходной жизни в русском и
македонском языках.
1. Наречные фразеологизмы выделены в тематические группы, и
наличие наречных фразеологизмов в данных группах, которые охватывают
все стороны жизни человека, позволяет сделать вывод о сходстве наречных
фразеологизмов в двух языках. В статье даются примеры абсолютной
синонимии в русском и македонском языках.
2. Далее в статье представлены структурно-грамматические модели
самых многочисленных групп наречных фразеологизмов в русском и
македонском языках. Среди рассматриваемых структурно-грамматических
моделей самыми продуктивными являются модели: „как“+сущ.; „как“+сущ.
в им. пад. + сущ. в кос. пад.; „как“+гл. в личной форме +сущ. в кос. пад..
В русском языке модель, в состав которой входит причастие или прилагательное является довольно продуктивной, а в македонском языке почти нет
соответствующих эквивалентов.
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3. Сопоставление русских и македонских наречных фразеологизмов
позволяет сделать вывод, что между ними обнаруживаются эквиваленты
по структуре и лексическому наполнению, но и такие, которые являются
только семантическими эквивалентами и передаются разными образными
средствами с одной сторны для русского, а с другой для македонского.
В наречном фразеологическом македонско – русском словаре
отмечены звездочками:
* абсолютные синонимы (их лексический состав полностью совпадает
в двух языках) пр. * КАКО АНГЕЛ /1.исклучително добар 2.убав, личен
(мак.) - КАК АНГЕЛ / хороший (рус.)
** семантические параллели (их лексический состав не совпадает) пр. **
КАКО БУБРЕГ ВО ЛОЈ /живее, чуван е, и сл. (мак.) - КАК СЫР В МАСЛЕ
КАТАТЬСЯ / жить в довольстве, в достатке
*** лексический состав совпадает частично пр. *** КАКО ДА ГО
КАСНАЛА ЗМИЈА / мошне возбуден - КАКАЯ МУХА УКУСИЛА (ТЕБЯ)
/ возбужденный.
Наречный македонско-русский словарик
Македонски
* КАКО АНГЕЛ
1. исклучително добар
2. Убав, личен
** КАКО БРАТ НА БРАТ
искрено речено; како што најчесто
може да биде
** КАКО БУБРЕГ ВО ЛОЈ
живее, чуван е, и сл.
* КАКО ОД ВЕДРО, КОФА
(истура, лее) за дожд – многу силно
врне, како порој
* ЖИВЕАТ КАКО ГУЛАПЧИЊА
живеат складно и во љубов
** СЕ СЛОЖНИ КАКО РОГОВИ ВО
ВРЕЌА никако не се сложуваат, се во
лоши односи
* КАКО ШТО ДУВА ВЕТРОТ
(се врти)
1. се однесува во зависност од
посилното влијание
2. се приспособува кон околностите

Руски
КАК АНГЕЛ
хороший
КАК НА ДУХУ (устр.)
чистосердечно
КАК СЫР В МАСЛЕ КАТАТЬСЯ
жить в довольстве, в достатке
ЛИТЬ КАК ИЗ ВЕДРА
очень сильным потоком
ЖИТЬ КАК ДВА ГОЛУБКА
жить в любви
ЖИТЬ КАК ПАУКИ В БАНКЕ
находиться в постоянной ссоре
КУДА ВЕТЕР ДУЕТ
применяется/приспосабливается к
обстоятельствам
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** КАКО ДА ГОВОРИ (ЗБОРУВА)
ОД ПОД ВОДА
нејасно зборува
** ЗБОРУВА (МЕЛЕ, ТРОПА,
ШТРАКОТИ) КАКО ПРАЗНА
ВОДЕНИЦА
непрестано зборува, дрдори
** ВЛЕЧЕ (ТЕГНЕ) КАКО ВОЛ
работи тешко и непрекинато
** ГЛЕДА КАКО ВОЛ
гледа тапо, глупаво
КАКО ВОЛ ЗА СЛАМА (РАБОТИ)
работи, многу бедно е платен
* ГЛАДЕН КАКО ВОЛК (КУЧЕ)
многу гладен
** КАКО ВОЛК НА ПРИПЕК
(ЛЕГНАЛ, СЕ ИСТЕГНАЛ)
само лежи и ништо не работи
** КАКО ДА КАЖУВАШ НА ВРАТА
кога некој не сака да слуша што му се
зборува или не сака да послуша
*** КАКО ОРЕЛ НА МРША
се набрале, се собрале во големо
количество; со силна настрвеност
**КАКО ДА МУ ПОТОНАЛЕ
(ПРОПАДНАЛЕ) ГЕМНИТЕ
се вели кога некој се замислил и
намуртил без да има серјозна причина
** КАКО СКИНАТА ГЛАВА
многу личи на некого
* КАКО КУЧЕ И МАЧЕ
воопшто не се сакаат, не се
поднесуваат
* КАКО ЦРКОВЕН ГЛУШЕЦ
крајно сиромашен
** КАКО ТЕНЏЕРЧЕ И КАПАЧЕ
1. неразделни се, секогаш заедно
2. си одговараат еден на друг
* КАКО ГРОБ МОЛЧИ
не издава тајна
** КАКО ВО ГРОБ
темно, тивко
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КАША ВО РТУ
невнятно говорить
ЯЗЫК БЕЗ КОСТЕЙ
любит поговорить, болтает много,
всякого вздора
КАК ЛОМОВАЯ ЛОШАДЬ
много работать
СИДЕТЬ (СТОЯТЬ) КАК ПЕНЬ
безучастно, ничего не понимая
РАБОТАТЬ КАК ВОЛ
много работать , даром
ГОЛОДЕН КАК СОБАКА
очень голоден, уставший, замерший
ЛЕЖАТЬ НА БОКУ
бездельничать
КАК ОБ СТЕНКУ ГОРОХ
бесполезно
КАК ВОРОНЫ НА ПАДАЛЬ
о людях набросившихся на
ослабевшую жертву с корыстной
целью
КАК В ВОДУ ОПУЩЕНЫЙ
угнетенный, подавленный
КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ
похожи друг на друга
ЖИТЬ КАК КОШКА С СОБАКОЙ
в постоянной ссоре, вражде
КАК ЦЕРКОВНАЯ МЫШЬ (КРЫСА)
бедный
КАК НИТКА С ИГОЛКОЙ
всегда вместе
КАК МОГИЛА (РЫБА) МОЛЧАТЬ
молчать
КАК В ТЕМНОМ ЛЕСУ
темно
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* БЛЕД КАКО СМРТ
лошо изгледа
* КАКО ГРОМ ОД ВЕДРО НЕБО
крајно изненаден од нешто непријатно
** КАКО ГУСКА ВО МАГЛА
се збуни, многу
** КАКО ГУСКА
глупава, ништо не памти
* КАКО ДЕН И НОЌ
сосем различи
* КАКО СВОИТЕ ПЕТ ПРСТИ
го знае, го познава
* КАКО НА ДЛАНКА
точно се се гледа
** КАКО ЌЕ СИ НАДРОБИШ, ТАКА
ЌЕ СИ СРКАШ
сам трпиш од своите лош постапки
** КАКО ЗЕМЈА ДА ГО ГОЛТНА
исчезна без трага
* БЕГА КАКО ЃАВОЛ ОД КРСТ,
СВЕТА ВОДА, ТЕМЈАН
многу се плаши од некого
* КАКО ЖЕЛКА ЛАЗИ (ОДИ)
оди, се движи многу бавно
* КАКО ДА НИКНА ОД ЗЕМЈА
ненадејно, неочекувано се појави
* КАКО ГО ДРЖИ (ТРПИ) ЗЕМЈА
обично за лош и нечесен човек
* КАКО ЗМИЈА
зла жена
*** КАКО ДА ГО КАСНАЛА ЗМИЈА
мошне возбуден
** КАКО ЗМИЈА НА ТРН
се наоѓа во многу лоша состојба и
бара излез
* КАКО НА ИГЛИ Е
возбуден, непирен поради нешто
** КАКО ВОДЕНИЧЕН КАМЕН
тежина на душата
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БЛЕДНЫЙ КАК СМЕРТЬ
плохо выгладить
КАК ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА
неожидано
КАК СОННАЯ МУХА
вяло, неторопливо, еле-еле
(делать что-либо)
КАК ИЗ УГЛА МЕШКОМ ПРИБИТЫ
придурковатый, глуп
КАК ДЕНЬ И НОЧЬ
различные
КАК СВОИ ПЯТЬ ПАЛЦЕВ
хорошо знать
КАК НА ЛАДОНИ
очень ясно, отчетливо
ШТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ
платить за свои поступки
КАК В ЗЕМЛЮ ПРОВОЛИЛСЯ/КАК
БУДТО ВЕТРОМ СДУЛО
молниеносно исчез
КАК ЧЕРТ ОД ЛАДАНА
сильно бояться
КАК ЧЕРЕПАХА
двигаться медленно
КАК ИЗ ПОД ЗЕМЛИ ВЫРОС
неожиданно появиться
КАК ТОЛЬКО ЗЕМЛЯ НОСИТ
обычно о мерзавце, подлеце
ЗМЕЯ ПОДКОЛОДНАЯ
о злом человеке
КАКАЯ МУХА УКУСИЛА (ТЕБЯ)
возбужденный
КАК УЖ ИЗВИВАЕТСЯ
ищет выход из тяжелого положения
КАК НА ИГОЛКАХ
возбужденно, нервно
КАК КАМЕНЬ НА ДУШЕ
испытывать тяжелые чувства
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** КАКО ДА МУ ПАДНА КАМЕН
ОД СРЦЕТО (ДУШАТА)
почуствува олеснување поради
ослободување од голема мака
* КАКО КАМИЛА НИЗ ИГЛЕНИ
УШИ (Библ.)
не помина, не влезе
* КАКО КАПКА ВОДА ВО МОРЕ
незначително, мало количество
** ЗДРАВ КАКО ДРЕН
здрав, силен човек
** КАКО НА СВИЊА ЅВОНЧЕ
никако не му прилега
* КАКО ЛИСИЦА
многу итар, лукав и вешт човек
* КАКО ЛИСТ НА ВЕТЕР
слаб и немоќен човек
*** КАКО ТЕЛЕ НА ШАРЕНА
ВРАТА
гледа, се чуди и ништо не разбира
* КАКО ТРН (РАСКА) ВО ОКО
(ОЧИ)
некому му смета, боде очи
* КАКО ОД ПРЧ МЛЕКО
многу малку или ништо

КАК ГОРА С ПЛЕЧ СВАЛИЛАСЬ
наступило облегчение
КАК ВЕРБЛЮДА ПРОТАЩИТЬ
(ПРОДЕТЬ) В ИГОЛЬНОЕ УХО
(УШКО)
невозможно что-то сделать
КАК КАПЛЯ В МОРЕ
мало
ЗДОРОВ КАК БЫК
здоровый, сильный человек
КАК НА КОРОВЕ СЕДЛО
не к лицу
ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА
хитрить, лукавить
КАК ОСИНОВЫЙ ЛИСТ
дрожать от волнения
КАК БАРАН НА НОВЫЕ ВОРОТА
непонимая, несоображая ничего
КАК БЕЛЬМО В ГЛАЗУ
как помеха, нечто раздражающее
КАК ОТ КОЗЛА МОЛОКА
оченьмало или ничего

*** ГЛЕДА КАКО МАЧКА НА
СУЏУК нешто што посакува

КАК КОТ НА СМЕТАНУ
желать, хотеть чего-то

* КАКО ОД МАЈКА РОДЕН
без ништо
** РАБОТИ КАК ЦРН ЃАВОЛ
многу работи
** КАКО МЕЛЕМ НА ДУША
се оди лесно, пријатно
** ЛАЖИ КАКО ЦИГАН (ЃУПТИН)
многу лажи
* КАКО ПЕРДЕ ДА МУ ПАДНА ОД
ОЧИТЕ
се му стано јасно и разбирливо

КАК (В ЧЕМ) МАТЬ РОДИЛА
совсем без ничего
КАК ЛОМОВАЯ ЛОШАДЬ
много работать, трудиться
КАК МАСЛОМ ПО СЕРДЦУ
легко, приятно
КАК СИВЫЙ МЕРИН
бессовестно лгать
КАК БУДТО ПЕЛЕНА С ГЛАЗ
УПАЛА
все стало ясно и понятно

* КАКО РИБА ВО ВОДА
добро се чуствува
** ПРЕТА КАКО РИБА НА СУВО
бара излез од тешка ситуација

КАК РЫБА В ВОДЕ
хорошо себячувствовать
БИТЬСЯ КАК РЫБА ОБ ЛЕД
искать выход из тяжелого положения
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** ГОЛ КАКО ПИШТОЛ
многу беден
** КАКО МУМИЈА
молчи, не проговара ни збор
* КАКО ДА ПАДНА ОД НЕБО
се појави неочекувано
* КАКО ДА НИКНА ОД ЗЕМЈА
никна од земја, се појави неочекувано
* КРОТОК КАКО ЈАГНЕ
мирољубив, добродушен
*** КАКО ДВЕТЕ ОЧИ
гледа, варди, чува
* КАКО ОЧИТЕ ВО ГЛАВАТА
гледа, варди, чува
* ТЕЖОК КАКО ОЛОВО
многу тежок
* КАКО ПАПАГАЛ
повторува буквално се
** КАКО ПЕС НА ПАНАЃУР
непожелен
* КАКО ДА ЈАЛ БЛЕНОТО
(ЛУДОТО) БИЛЈЕ
невоздржан е, буен е,
постапува како луд
* КАКО ПЕТЛИ НА БУНИШТЕ
многу непријателски
** ГО ГЛЕДА КАКО ПИЛЕ НА
ГРАНЧЕ му обезбедува најповолни
услови за живот
** КАКО ПИЛЕ НА ГРАНЧЕ
не е зависен од никого, слободен е
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КАК ТУРЕЦКИЙ СВЯТОЙ
голый, бедный
МОЛЧАТЬ КАК РЫБА
молчать, ничего не говорить
КАК С НЕБА СВАЛИЛСЯ
внезапно, неожиданно
КАК ИЗ ПОД ЗЕМЛИ ВЫРОС
неожиданно
КРОТКИЙ КАК ОВЦА (ОВЕЧКА,
АГНЕЦ)
добродушный
КАК ЗЕНИЦУ ОКА
беречь
КАК ЗЕНИЦУ ОКА
беречь
ТЯЖЕЛЫЙ КАК СВИНЕЦ
(ПУДОВАЯ ГИРЯ)
очень тяжелый
КАК ПОПУГАЙ
повторять одно и тоже
ПЯТОЕ КОЛЕСО В ТЕЛЕГЕ
ненужный
БЕЛЕНЫ ОБЪЕЛСЯ
обезумел, одурел
КАК ПЕТУХИ НА ПОМОЙКЕ
враждебно настроенные
КАК У ХРИСТА ЗА ПАЗУХОЙ
жить вольготно, хорошо

* КАКО БЕЗ РАЦЕ
човек што не умее ништо да направи

ВОЛЬНАЯ ПТИЦА
свободно жить
ОПЕКАТЬ КАК НАСЕДКА
<ЦЫПЛЯТ>
опекать, защищать
КАК БЕЗ РУК
беспомощен

** КАКО ОД РАФАЛ
ненадејно и брзо

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ
неожиданно

* ЦРВЕН КАКО РАК
многу црвен

КРАСНЫЙ КАК РАК
красный

* КАКО ПИЛЦИ ОКОЛУ КВАЧКА
сите заедно заштитени, згрижени
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** КАКО РОГОВИ ВО ВРЕЌА
1. не се согласуваат меѓу себе
2. нешто што неможе да се скрие
* КАКО СЛОН ВО СТАКЛАРНИЦА
несмасен
** КАКО СТАДО ВО КОШАРА
многу натискани
** КАКО СЛЕП ЗА СТАП
тврдоглаво следи некаков став,
мислење
** СЕДИ КАКО НА ТРЊА
многу е возбуден и неможе да се
смири
** СУВ КАКО ПАСТРМА
многу слаб
** КАКО ВЕЈКА
многу слаб
* КАКО МИСИР
оди, се однесува вообразено
* КАКО ПОКИСНАТА КОКОШКА
се осеќа јадно, потиштено
* КАКО ПЕЛИН
1. горчлив
2. тажен
* СУВ КАКО БАРУТ
потполно сув (само за предмет)
* НИКНУВААТ (РАСТАТ) КАКО
ПЕЧУРКИ (ПОСЛЕ ДОЖД)
одненадеж се појавуваат во голем број
* ДОСАДЕН КАКО КРЛЕЖ
многу досаден, наметлив
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ШИЛО В МЕШКЕ НЕ УТАИТЬ
ничего нельзя спрятать
КАК СЛОН В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ
вести себя неуклюжо
КАК СЕЛЬДЕЙ В БОЧКЕ
о большом скоплении людей в одном
помещении
КАК БАННЫЙ ЛИСТ К ....
назойливо, надоедливо
КАК НА ИГОЛКАХ
возбужденно
ХУДОЙ (СУХОЙ) КАК ВОБЛА
очень худой
ХУДОЙ (СУХОЙ) КАК ВОБЛА
очень худой
КАК ИНДЮК
идти, относиться высокомерно
КАК МОКРАЯ КУРИЦА
чувствовать себя печально, плохо
ГОРЬКИЙ КАК ПОЛЫНЬ
горький, печальный
СУХОЙ КАК ПОРОХ
совсем сухой (о предмете)
РАСТИ КАК ГРИБЫ (ПОСЛЕ
ДОЖДЯ)
расти быстро
НАДОЕДЛИВЫЙ (ПРИВЯЗЧИВЫЙ)
КАК КЛЕЩ
надоедливый
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ПРИЛОШКИ ФРАЗЕМИ СО СПОРЕДБЕН СВРЗНИКОТ „КАКО“
Во статијата посебен акцент е ставен на споредбените фраземи со
сврзникот „КАК“/рус.-„како“/мак. Обработениот материјал укажува, дека
споредбените фраземи го претставуваат најбогатиот и најмногубројниот
слој кој активно се употребува во секојдневниот живот, како во рускиот,
така и во македонскиот јазик.
1. Во статијата се претставени во тематски групи оние споредбени
фраземи кои се совпаѓаат и во двата јазика. 					
2. В втората група се претставени структурно граматичките модели,
кои се карактеристични и за двата јазика.
3. Споредувајќи ги фраземите и во двата јазика доаѓаме до заклучок,
дека постојат еквиваленти и по структура и по лексичко наполнување, но и
такви кои се само семантички еквиваленти.
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АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЙКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ
(на материале македонского языка)
Тезисы: В статье рассматривается антропоцентрическая организация
дейктической системы координат в современном македонском языке на материале «самонаминаций» человека с дейктическими показателями. Тексты, взятые для
анализа, написаны от 1-го лица. Нас интересует, насколько сама структура человеческого тела определяет использование той или иной номинации с конкретным
детерминативом.
Ключевые слова: антроцентризм, дейксис, пространство, македонский язык

1. Принцип антропоцентризма и дейксис
Антропоцентризм как один из ведущих принципов современной
лингвистики рассматривает языковые явления в диаде «человек и
язык» (Алпатов 1993; Кубрякова 1995). По мнению Э. Бенвениста,
«невозможно вообразить человека без языка и изобретающего себе язык.
В мире существует только человек с языком, человек, говорящий с другим
человеком, и язык, таким образом, … принадлежит самому определению
человека. Именно в языке и благодаря языку человек конституируется как
субъект» (Бенвенист 2002: 293).
Бенвенист полагает, что сам язык представляет собой в некотором
роде «пустые» формы, которые каждый говорящий в процессе речи
присваивает и применяет к собственному «лицу». Как только индивид
присваивает язык для личного пользования, тот обращается в акты речи,
характеризующиеся системой внутренних референций с их ключом – я
(Бенвенист: электр. ресурс).
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Я, как отмечал К. Бюлер, является системой координат «субъективной ориентации» (Бюлер 1993). В качестве начала любого высказывания исследователь определяет исходную точку ориго, систему ориентации
субъекта, базирующуюся на координатах «здесь – сейчас – я».

Рис. 1. Точка Ориго
В языке, по мнению Бюлера, существуют два поля: символическое
и указательное. Оба поля находятся во взаимосвязи, выполняя различные
функции. В символическое поле входят единицы, обладающие номинативной функцией и выступающие в общей или частной предметной отнесенности. Указательные единицы лишены назывной функции, они обладают
только частной предметной отнесенностью, всегда конкретны и могут получать различный смысл в зависимости от ситуации. «Я утверждаю, что
если эта схема (Ориго – Н.Б.) должна будет представлять указательное поле
человеческого языка, то в позицию О нужно будет поместить три указательных слова — а именно hier «здесь», jetzt «сейчас» и ich «я»» (Бюлер
2000: 85). Каждое из упомянутых слов содержит некое требование воспринять меня (говорящего) как показатель места, времени и отправителя сообщения.
В соответствии с тремя дейктическими словами выделяют три разновидности дейксиса: ролевой, пространственный и временной. Эти
разновидности дейксиса относят к так называемому первичному (дейксису речевой ситуации). Первичный дейксис противопоставляется производным от него вторичному и текстовому (чаще анафоре). Кроме того,
выделяют частные разновидности дейксиса: социальный, эмоциональный
и др. Все они в той или иной степени зависят от координат дейксиса речевой ситуации.
2. Точка отсчета, или дейктический центр
По словам В.Г. Гака, пространство – одна из первых реалий бытия,
которая осознается и дифференцируется человеком. Оно организуется вокруг субъекта, ставящего себя в центр макро- и микрокосмоса (Гак 2000:
127).
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В языках мира выделяют три вида ориентации в пространстве:
встроенную, относительную и абсолютную (см. Brown, Levinson 1993;
Levinson 1996; Levinson 2003; Majid, Bowerman, Kita, Haun, Levinson 2004;
Levinson, Wilkins 2006). Эти пространственные модели восходят к концепции С. Левинсона, в которой детально разработано понятие системы
ориентации (frame of reference) (см. Бородай 2013). Под референциальной
системой Левинсон понимает систему координат, функционирующую посредством указания углов и направлений для определения положения предмета (референта) по отношению к ориентиру. Конститутивными элементами системы являются понятия референта, ориентира (релятума), точки
наблюдения, начала системы.
Встроенная референция основана на бинарном пространственном
отношении, на соположении двух предметов в пространстве (рефента и релятума), местоположение одного объекта определяется по отношению к части другого объекта. В этом случае сам релятум является началом системы
координат. Встроенная система референции встречается практически во
всех языках мира.
Абсолютная система референции тоже бинарна, она опирается на
«геоцентрический» (географический или ландшафтный) тип членения действительности. Положение референта описывается относительно фиксированной оси координат, восходящей, как правило, к какому-либо природному ориентиру (ориентация по сторонам света или по наиболее заметным
характеристикам ландшафта, каковыми являются, например, гора, морской
берег, спуск, холм и др.) (см. Бородай 2013; Дойчер 2010). Абсолютная система, по данным типологов, распространена в языках Океании.
В основе относительной ориентации лежит так называемый
«антропоцентрический, или эгоцентрический» подход. Она представляет
собой троичную систему: для этой системы важна точка наблюдения, положение референта и предмета, относительно которого ведется наблюдение. Точка наблюдения совпадает с началом системы. Как отмечает С.Ю.
Бородай, «важной особенностью относительной референциальной системы
является способность к образованию вторичных подсистем в рамках главной системы…, такую подсистему можно назвать … «квазивстроенной»
(Бородай 2013: 21). Относительная система используется в большинстве
языков мира, а отсутствует, например, в некоторых австралийских языках.
Координаты человеческого тела используются и во встроенной, и
в абсолютной референциальных системах. Так, прототипом для обозначения релятума во встроенной системе часто выступают части человеческого
тела или части других физических объектов (перед, лицо, голова, нога, рог,
корень и др.). В абстрактных системах имеется детализированная система
обозначений частей тела человека и животных при ориентировании, напри-
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мер, ориентирование на «ухо» стола или «рот» чайника или «губы» огня
является естественным для языка цельталь (Levinson 1994). Однако для
относительной системы ориентации антропоцентрический подход является ведущим.
На рис. 2 представлена прототипическая схема ориентации человека в пространстве. Изображен стоящий человек, фронтально расчлененный
на две вертикальные плоскости (линия 1): переднюю и заднюю. Передняя
часть тела, прежде всего лицо и его составляющие (глаза, нос), являются
основой ориентации. Ориентиром также может быть задняя поверхность
тела человека (за спиной, сзади). Другой ориентир – это боковые поверхности тела человека (2 линия), задающие деление на правую и левую части
(по левую руку, по правую руку; слева, справа). Деление на верхнюю (голова,
плечи, грудь) и нижнюю части (ягодицы, бедра, ноги) обусловлено горизонтальным членением тела, центр членения, как правило, проходит на уровне
талии (линия 3).

Рис. 2. Антропоцентрическая система координат

Ориентация верх – низ, обусловлена направлением воздействия
силы гравитации, она свойственна любому предмету (Fillmore 1975: 238).
Деление на переднюю и заднюю части, как отмечалось выше, определяется
направлением движения. Что касается правой и левой ориентации, то она
возможна только в том случае, если объект обладает первыми двумя членениями.
При описании анатомически нерасчлененных объектов в действие
вступают два дополнительных фактора: положение предмета относитель-
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но центра Земли и направление его привычного движения, если предмет
способен двигаться. Первый позволяет вертикально нерасчлененным предметам (например, кубикам, кирпичам, шарам) приписывать верх и низ.
Второй – у фронтально нерасчлененных предметов (например, вагонов) –
выделять перед и зад (см. Апресян 1986: 279-280).
Рассматривая особенности антропоцентрической системы, Г.
Дойчер отмечает, что «она кажется проще и естественнее в обращении,
чем, например, геоцентрическая, потому что мы всегда знаем, где «вперед»
и «назад», «налево» и «направо». Нам не нужна карта или компас, чтобы
это выяснить, нам не надо смотреть на солнце или Полярную звезду, мы это
просто чувствуем, потому что эгоцентрическая система координат основана на нашем собственном теле и нашем непосредственном поле зрения.
Ось вперед – назад идет прямо между наших двух глаз: это длинная воображаемая линия, которая идет прямо от нашего носа к горизонту и поворачивается вместе с нашим носом и глазами, куда бы и когда бы они ни
повернулись. И так же ось лево – право, проходящая через наши плечи,
всегда услужливо подлаживается под наше положение» (Дойчер 2010: 115).
Когда говорящий определяет положение предметов относительно
собственного тела, он мыслит себя включенным в определенное пространство. Область, в которой он находится, в языке описывается как конечная
и имеющая определенную структуру: линии имеют начало и конец, поверхность обладает краями, трехмерное пространство – углами, серединой и
т.п. (Fillmore 1975: 237). Определяя местоположение объекта, человек показывает, как контактирует данный объект с ним или с другими предметами в этой области.
Кроме того, при описании положения объекта используется понятие относительной дистанции. В качестве ориентира может выступать сам
говорящий, предмет может располагаться близко или далеко по отношению
к нему. Кроме того, ориентиром может стать любой другой произвольно
выбранный объект. Если при употреблении дейктика точкой отсчета является местоположение говорящего-наблюдателя, без которого невозможно
понять суть высказывания, речь идет о дейктическом использовании языковых ресурсов (см. пример Филлмора: What’s that shiny object over there,
just to the left of the cypress tree?). В контекстах же, где местоположение
говорящего в момент речи иррелевантно, дейктические элементы используются недейктически (ср. My sister stood at the general’s left side) (Fillmore
1975: 235).
Ю.Д. Апресян несколько иначе определяет дейктическую и
недейктическую стратегию говорящего. Типы ориентации, о которых
мы говорили выше, позволяют понимать ситуацию дейктически и
недейктически. В случае встроенной или абсолютной ориентации в ситуации
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присутствуют лишь два участника – ориентируемый предмет и предмет,
который служит ориентиром. Никакого постороннего наблюдателя в этой
ситуации нет, высказывание понимается недейктично. Относительная
ориентация предполагает, что в число непосредственных участников
описываемой ситуации говорящий мысленно вводит наблюдателя. Фигуры
говорящего и наблюдателя могут совпадать и не совпадать, в некоторых
ситуациях наблюдатель используется говорящим как некое промежуточное
звено между ним и предметом, на который он ориентируется (в ситуации,
когда речь идет о ранее виденном говорящим предмете, находящемся в
данный момент в поле зрения наблюдателя, но не говорящего. Говорящий
направляет действия наблюдателя, описывая то, что находится у того перед
глазами) (Апресян 1985: 278).
3. Диада в дейктическом центре
В ряде концепций (Бюлер 1993; Fillmore, 1975) основу дейктического
центра составляет не просто говорящий-наблюдатель, а коммуникативная
диада – говорящий и слушающий, которые представляют собой локуторов,
участников речевого акта. По определению Ч. Филлмора, “spatial deixis is
that aspect of deixis which involves referring to the locations in space of the
communication act participant; it is that part of spatial semantics which takes the
bodies of the communication act participants as significant reference objects for
spatial specification” (Fillmore 1982: 37). Третье лицо крайне редко бывает
ориентиром.
4. Пространственный дейксис и дейктический центр
Базу пространственных отношений составляет оппозиция близкодалеко от дейктического центра. С. Андерсон и Э. Кинэн разделяют языки
по использованию различных видов дейктических систем (Anderson,
Keenan 1985). Среди них выделяются одночленные указательные
системы, двучленные, трехчленные и многочленные. В одночленной
системе присутствует элемент, который указывает на говорящего или
некий контекст высказывания вне связи с его положением относительно
говорящего, поля зрения говорящего и пр. (наподобие демонстратива ten в
чешском). Двучленные системы включают элементы типа русских этот –
тот, английских this – that, указывающие на степень дистанцированности
от дейктического центра (близко – далеко от говорящего). В ряде языков
представлены трехчленные системы демонстративов (латынь, японский,
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турецкий и др.). В этих языках первый член системы, как правило, указывает
на близость к говорящему, третий – на удаленность от дейктического центра.
Интерпретация же третьего элемента приводит к разделению языков на
пространственно-ориентированные и лично-ориентированные.
В пространственно-ориентированных системах второй член
указывает на некий объект, расположенный ближе к говорящему, чем тот,
на который указывает третий. Второй элемент часто используется как
анафорический. В лично ориентированных системах функция второго
объекта заключается в указании на сферу адресата. Так, испанский
оказывается пространственно-ориентированным. А, к примеру, старославянский – лично-ориентированным. В многочленных системах кодируются
разные степени близости к говорящему и адресату (тлингит, уэльский,
бретонский). Кроме того, в корнях демонстративов много-членных системах
может кодироваться информация, касающаяся, например, видимости/
невидимости объекта, расположения в пространстве по вертикальной оси
относительно говорящего (выше/ниже, на том же уровне), по направлению
движения. Чаще эти особенности характерны для языков с абсолютной
ориентацией (Anderson, Keenan 1985: 277-294).
5. Трехчленная система македонских демонстративов
В македонском языке имеется троичная система указателей, первый
член которой указывает на близость к говорящему, третий – на удаленность
от него, второй же, как показал эксперимент, в контекстах, ориентированных на коммуникативную диаду, – может указывать на сферу адресата (см.
Боронникова 2016). В ситуациях же, когда ориентации на адресат нет, он выполняет функции указания на срединный объект во внутреннем и внешнем
пространстве коммуникации, функции анафоры и катафоры вне указания
на местоположение референта, на его видимость/невидимость. Интересно,
что устройство системы указательных местоимений в македонском языке
транслируется на систему артикля (в отличие, например, от английского,
где реализуется однотермовая артиклевая система, в которой нивелируется
признак дистанцированности).
6. Тело человека как основа дейктической ориентации
В работе мы рассматриваем номинации человеческого тела,
использующиеся с пространственными показателями. Нас интересует,
насколько сама структура человеческого тела определяет использование
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той или иной номинации с определенным детерминативом. Мы обратимся к
«самонаминациям» человека с дейктическими показателями, тексты, взятые
для анализа, ведутся от 1-го лица. Предположительно все, что относится к
посессору, маркируется с помощью показателя проксимальности, поскольку
одной из функций показателя -в является указание на сферу говорящего или
нарратора (см. Sonnenhauser: электр. источник), посессивная функция (см.
Цивьян 2016). Все же, что относится к слушающему или третьему лицу,
маркируется показателями медиальности или дистальности.
Как отмечалось выше, прототипическим положением человека
является положение стоя. Ориентация осуществляется по горизонтальным,
вертикальным, боковым линиям и привычному направлению движения.
Согласно анатомическому строению, центром тела человека считается
точка опоры позвоночника, относительно вертикальной плоскости
положения тела в пространстве, что вызвано прямохождением и самим
устройством позвоночника. Однако человек представляет себя как некий
целостный организм, все, что находится внутри, отмечено показателем
проксимальности, это все внутреннее пространство самого тела. Границей
при этом являются кожные покровы, отделяющие все, что находится
внутри, от внешнего мира:
(1) Приjатели, почнавме Струга на плажа… па jас првиот ден изгорев одбоjка си играв: ме печи грбот и рамениците премногу, кажите со што да се
мачкам... имам тренинзи на фудбал а едвај го мрдам телово... (http://forum.
kajgana.com).

Сама оболочка, кожа, являющаяся ограничением внутреннего телесного пространства, тоже обозначается показателем проксимальности:
(2) Ги забришувам децата и пак молзам млеко. Ама ништо не им прима
устата. Само се тресат и горат. Трчам да ги загрнам некако. Збирам суви
лисја од под буките и им правам легла, ги завиткувам. Ги клавам и на градиве, ги топлам со срцево. Со мојава кожа ги топлам. Пак ништо. Леле,
боже, кај да одиме, болеста оди по нас (Андреевски П. Пиреj).

Все, что находится внутри телесной оболочки, способно использоваться с показателем проксимальности:
(3) Желудок: “Фејсдринк“ за несреќа е вистинки енергетски пијалок кој
се продава за 3 долари по доза и производителот тврди дека ќе ви овозможи “социјална“ енергија?! Производителот тврди дека во (сомнителното)
сино шише е пијалокот кој ќе ви овозможи да справите со шефот, но и на
Фејсбук да “остварувате 24/7/365“. Освен тоа, не содржи повеќе од три
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калории. И така, со “Фејсдринк“ ќе можете да имате илјадници нови пријатели на Фејсбук, а се ни се чини дека прв пријател ќе ви биде чир на
желудников! (http://daily.mk/names/chirna-zheludnikov).
(4) Легкие: Еве јас, вечерва не излегов никаде , бидејки сум на диета па не
сакав да паднам во искушение по алкохол , онаку цел живот се борам со кг
, инаку сум сингл (од незаентересораност) , утре сабалје си планирам да
џогирам покрај езеро , да ги наполнам беливе дробови со чист воздух
(https://forum.femina.mk/threads/Млади-и-ИЧ-не-НИ-Чуе.25599/page-6).
(5) Почки: Кашлам повеќе од една недела и морам да ти кажам дека без
лекарства нема да се опоравиш. Јас пробав со домашни лекови и заглавив уште повеќе. Сега се лекувам со дупла доза антибиотици. Бубрезиве
ми знаат!
(https://forum.femina.mk/threads/Сакам-да-прашам.1298/page788).
(6) Кишечник: Во тој живот сум загинал од една епрувета со раствор. Но,
затоа во овој, што сè не ми се прошетало низ цревава, што сè не ми го
провоцирало чирот, што сè не ми се дружело со желудникот, на што сè ми
се отпорни белите дробови (Џамбазов И. Гол човек).

Жизненно важным центром является живот – а также чрево, утроба
– дающее жизненные силы, начало жизни, сжимающееся в предчувствии
опасности.
(7) Јас и плодот во утробава моја, чеда сме на гревот по природа (http://
docslide.net).

Человек полагает, что жизненно важный центр тела находится в
районе сердца, именно здесь, по его мнению, находится источник боли, переживаний. Отсюда довольно типично использование номинации «сердце»
с показателем проксимальности:
(8) Како да ти кажам, а да не сфатиш погрешно ?! Како да ти објаснам дека во
срцево корен си фатил, како пиреј растиш во мене – колку и да те корнам ти
пак во мене остануваш. И не веруваш, се колнам во овој еден живот, ти пак
не веруваш. Мислиш те лажам, мислиш си само настинка, ама не си бе. Ти
си нешто неизлечливо, нешто вечно, нешто што и цел живот да се трудам да
ти го објаснам, ти пак нема да го сфатиш. Оти тешко е. И јас не знам некогаш
како да го опишам, како да се однесувам, како да го следам. Велам срцево ќе
го следам, а тоа пак ме носи кај тебе. Велам ќе избегам, но ти секогаш стоиш
пред мене и кога не си, твојот лик ми е пред очи. И не знам што да ти кажам
повеќе, не знам како да ти објаснам. Јас секогаш сум наоѓала зборови за се,
сега останав без ниту еден. Ама ти пак не веруваш, бе човече. Не веруваш дека
срцево чука само покрај тебе, беливе дробови се полни само кога ти си до
мене, очиве ми се отворени само кога тебе те гледаат. Велиш се гледам, освен
тебе ! Како бе, кога секое утро кога ќе те видам ми иде да плачам од среќа што
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те гледам, што и да не се разбудам нема да жалам оти тебе последно сум те
видела со очиве. Ама ти не веруваш, бе. За инает не веруваш знам. И јас за
инает цел живот ќе ти објаснувам дека те сакам повеќе и од себе. За цел свет
сум онаа, но за тебе ќе бидам твоја. За инает. И тогаш кога срцево како стар
камен ќе распука и тогаш за инает ќе ти кажам дека те сакам, а ти за инает не
верувај. Оти од ист крој сме скроени. Оти како во нас да тече иста крв. Оти
знам дека и ти си инает, како што сум јас. Ете затоа и те сакам. Оти никој
не успеал да ме смири како ти! (https://www.facebook.com/beleskitenathalia/
posts/1040288896081467:0)
(9) Стварно не знам што ми стана во последно време. Почнав да плачам
и на реклами. Особено ме растреперуваат оние за пелени, за коли... и за
гуми. Па уште ако во нив има бебешко стапалце, дланка, или среќна фамилија како се возат со насмеани детски лица во колата, неочекувано ми
се собира брадата, ми се затресува срценцево, ми се запотуваат рацете
и ми заигрува душата. http://www.teamoderna.com.mk/index.php/kolumnaivana/2191-placka.

В качестве другого внутреннего «центра» человек использует
абстрактное понятие «душа», душа отвечает за наши внутренние ощущения
и переживания, она, как и сердце, может болеть, страдать, любить:
(10) Мајката на убиените деца: Нека ми ја земат душава, немам за што
да живеам! http://daily.mk/balkan/majkata-ubienite-deca-neka-mi-zematdushava-nemam-zhiveam-3.
(11) Не би ја дала душава / на оној кој ја сака, / туку, еве / ти ја давам ТЕБЕ!
http://www.crnobelo.com/zabava/interesno/35457-ne-bi-ja-dala-dusava-naonoj-koj-ja-saka-tuku-eve-ti-ja-davam-tebe.

При ориентации во внешнем пространстве значимость приобретает
лицо человека, и прежде всего органы чувств: глаза, нос, рот. Эти органы
задают человеку переднюю зону пространства и направление движения.
Вперед – это туда, куда направлен взгляд. По мнению В.А.Плунгяна,
направление ‘вперед’ является базовым в классе “антропоцентрических”
ориентиров (Плунгян 2011: 340). Если речь идет об органах чувств субъекта
речи, то вполне естественно, что он маркирует их с помощью показателей
проксимальности:
(12) Ќе гледам во небото, во sвездите, ќе барам знаци, претсказанија.
Sвездите гледаат во мене, треперат како и очиве мои (Андреевски П.
Пиреj).
(13) Земи ги… очиве / моиве две остри сабји /нанижи си ги како два…/
златни синџири / околу твоите бели гради./ Земи ја… устава /од неа вода
да пиеш (Шишков Р.: https://www.facebook.com/strumicaonline/posts/8079
78235953423).
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Ориентация назад – это движение по уже пройденному пути, в
обратном направлении (Плунгян 2011: 340). Здесь значение приобретает
понятие «спина». Интересно, что этот пространственный «антоним» лицевой части получает показатель дистальности в нижеследующем контексте:
(14) Вчера оноа Кардио го играв, колку е заморно, срце ми лупаше 200 на
саат после. Се изнапотив, грбон жива вода. Пред ова го вежбав Sculp &
Tone, ама ова позаморно бе. Така да по моја логика, Кардио за слабеење,
Sculp & Tone за затегнување. Поздрав Зумба чикас (http://forum.femina.
mk/threads/Зумба.3724/page-18).

При ориентации вверх-вниз особое значение имеет противопоставление головы и ног (пяток) (см. фразеологизм: коj нема во главата, има
во нозете; од глава до петици). В данном случае контексты употребления
номинаций показывают нам возможность их использования, как с показателями проксимальности, так и с показателями дистальности, ср.:
(15) Секакви мисли ми се вртат во главава:))) (https://www.facebook.com/
permalink.php?id=133706423351112&story_fbid=268421626572348).

Лексема ‘голова’ используется в двух значениях: ‘мозг, внутренний
организатор жизни человека’, ‘верхняя часть туловища человека’.
(16) Ср. Мозоков си направил моќна хидраулична дигалка за автомобил само од 5 обични шприцови (http://www.motika.com.mk/mozokovsi-napravil-mokna-hidraulichna-digalka-za-avtomobil-samo-od-5-obichnishpricovi/).
(17) Што ме боли главава, ле, / главава ме боли. (https://www.youtube.
com/watch?v=-Q5_xR7SCJA).
LivingGlam напиша: Сакам да прашам колку време е нормално да држи
мигрена? Мене главава ме боли редовно скоро еден месец (https://forum.
femina.mk/threads/Сакам-да-прашам.1298/page-396).
(18) Наслов: Одг: На пиво... Порака од: zeroSignal на Септември 03, 2012,
09:44:43. Ја доаѓам, 19:00. Ама, ќе пијам кафе. Уште болит главана од
вчера. (http://forum.carclub.mk).

В ситуации (пр. 18) головная боль настолько истязает говорящего,
что он маркирует голову как объект отчуждаемой собственности, в данном
случае следует также обратить внимание на время протекания ситуации,
приведшей к головной боли, что объясняет использование показателя дистальности.
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Что касается лексемы нозе, нога, свои собственные конечности, посессор, как правило, обозначает с помощью показателя проксимальности:
(19) Мојот пат го бираат нозеве, тие ме водат самите... :)
Отворање на новата сезона на клуб Мамас со БЕНИ & NON STOP!!!
Петок, 21 Октомври, со почеток од 22:30 часот! Се гледаме!! (https://www.
facebook.com/mamasnightclub/posts/1659442094366520).
(20) Мртов уморен сум, нозеве не можам да ги мрднам. (https://www.facebook.
com/Puls24.mk/posts/1008690635826744).

Однако «ближе» человеку все-таки верхняя часть тела:
(21) Кој нема во главата има во петицине (Forum.femina.mk › Кафемуабети).

В качестве боковых ориентиров человек использует руки, ноги и
уши. И здесь противопоставляется правая и левая стороны. Однако для
антропоцентрической ориентации признак правый-левый оказывается
нерелевантным. Так, в дискуссии правшей и левшей на форуме обе руки
обозначаются либо с помощью показателей проксимальности, либо
медиальности. Несмотря на то, что ведущей является одна из рук, обе
маркируются показателем посессивности. Если посессором является
другой субъект, появляется показатель -н:
(22) - Десничар сум, левава ми служи за украс на телово, колку да ја има
- Десничар! со левава рака сум како саката ништо не можам да направам,а
иначе многу ми се интересни леваците!
- Десничар со тапија! Левава рака мислам дека ми е ретардирана. Нема
теоретски шанси да пишувам со неа, а и што се однесува до ногава, немам
повторно ниеден повод за да си ја пофалам. Ма цела лева страна ми е ретардирано склопена
- Левучар и не ни пробувам да се одвикнам од тоа
Нити пак ме терале - само еднаш добив закана од една страшна учителка
дека ако не научам да пишувам со десна нема да поминам второ оддление
Ух колку се плашев тогаш
Инаку левава рака многу проблеми ми
правеше - и требаше долго време на мама да ме научи да отварам и затворам чешма ( кога ги има оние за топло и ладно ) јас наместо да отварам затворав и обратно
- ЛЕВУЧАР!! СИ ја сакам левава рака
- Левучар !!
Деснава рака ко да ја немам ништо не можам да правам
со нејзе
(https://forum.femina.mk/threads/Левучари-или-десничари).
(23) п.с. Перо има на левана рака истетовирано 3342, сеа на другата сло-
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бодно може да си истетовира 7258.
(https://forum.kajgana.com/threads/
Македонија-Грција-3-септември-ЦАРЕВИТЕ-ПОБЕДИЈА-72-58.53619/
page-54#post-4379316).

Интересны два нижеследующих примера. В первом случае говорящий использует боковое членение собственного тела, оба предмета маркируются показателем посессивности. Во втором же случае помимо посессии
(говорится о частях тела собеседника), важно положение говорящего относительно слушающего. И членение здесь осуществляется по горизонтальной линии, поэтому ближайший к говорящему предмет отмечен показателем проксимальности, удаленный – дистальности:
(24) «Твоето кажуење во едново уво ми влегуе од другово ми излегуе!»
(Плавевски В. Последниот сплавар на Вардар).
(25) «Те фати орото, ред е да знаеш какви зурли и тапани ти свират. Арно
ама, сега што ќе ти кажам, не сум ти кажал, а тебе во едново уво ќе ти
влегуе, од другоно да ти излегуе! Разбра?!» (Плавевски В. Последниот
сплавар на Вардар.)

7. Выводы
Итак, анализ материала показал, что артикль в случае самономинации
выполняет в основном посессивную функцию, указывая на принадлежность
части тела человеку. Центром своего тела (внутреннего телесного
пространства) человек считает сердце, утробу. В качестве ментальной
сущности осознает такое абстрактное понятие, как «душа». Во внешнем
пространстве происходит ориентация вперед-назад, вверх-вниз, вправовлево. При ориентации вперед-назад была замечена интересная особенность:
то, что находится сзади, может маркироваться показателем дистальности,
поскольку привычное направление движения человека задается лицом и
органами чувств, расположенными на лице. При ориентации вверх-вниз
возможно использование всех типов пространственных дейктиков. Их
употребление обусловлено либо субъективными факторами (главана), либо
привычным направлением взгляда (сверху-вниз). Ориентир право-лево при
антропоцентрической ориентации оказывается не особо релевантным,
человек чаще оперирует категориями один-другой.
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НА ДЕИКТИЧКИОТ КООРДИНАТЕН СИСТЕМ
(врз материјал од македонскиот јазик)
Во статиjата станува збор за антропоцентричната организација на
деиктичкиот координатен систем во современиот македонски јазик. Како
материјал за истражување се користат текстови, коишто се интерпретирани
од прво лице, односно таканаречените „самоименувања“ на лица со деиктички индикатори. Ние сме заинтересирани за фактот дека самата структура на човечкото тело ја одредува употребата на една или друга номинација
со еден вид индикатор.
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ПРАГМАТИЧКИОТ МАРКЕР ЧТО-ТО ВО РУСКИОТ ЈАЗИК
ВО СПОРЕДБА СО МАКЕДОНСКОТО НЕШТО
Апстракт: Во статијата се спроведува контрастивна семантичка анализа
на прагматичките маркери что-то во рускиот и нешто во македонскиот јазик за да
се определи инвентарот и дистрибуцијата на нивните значења. Главната хипотеза
е дека во овие јазици двете неопределени заменки претрпеле семантичка промена
која довела во појава на прагматички маркери со исти функции. Како резултат
на семантичката деривација се изделуваат две функции на что-то/нешто:
апроксимативен прилошки квантификатор и модален прагматички маркер. Кога
епистемичката честица что-то/нешто е надградена над целата реченица таа е
ублажувач и маркер за емпатија. Говорителите на двата јазика что-то/нешто го
употребуваат да ја ублажат категоричноста на своите искази и на тој начин да ја
спречат евентуалната повреда на „лицето“ на соговорникот.
Клучни зборови: семантичка промена, епистемичка модалност,
честица, ублажувач.

прагматичкa

1. Вовед
Во оваа статија се испитува секундарното значење на неопределените
заменки что-то во рускиот јазик и нешто во македонскиот. И во двата
јазика овие заменки се граматикализирале во прилог со значење на неодреденост. Нивната функција е прагматичка главно од две причини: (а) тие
спаѓаат во средства кои помагаат успешно да се оствари комуникацијата
меѓу говорителите, (б) нивното значење не може да се толкува надвор од
контекстот. Сметаме дека зависно од говорниот чин и контекстот говорителот со что-то и нешто го ублажува ставот према кажаното и на тој
начин може да изрази емпатија према соговорникот. Тоа може да се види со
споредба на следните парови реченици во двата јазика.
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(1) Анна опаздывает. Ана доцни.
(2) Анна что-то опаздывает. Ана нешто доцни.
Речениците под (1) не се синонимни со речениците (2) бидејќи покрај
констатацијата на еден неутрален факт дека Ана доцни что-то/нешто
внесува дополнителни семантичко-прагматички содржини. Говорителот во
(2) не изразува апсолутна сигурност во вистинитоста на пропозицијата и
сигнализира дека тврдењето се должи на неговата субјективна проценка.
Во секојдневно говорно општење луѓето кога изразуваат свои лични ставови избегнуваат потенцијална конфронтација па, сакајќи да заштитат
лицето на соговорникот, „се оградуваат“ со епистемички средства, дека тоа
што го тврдат не е апсолутна вистина. Оградување или дистанцирање од
вистинитоста служи како прагматички ублажувач кое спречува повреда на
лицето на соговорникот. Во теориите за учтивост поимот лице се користи
како метафора за индивидуалните карактеристики на една личност или
за изразување на апстрактните поими како чест, почитување, личното јас
(Кусевска 2012: 78).
Целта на споредбената анализа е да покаже дека и двете заменки
спаѓаат во прагматичка категорија на ублажувачи. Тие развиле слични
секундарни значења што ја потврдува хипотезата за регуларноста на
семантичката деривација на овој вид неопределени заменки во рускиот и во
јужнословенските јазици. Имено, истата семантичка промена ја претрпеле
нешто во српскиот и хрватскиот јазик, и нящо во бугарскиот.
Македонското нешто има два преводни еквиваленти во рускиот:
что-то и нечто. Во руските граматики что-то спаѓа во неопределени
заменки, кои се образуваат од прашалните со додавање на префиксите не- и
кое- (нечто, кое-что) и суфиксите -то, -либо, -нибудь (что-то, что-либо,
что-нибудь).
Заменката что-то се одликува со двокомпонентнта морфолошка
структура: се состои од прашалната заменка что и постфиксот -то. Првата
компонента – заменката – укажува на предмет, за разлика на пр. од заменката
кто во кто-то ‘некој’ која импликува жив референт + човек. Втората
компонента, морфемата -то, носи значење на неопределеност. Освен
со -то, заменката что (што) се комбинира со уште два постфикса: либо,
нибудь , но меѓу овие сложени заменки има значенска разлика, па оттука
что-либо и что-нибудь се преведуваат со што-било во македонскиот јазик.
Од граматичка гледна точка, что е маркирано по категорија падеж (чегото, чему-то, чем-то) зависно од синтаксичката функција на заменката во
реченицата.
(3) Что-то мне подсказывает, что это еще не конец. (субјект)
(4) Что-то он хотел еще сказать, но не сказал и вышел. (објект)
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2. Что-то/нешто во предметната литература
Двата еквиваленти на нешто во рускиот: что-то и нечто не се
целосни синоними поради изразена стилска обоеност на нечто, кој припаѓа
на литературен па дури застарен јазичен дискурс. Традиционално, во
нормативните граматики нечто се смета за неменлива заменка (составена
од акцентираниот префикс не и прашалната заменка что). Од синтаксичка
гледна точка, освен заменска функција (субјект или директен објект) таа
врши улога на определба, определувач на придавката пред која стои, како
на пр. нечто странное/интересное ‘нешто чудно/интересно’, независно
дали е субјект или директен објект.
(5) Произошло нечто непредвиденное. Я увидел нечто неожиденное.1
Во заменска функција что-то и нечто не се заемно заменливи, но
дозволуваат замена кога се модификатори.
(6) Я вижу что-то/*нечто. Но Я вижу что-то/нечто странное.
Значењето на модалното что-то е регистрирано во академските
речници, а специјална статија за оваа тема е напишана од Иомдин (2004).2
Според него, что-то во реченицата како на пр. Иван что-то много
работает содржи неколку значенски компоненти: оценка на говорителот
за работењето на Иван, инволвираноста на говорителот во ситуацијата
бидејќи Иван е дел од личната сферата на говорителот, индикација дека
работењето на Иван го нарушува нормалното одвивање на нештата и дека
тоа не го одобрува. Иако во руските речници прилошкото что-то во (2) се
објаснува преку каузална семантика на ‘непозната причина’ Иомдин (2004:
247) смета дека во исказите од овој тип отсуствува значењето на причина.
„говорящий совершенно не интересуется причинами имеющего места
факта: он принимает этот факт как данность, хотя и испытывает в связи с
ним некоторое беспокойство.“
Значителна разлика меѓу нечто и что-то е способност за
семантичка промена. Само заменското что-то се граматикализирало во
прагматички маркер - ублажувач.3
Во речникот на Ушаков (напишан во 1935-1940 г) е регистрирана употреба на что-то во
литературниот стил (наместо нечто) У меня есть что то радостное, что я разберу, когда
останусь одна. (Л. Толстой).
2
Иомдин се ограничува на описот само на модалното что-то, така што не се обработени
квантитативните значења.
3
Повеќе за критериуми за припадност на јазичните средства кон т.н. прагматички маркери
види во Fraser (1996). Ублажувачите во англојазичната терминологија се познати како hedges.
1

82

Елени Бужаровска

Модалната функција на нешто ја забележал Конески (1987: 340)
сметајќи дека нешто е засилувач во примерот од Цепенков Што нешто
сте се уплашиле и сте се стуткале. Детална анализа на нешто има во
статиите на Бужаровска (Bužarovska 2007, Бужаровска 2014), кои имаат
различен фокус во истражувањето.4 Сметаме дека истиот развоен пат
го поминало и что-то бидејќи секундарните значења како продукт на
деривацијата на что-то се речиси идентични со оние на нешто (што ќе го
покажеме во следното поглавје). Во горенаведените трудови се дискутира
за обусловеноста на семантичката деривација на нешто од самата лексичка
семантика на оваа заменка. Крајно едноставната и сиромашна семантичка
структура на нешто дозволува таа заменка да посочува на референти од три
онтолошки категории или домени: предмет, поим и настан (7). Следејќи го
мислењето на Лангакер (1987: 163) дека “матрицата за повеќето предикати
е комплексна и бара спецификации во бројни домени како основни така и
апстрактни” претпоставуваме дека нешто може да го „прилагодува“ своето
значење зависно од спецификациите на доменот во кој се употребува.5
(7) Тој виде нешто. Таа знае нешто. Се случи нешто.
Неопределеноста е заедничкиот семантички елемент за сите три
типа референти во (7). Нешто во човековото сознание создава ментална
претстава на некој неопределен помал ентитет што му овозможува на нешто
да се употребува за референти во трите домени. Токму неопределеноста
е причина за создавање на импликатура на епистемичка несигурност на
говорителот. Неможноста или несакањето на говорителот да го посочи
референтот на нешто имплицира дека говорителот не е сигурен во тоа што
го тврди. Затоа можеме да го сметаме како прагматички маркери или т.н.
модални коментатори. Според Чашуле (1997: 342), модални коментатори се
јазични средства со кои говорителот го изразува својот став спрема изразот
што го кажува. Надградени над пропозицијата, овие неменливи зборови
имаат ограничена синтаксичка мобилност.
Но како се развиле секундарните значења на заменското нешто (и
что-то)? За објаснување на граматикализацијата на заменката нешто во
модален збор (или честица) ја користиме теоријата за семантичка промена
базирана врз метонимија6 (Traugott 1988; Dasher, Traugott 2002). Таква
Развојните фази на граматикализација врз примерот на нешто во словенските балканските
јазици е претставен во Bužarovska (2007), а семантичката деривација на нешто во македонскиот јазик е опишана во Бужаровска (2014).
5
Според Бужаровска (2014), концептот на нешто не бара никакви допонителни спецификации во различни когнитивни домени за разлика од другите посложени концепти коишто се
определуваат преку други домени (на пр. време, квалитет, квантитет, начин, споредба и сл).
6
Повеќе за метонимија види кај Kövesces, Radden (1998).
4
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семантичка промена подразбира засилување на имплицираните значења
на дадената лексема во различни контексти. Неопределноста (наследена
од примарното значење) добива одредена значенска нијанса, или импликатура, која постепено се зајакнува во одреден контекст станувајќи
преносно или секундарно значење. Настанува граматикализација7 на
нешто при што примарното значење избледнува, додека имплицитното
контекстуално значење основано на неодреденост се зајакнува и се
конвенционализира. Изведеното значење во различни контексти добива
различна интерпретација, што доведува до полисемија на нешто. Како
резултат на граматикализацијата, нешто има едно основно и неколку
секундарни, изведени значења.
3. Полисемијата на что-то/нешто
Во овој труд предлагаме полисемично толкување на семантиката
на что-то/нешто. Анализата на примерите од интернет покажува дека
основното значење на неопределеност и деминутивност (наследено од
заменката) во модалното что-то/нешто преминало во нови значења
зависно од неговата синтаксичка функција: дали что-то/нешто каузално
го модификува предикатот во реченицата или пак е надграден над целата
пропозиција кодирана во реченицата. Како резултат на оваа семантичка
промена се изделуваат две функции на что-то/нешто во двата јазика:
апроксимативен прилошки квантификатор и модален прагматички маркер.
Во одредени контексти и прономиналното что-то/нешто е двосмислено бидејќи со самото иницијално позиционирање на нешто/что-то
се создава епистемичка импликација.8 Дека иницијалната позиција на чтото/нешто придонесува за модално- прагматичка интерпретација се гледа
при споредба на примерите (8) и (9). Во првиот пример чего-то (генитив
од что-то) е прономинално, додека во вториот е граматикализирано во
ублажувач.
нешто.’

(8) Мне снова захотелось поесть чего-то. ‘Пак ми се пријаде
(9) Чего-то мне поесть снова захотелось. ‘Нешто пак ми се пријаде.’

За граматикализација види кај Heine, Claudi, Hünnemeyer (1991) и кај Bybee (2003), а за
разликата меѓу граматикализација и лексикализација види кај Brinton, Traugott (2005).
8
Така во примерот од расказот Муму на Тургенев Что-то ты, Герасим, не договариваешь.
‘Нешто ти Герасиме криеш’, заменката что-то може да се толкува и како модална честица.
7
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3.1. Апроксимативен квантификатор со значење на неопределено помало количество
(а) И во двата јазика что-то/нешто се употребува како прилог
за неопределено мало количество во именска синтагма без нумеричка
показател (бројка) со значење приближно. Се чини дека оваа употреба е
позастапена во македонскиот отколку во рускиот јазик.
(10) Он мне остался должен что-то рублей сорок. (kartaslov.ru) ‘Тој
ми остана должен околу 40 рубли.’
(11) Меня тут не было что-то около полугода, а то и больше.
(karma-amrak.livejournal.com) ‘Не бев тука нешто околу пола година, а
може и повеќе.’
(12) Преку ноќ треба да оставите нешто храна на масата за
духовите кои го штитат вашето огниште. (stipka.com.mk/life/.../32046)
(13) Светското првенство во атлетика започнува вечерва, нешто
по полноќ по средноевропско време, во Пекинг. (www.antenna5.com.mk)
Значењето на приближност на неопределените заменки го забележала Тополињска (1974: 160). Некој се употребува со бројка (некои пет
жени) за разлика од нешто кое сугерира мало количество; затоа може да се
комбинира со прилогот малку но не со многу (*нешто многу храна).
(б) Что-то/нешто го модификува придавскиот предикат преку
деминутивното значење ‘помала мера’. Деминутивноста ја намалува силата
на предикативната определба, а со тоа квантификаторското что-то добива
ублажувачка функција.
(14) Ее находят что-то странной, провинциальной и жеманной, и
что-то бледной и худой. (Пушкин). ‘Ја сметаат те нешто чудна и каприциозна, те нешто бледа и слаба.’
(15) Да, јас сум, тогаш се подновив со нов каиш, само нешто
блед испаднав на сликата. (forum.crnobelo.com)
Во ова значење что-то може да се замени со прилогот несколько,
чуть-чуть ‘малку’.
(16) Он что-то/несколько устал. ‘Тој малку се изморил.’
		
3.2. модален збор со две контекстуални значења зависно од
синтаксичката позиција
(а) во првата функција кто-то/нешто се јавува како епистемички
каузален прилог со значење ‘нејасно од која причина’. Тој изразува каузална
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неодреденост предизвикана од непознавање или несакање да се кажат
причините за настанот кодиран во реченицата. Что-то/нешто го заменува
објаснувањето зашто се случи дејството, па така тој функционира како
кондензација на нереализираната причинска прилошка реченица.
(17) Нешто мајка ти те вика.
Каузалната семантика особено јасно се пројавува со нежив партиципант (18-19). Како синоними на что-то се јавуваат прилозите отчегото, почему-то.
(18) Как снять сережку индастриал? Что-то она у меня не
откручивается. (archive.diary.ru) ‘Како да ја извадам обетката-индастриал?
Нешто не ми се одвртува.’
(19) Скажите как ухаживать за драценой? Что-то она пожелтела и
листья стали сохнуть. (otvet.mail.ru) ‘Кажете како да ја негувам драцената?
Нешто пожолте и лисјата се сушат.’
Со персонален партиципант, что-то/нешто се здобива со прагматичко значење на ублажувач. Говорителот не ја кажува причината за
состојбата што ја опишува па така ја минимизира силата на тврдењето.
(20) Что-то он ко мне слишком хорошо относится, с чего бы это.
(www.wonderzine.com) ‘Нешто премногу добро тој однесува спрема мене,
се прашувам зошто.’
Како колоквијална варијанта на каузалното что-то се јавува чегото.
(21) Чего-то мне поесть снова захотелось. (dic.academic.ru)
‘Нешто пак ми се пријаде.’
Каузалното значење во одреден контекст може да премине во
прагматичко кога говорителот изразува емпатија кон соговорникот. Тоа
сведочи за преклопувања на значењата. Така, примерот (22) има два
толкувања: а) не знам зашто си нерасположен; б) ти си нерасположен и тоа
не ме остава рамнодушен.
(22) Что-то ты сегодня сильно расстроен. ‘Нешто си многу
нерасположен денес.’
(б) во втората функција – прагматичка – что-то/нешто се јавува на
почетокот на реченицата како модален маркер за ублажување на тврдењето.
Како ублажувач что-то/нешто го релативизира категоричениот став
на говорителот и сигнализира дека е субјективен. Таквата прагматичка
стратегија на „минимизирање“ на квалификацијата се врши со помош на
намалување на силата на предикатот. Что-то/нешто како епистемички
маркер е надграден над целата пропозиција па затоа обично стои пред
предикатот.
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(23) Что-то ты не очень похож на заключенного в этой позе Давайка, ложись нормально, – грозно сказала начальница ... (pressball.by/pbonline/
football) ‘Нешто не личиш многу на затвореник во оваа поза. Ајде легни си
нормално, строго рече началничката.’
Функцијата на ублажувач се засилува со персонален партиципант
на дејството во прво лице. Бидејќи каузалната семантика уште е присутна
претпоставуваме дека тоа значење е вторично и дека настанало со понатамошна граматикализација на что-то/нешто во реченичен модален
оператор.
(24) Мне что-то нездоровится. ‘Нешто не ми е добро.’
(25) Что-то разболелась голова. ‘Нешто главата силно ме боли.’
Истата функција на ублажувач ја има и со други лица, а во примери
со 2 и 3 лице може да биде присутно значењето на неодобрување. Сепак
неодобрувањето е контекстуална нијанса и не вградено во что-то (види
пр. 28), иако Иомдин (2004) го тврди спротивното.
(26) Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, – вдруг плаксиво
выговорил человек. (www.m-a-bulgakov.ru)
‘Нешто многу, татенце, ме притискате, наеднаш плачливо изусти
човекот.’
(27) Он что-то нас совсем забыл. (Пушкин) ‘Тој нешто сосема не
заборави.’
(28) Костя, что-то ты очень хорошо катаешься. (life.ru/.../shakhraitarasova) ‘Ти Коста нешто многу добро се лизгаш.’ (на слечуги)
Зависно од семантиката на предикатот овој ублажувач истовремено
се употребува за изразување емпатија кон партиципантот на дејството,
посебно ако се однесува на самиот соговорник. Во тој случај говорителот
со что-то/нешто сигнализира дека влегува во „кожата“ на соговорникот и
го споделува неговиот проблем.
(29) Что-то ты скверно выглядишь. Ты в порядке? (ru.elderscrolls.
wikia.com) ‘Нешто лошо изгледаш. Во ред си?’
(30) Что-то ты сегодня грустный. (golishev.livejournal.com)
‘Нешто се тажен денеска.’
Ублажувачката функција на что-то/нешто се пројавува и во
говорниот чин несогласување илустрирана во (31) и (32). Иомдин (2004:

ПРАГМАТИЧКИОТ МАРКЕР ЧТО-ТО ВО РУСКИОТ ЈАЗИК ВО СПОРЕДБА СО МАКЕДОНСКОТО НЕШТО

87

249) не дава објаснување за употребата на что-то во „полемички искази“
иако го смета како отклонување од прототипното значење на что-то
претставено во (2).
(31) Я что-то не слышала, чтобы учителя отдыхали на Канарах.
‘Јас нешто не сум чул наставниците да се одмараат на Канарите.’
(32) Нешто не си барал добро друже, еве сега најдов 2 извори кои
потврдуваат дека постои таков човек во Мериот. (build.mk/forum/printer)
Сметаме дека ова функција е ублажувачка: со что-то/нешто
говорителот го смекнува несогласувањето но внесува нијанса на иронија:
опишаната ситуација во тврдењето не само што не го нарушува природниот
тек на настаните, туку е дел од тој тек (Иомдин 2004).
4. Својствата на модалното нешто - ублажувач
Функцијата на маркер за емпатија произлегува од својството на чтото/нешто да индицира дека содржината на тврдењето припаѓа на „личната
сфера“ на говорителот (Иомдин 2004: 247), односно да го „субјективизира“
кажаното. Оттука е неприфатливоста на реченица? Претседателот на САД
е нешто болен наспроти Брат ми е нешто болен. Субјектификација на
исказот со что-то/нешто го блокира неговото користење со настани кои
не подлежат на субјективна проценка па затоа неприфатливи се исказите од
типот *Нешто сонцето зајде наспроти Нешто сонцето брзо зајде.
Од други семантички својства ги изделуваме ретроспективноста на
која се должи неможноста на модалното что-то/нешто да се употребува
во контексти со идна проекција: *Я что-то завтра не еду в Петербург.
‘Јас нешто утре нема да одам за Петербург’ (Иомдин 2004: 250). Что-то
не може да се комбинира со императив, односно во директивни говорни
чинови: *Ты что-то не иди туда! ‘Немој нешто да идеш таму!’ иако се
чини дека македонскиот преводен еквивалент е прифатлив ако нешто има
каузално толкување. Сметаме дека что-то/нешто со модални глаголи? Мне
что-то завтра надо ехать в Петербург. ‘Јас нешто утре треба да одам
за Петербург’ може да биде прифатливо само со каузална интрепертација
на что-то/нешто: поради некоја работа. Може да претпоставиме дека во
нешто повеќе е присутно каузалното имплицитно значење од что-то.
Неконтролираност на дејството е уште една семантичка одлика на
модалното что-то/нешто. Тоа својство јасно се пројавува во безлични
контрукции кои кодираат ситуации неконтролирани од агенс от типот Чтото не сидится дома. ‘Нешто не ми се седи дома’.
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Иомдин (2004: 249) истакнува дека на синтаксички план что-то
се јавува само во директен говор *Он подумал (сказал), что что-то плохо
себя чувствует. ‘Тој рече дека нешто лошо се чувствува.’ Но македонското
нешто дозволува употреба во зависна реченица на индиректен говор. Дури
најдовме пример со двојно нешто и во главната и во зависната реченица: во
главната е ублажувач а во зависната е каузален неопределен прилог или/и
ублажувач.
(26) Нешто се жалеле дека нешто не си ги примал. (reporter.mk/
uncategorized/razgovor-pomegu-mile-janakieski)
5. Заклучок
Во статијата се изнесува хипотезата дека неопределените заменки
что-то во рускиот и нешто во македонскиот јазик претрпеле семантичка
промена која довела до создавање на нови граматикализирани значења на
овие заменки. Сметаме дека граматикализацијата на заменското нешто/
что-то е поттикната од неговата сиромашна семантичка структура. Импликатурата на неопределеност контекстуално се зајакнува и прераснува во
ново значење. Прагматичкиот механизам одговорен за создавање на секундарните значења е субјектификација: таа го претставува субјективното
толкување на ситуации изразени со что-то/нешто.
Деривираните значења ги поделивме на две поголеми класи: чтото/нешто се употребува како апроксимативен прилог и како епистемички
маркер. На ниво на реченица епистемичкото что-то/нешто има каузално
прилошко значење, а кога ја модификува целата реченица тој станува
епистемичка честица која служи како прагматички ублажувач и маркер за
емпатија. Мора да се истакне дека границите меѓу каузалното и прагматичкото значење се флуидни, со чести преклопувања.
Контрастивната анализа на секундарните значења на нешто и
что-то покажа дека инвентарот на значењата е ист, но се забележува дека
има мала разлика во нивната дистрибуција. Квантификациското нешто
со значење приближно се чини дека е позастапено од что-то, додека
модалните употреби се чести и во двата јазика, со поголема диструбуција
на причинското значење кај нешто. Се разбира овие претпоставки треба
понатаму да се проверат преку корпусно пребројување.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ МАРКЕР ЧТО-ТО В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В СРАВНЕНИИ С МАКЕДОНСКИМ НЕШТО
В статье проведен сопоставительный семантический анализ
прагматических маркеров что-то в русском и нешто в македонском
языке, целью которого является определение инвентаря и дистрибуции их
значений. Основная гипотеза состоит в том, что в обоих языках данные
неопределенные местоимения претерпели семантическую трансформацию, вызвавшую возникновение модальных частиц с теми же прагматическими функциями. Они развили похожие секундарные значения, что
подтверждает гипотезу о регулярности семантической деривации этого
типа неопределенных местоимений в русском и южнославянском языках.
Когда эпистемическая частица что-то/нешто надстроена над всем
предложением, она служит прагматическим маркером эмпатии и средством
для смягчения категоричности высказывания.
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ПРЕДЛОГ ЗА В МАКЕДОНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Тезисы: В докладе анализируются значения предлога за в македонском
и русском языках. При сравнении автор использует метод семантических карт.
Этот метод заключает в том, что значения языковой единицы представляются
в виде схемы, где чем теснее связаны значения между собой, тем ближе они
располагаются друг к другу, при этом «любые два значения на семантической карте
кодируются одним и тем же средством тогда и только тогда, когда это же средство
кодирует все значения, расположенные между ними». Сравнение показывает, что в
некоторых значениях македонский предлог за регулярно переводится предлогом за
на русский язык и наоборот. В большинстве проанализированных случаев предлог
за в македонском и русском языках имеет общий компонент, который реализуется
при различных глаголах или по-разному осмысляется.
Ключевые слова: предлог, семантическая карта, за, македонский язык, русский
язык.

Предлог за является частотным многозначным предлогом в русском
и македонском языках, при этом лишь небольшая часть значений совпадает.
Большое число отличных значений вызывает трудности у македонских
учащихся, изучающих русский язык, и русских учащихся, изучающих
македонский язык. Для выявления сходств и отличий в семантике
указанного предлога мы использовали метод «семантических карт». Метод
этот заключается в том, что значения языковой единицы представляются
в виде схемы, где чем теснее связаны значения между собой, тем ближе
они располагаются друг к другу, при этом «любые два значения на
семантической карте кодируются одним и тем же средством тогда и только
тогда, когда это же средство кодирует все значения, расположенные между
ними» (Татевосов 2002: 33). Определение близости значений производится
на основании того, какие значения из анализируемых выражаются одним
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и тем же показателем в других языках. Например, если в языке Х одним
показателем выражаются значения A, B, C и D, в языке Y – B, C и D, а в
языке Z – A, B и C, это означает, что теснее всего связаны между собой
значения B и C, к В примыкает А, а к С примыкает D. В основании метода
лежит теория когнитивной семантики, что семантическая структура многозначного слова представляет собой сеть значений, в центре которой
находится основное значение, от которого отходят цепочки значений.
Образование одного значения от другого происходит путем метафоры или
метонимии.
Для построения семантических структур использовался материал
Толкового словаря македонского языка (Толковен речник на македонскиот
јазик 2005), Большого толкового словаря русского языка (Большой толковый
словарь русского языка 1998) и Параллельного корпуса славянских и
других языков ParaSol, в частности, перевод произведения «Мастер и
Маргарита» М.А. Булгакова на македонский язык (Waldenfels, Meyer),
а также описание семантической структуры македонского предлога за,
изложенное в работе «Семантические структуры предлогов в современном
литературном македонском языке» (Ганенкова 2015)1. Примеры из БТСР
были переведены на македонский язык2, а примеры из ТРМ – на русский.
Поиск в Параллельном корпусе велся в двух направлениях. Сначала были
найдены все русские соответствия македонским предложениям с предлогом
за (всего 921 пример), они были вручную поделены на группы в зависимости
от того, какое значение было выражено предлогом македонским предлогом
за и какие языковые единицы соответствовали македонскому за в русском
тексте. Затем были найдены все македонские соответствия русским
предложениям с предлогом за (всего 478 примеров). Примеры также были
аннотированы по значению, выражаемому русским предлогом за, и по
тому, какими средствами он был переведен на македонский язык.
В когнитивных исследованиях предполагается, что построение
семантической структуры грамматикализованных единиц восстанавливает
историю развития их значений, при этом восстанавливать связи между
значениями и определять семантическую структуру языковых единиц
Для ссылки на Толковый словарь македонского языка будет использоваться сокращение
ТСМ, на Большой толковый словарь русского языка – БТСР (инфинитивы в примерах из
БТСР были изменены на личные формы глаголов, например, уехать за реку – уехал за
реку). Примеры из «Семантические структуры предлогов в современном литературном
македонском языке» – ССП.
2
Хотелось бы выразить сердечную благодарность выпускникам кафедры славянской
филологии факультета им. Б. Конеского Университета имени святых Кирилла и Мефодия
(г. Скопье) за перевод русских примеров на македонский, верификацию сконструированных
автором македонских предложений (обозначены сокращением СП) и уточнение значений и
условий употребления предлога за в македонском языке. Перевод македонских примеров на
русский язык был осуществлен автором статьи.
1
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можно, зная факты синхронного состояния и общие закономерности
грамматикализации (Кибрик, Плунгян 2002: 306). Выражения типа «значение возникает/появляется/образуется от другого значения» используются
исключительно для описания направлений семантической деривации на
синхронном уровне.
Следует отметить, что для некоторых предложений поиск в корпусе
не выдал предложения-эквивалента. Это связано с проблемой выравнивания
границ предложения в параллельных корпусах (обычно это происходит,
когда длинному и сложному предложению на одном языке соответствует
несколько коротких предложений в другом). Некоторые предложения были
исключены из анализа, поскольку при переводе была сильно изменена
структура предложения и сравнение было бы некорректным (ср. рус.
Однако рассиживаться нечего и мак. Меѓутоа, нема време за губење). Поиск
предлога за в македонском тексте выдал также несколько предложений с
приставкой за вместо предлога, которое были исключены из анализа.
Безусловно, следует с осторожностью относиться к результатам,
основанным на данных параллельного корпуса, поскольку каждый
переводчик по-своему решает задачи выбора адекватных средств для
передачи смысла оригинала. Кроме того, большой объем корпуса не
гарантирует, что анализируемая единица встретится в нем во всех своих
значениях. В связи с этим мы используем данные корпуса в качестве
дополнительного проверочного материала, который хорошо иллюстрирует
частотные значения и средства, которыми они передаются в исследуемых
языках.
1. Согласно теории когнитивной семантики, первичными значениями, дающими начало другим значениям предлогов, чаще всего являются
пространственные значения. Первое общее значение для македонского и
русского предлогов за реализуется, когда он «указывает на лицо, предмет,
который берут, которого касаются, до которого дотрагиваются и т.п.» БТСР:
1а)3 Взял за руку БТСР.
1б) Зеде за рака.
2а) Схватился за веревку БТСР.
2б) Се фати за врвката.
3а) Кога слушна, се фати за коса ТСМ.
3б) Когда услышал, схватился за волосы.
4а) По целиот пат ја држеше за рака ТСМ.
4б) Всю дорогу держал ее за руку.

3

Под а) дается пример на языке оригинала, под б) его перевод.
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В русском языке в данном значении предлога за употребляется
с винительным падежом. Отметим, что касание является весьма специфическим: траектор (объект, местоположение которого устанавливается)
охватывает локализатор (объект, относительно которого устанавливается
местонахождение траектора) с двух сторон, наличие «задней» стороны
играет важную роль.
В русском языке в результате метафорического переосмысления
данного значения возникло значение, при котором предлог за «указывает
на орудие или средство того действия, к которому приступают, а также при
обозначении самого действия, занятия, обозначаемого существительным»
БТСР. В македонском предлог за в этом значении употребляется более
ограниченно:
5а) Взяться за иглу БТСР.
5б) Се фати за игла.
6а) Приняться за шитьё БТСР.
6б) Земе да шие/ се фати за шиење.
Следующее общее пространственное значение – указание «на
предмет, место и т.п., за пределы которого, дальше которого или через
который направлено действие, движение» БТСР – встречается в македонском языке в фольклорных текстах 7а), а в литературном языке выражается
другими средствами 8б-10б):
7а) Гано Загорјано, зајдело е солнце за гора зелена, за сење, за
јасење, за високо борје ТСМ.
7б) Гана Загорьяна, зашло солнце за зеленую гору, за тени, за ясени,
за высокие сосны.
8а) Уехал за реку БТСР.
8б) Замина на место после реката.
9а) Вышел за дверь БТСР.
9б) Излези од/зад врата.
10а) Вынес за скобки БТСР.
10б) Извади надвор од заграда.
С этим значением мы связываем употребление предлога за в русском и македонском языках при глаголах мак. се мажи/се омажи, рус.
выходить/выйти замуж:
11а) Вышла замуж за товарища по работе БТСР.
11б) Се омажи за колегата од работа.
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В русском языке к этому значению примыкает употребление предлога за, при котором он «указывает на предмет, место, лицо и т.п., позади
которого что-либо помещено, спрятано и т.п.» БТСР. В македонском же эти
значения выражаются другими средствами, чаще всего предлогами зад и
позади.
12а) Заложил руки за спину БТСР.
12б) Ги стави рацете позади грб.
13а) Заткнул за пояс БТСР.
13б) Пикна во појас.
14а) Спрятался за дерево БТСР.
14б) Се скри зад дрвото.
Схожие значения реализуются в примерах 15а-18а). Отличие
заключается в том, что траектор находится за локализатором, в связи с
чем в русском языке существительное (или его субститут) стоит в форме
творительного падежа:
15а) Живет за рекой БТСР.
15б) Живее после реката.
16а) Остановился за дверью БТСР.
16б) Застана позади врата.
17а) Кто-то прятался за ширмой БТСР.
17б) Некој се скри зад параванот.
18а) Месяц скрылся за тучами БТСР.
18б) Месечината се скри зад облаците.
Значение перемещения за пределы объекта переосмысляется в
русском языке, образуя значение «перехода через какой-либо предел,
превышения какой-либо меры, количества» БТСР. В македонском языке
для выражения этого значения используются другие средства, чаще всего
предлог над:
19а) Ему за сорок БТСР.
19б) Има над четириесет години.
20а) Мороз уже за тридцать градусов БТСР.
20б) Студот е веќе над триесет степени.
21а) Ночь зашла за полночь БТСР.
21б) Ноќта е веќе по полноќ.
С семой ‘позади’ также связано пространственное значение предлога
за в русском языке, когда он «указывает на предмет, около которого, перед
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которым располагается, размещается кто-л. для какого-л. действия, занятия
и т.п.» БТСР. Существительное (его субститут) стоит в форме винительного
падежа. В македонском языке это значение предлогом за было утрачено:
22а) Сел за стол БТСР.
22б) Седна на маса.
23а) Встал за пульт управления БТСР.
23б) Застана позади пултот за управување.
В русском языке нахождение в непосредственной близости
инструмента/орудия метафорически переосмысляется как указание
на исполнение соответствующей деятельности, поэтому допустимо и
употребление существительного, обозначающего саму деятельность
26а). Существительное (или его субститут) при этом употребляется в
творительном падеже. В македонском языке такого переосмысления не
происходит:
24а) Сидит за роялем БТСР.
24б) Седи на пиано/ игра на пиано.
25а) Сидит за рулем БТСР.
25б) Се држи за волан / управува со волан.
26а) Сидит за чтением БТСР.
26б) Седи над книга.
В русском языке предлог за также управляет творительным падежом при указании «на лицо, предмет и т.п., непосредственно позади, после
которого движется, идёт, располагается и т.п. кто-, что-либо» БТСР. В
македонском это значение выражается при помощи предлога по:
27а) Идите за мной БТСР.
27б) Одете по мене.
28а) Собака бежала за хозяином БТСР.
28б) Кучето трчаше по газдата.
2. При описании последовательности в русском языке используется
предлог за. В македонском языке основным предлогом для выражения
этого значения является предлог по, хотя возможно также употребление
предлогов за и врз:
29а) За весной наступает лето БТСР.
29б) По пролет доаѓа лето.
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30а) Читает книгу за книгой БТСР.
30б) Чита книга по книга.
31а) Курит сигарету за сигаретой СП.
31б) Пуши цигара врз цигара.
32а) Ден за ден си врвеше, а ние чекавме беспомошни ТСМ.
32б) Шел день за днем, а мы, беспомощные, ждали.
Значение последовательности находится на границе пространственных и временных значений. На современном этапе, однако, сложно
восстановить его связь с другими временными значениями предлога
за в русском и македонском языках. На границе пространственных и
временных значений находится также значение русского за в устойчивых
сочетаниях предлогов за…от (указывает на расстояние, отделяющее один
объект от другого) и за…до (указывает на период времени, отделяющий
одно действие, событие от другого, следующего за ним). При переводе на
македонский язык за опускается:
33а) Дом за два квартала от нас БТСР.
33б) Зградата што се наоѓа два кварта подалеку од нас.
34а) За два года до начала войны БТСР.
34б) Две години пред војната.
Интересно, что указание на различие в некоторых измерениях
присутствует в семантике македонского предлога за. Это значение реализуется при указании на период времени, отделяющий некоторое событие в
будущем от момента речи 35а), а также при сравнении 36а-38а):
ССП.

35а) За околу еден месец ќе се знае судбината на Воената болница

35б) Примерно через месяц будет известна судьба Военной
больницы.
36а) Иван е повисок од мене (за) три сантиметри и постар е (за)
три години СП.
36б) Иван выше меня на три сантиметра и старше на три года.
37а) Мерењето покажува дека дозволената тежина ја надминуваш
за цели пет килограми ТСМ.
37б) Взвешивание показывает, что разрешенный вес у тебя превышен на целых пять килограмм.
38а) Оваа година инвестициите се повисоки за десет милиони
долари СП.
38б) В этом году инвестиции выше на десять миллионов долларов.
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Следует отметить, что при сравнении в контекстах типа 36а)
предлог за часто опускается.
Различие в исследуемых языках проявляется и в значении
македонского предлога за, употребляемого при указании на праздник, ради
которого собираются, приезжают и т.п. 39а), 40а) а также при указании на
точное время/ дату, на которое назначается некоторое событие 41а):
39а) Цело село се собра за Водици ТСМ.
39б) Все село собралось на Крещение.
40а) Иванка се врати дома за/ на Нова година СП.
40б) Иванка вернулась домой на Новый год.
41а) Отворањето на пленарната сесија е закажано за утре во 9
часот во хотелот „Инекс Горица“ ТСМ.
41б) Открытие открытие пленарной сессии назначено на завтра,
на 9 часов в гостинице «Инекс Горица».
Интересно, что в примере 40а) вместо предлога за может использоваться предлог на. Опрошенные нами носители македонского языка
указали, что употребление предлога за вместо на привносит оттенок
цели: Ивана приехала домой на Новый год с целью его отпраздновать. Это
согласуется с наличием у македонского предлога за значения цели, которое
будет описано ниже.
Общим для русского и македонского языков является значение
промежутка времени, в течение которого что-либо совершается, происходит:
42а) На сите прашања треба да одговорите за 15 минути ТСМ.
42б) Вы должны ответить на все вопросы за 15 минут.
В некоторых случаях при переводе используются другие средства
(например, македонское предложное сочетание за време на с названиями
событий):
43а) За войну он очень постарел БТСР.
43б) За време на војната многу остаре.
44а) Да даде господ да опстојувате за век и векови ТСМ.
44б) Дай Господь, чтоб вы жили во веки веков.
В БТСР выделяется отдельно указание русским предлогом за «на
время, обстановку действия в значении во время» БТСР. В этом случае при
переводе на македонский язык используется выражение за време на:
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45а) За работой он забывает обо всем БТСР.
45б) За време на работа тој заборава на сè.
3. Третий блок значений предлога за в исследуемых языках связан
с семой ‘цель’.
В македонском языке предлог за вводит конечную цель движения:
46а) Утре рано заминувам за Битола ТСМ.
46б) Завтра рано утром уезжаю в Битолу.
47а) Патот за Битола СП.
47б) Дорога в Битолу.
Македонский предлог за также указывает на цель действия:
48а) Говедарот го собира добитокот за пасење ТСМ.
48б) Пастух собирает скот на выпас/ для выпаса.
Предлог за входит в состав разрывного союза за да, имеющего
значение цели 49а) и значение действия, входящего в ряд других, следующих
друг за другом 50а). В последнем случае значения цели нет.
49а) Тој дојде за да ни помогне ТСМ.
49б) Он пришел, чтобы нам помочь.
50а) Тој со месеци тагуваше за да се повлече дома сам по некое
време ТСМ.
50б) Он месяцами горевал, чтобы спустя некоторое время
вернуться домой.
Со значением цели связано употребление македонского за в
двусоставных предложных сочетаниях:
51а) Се облекла како за на бал ТСМ.
51б) Оделась как на бал.
52а) Два бајрака, едниот е за на свадба, другиот на војска ТСМ.
52б) Два знамени, одно для свадьбы, другое для войска.
53а) Не треба да излегува, не е за пред луѓе ТСМ.
53б) Ему лучше не выходить/выступать перед людьми.
54а) Перничево е добро за под глава ТСМ.
54б) Эта подушечка отлично подходит, чтоб положить под голову.
Как видно из примеров 51а-54а) при переводе на русский язык
используются различные средства: предлоги на и для, союз чтобы.
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Оттенок цели присутствует при употреблении предлога за в различных тостах и пожеланиях и в македонском, и в русском языке:
ТСМ.

55а) Ја кревам оваа чаша за ваше здравје и за успех во работата
55б) Я поднимаю этот бокал за ваше здоровье и (за) успех в работе.

В русском языке предлог за указывает на цель при некоторых глаголах, например, бороться 56а), и связанных с ними существительных 57а), а
также указывает «на лицо, предмет и т.п., которые нужно достать, добыть,
привести и т.п.» 58а), 59а). Как видно из примеров, в последнем случае в
македонском языке используется предлог по.
56а) Борется за первенство БТСР.
56б) Се бори за првенството.
57а) Борьба за свободу СП.
57б) Борбата за слободата.
58а) Послал за врачом БТСР.
58б) Прати по лекар.
59а) Идет за водой БТСР.
59б) Оди по вода.
В македонском языке предлог за регулярно вводит бенефактив4:
60а) Сакам да купам подароци за моите родители СП.
60б) Я хочу купить подарки для моих родителей.
В БТСР выделяется значение, при котором предлог за в русском
языке «указывает на лицо, предмет, в пользу, в защиту которого
совершается действие» 60а), 61а). Сравнение примеров 60а,б) и 61а,б)
показывает, что в русском языке значение бенефактива у предлога за
ограниченно и реализуется только при таких глаголах, как голосовать,
выступать и т.п. Употребление предлога за в примере 62а) мы склонны
связывать со значением нахождения позади кого-либо, что метафорически
переосмысляется как поддержка.
61а) Голосует за предложение БТСР.
61б) Гласа за предлогот.
«Участник, интересы которого непосредственно затрагивает ситуация (или участник,
который должен воспользоваться конечным результатом ситуации), но ни агенсом, ни
пациенсом этой ситуации не является» (Плунгян 2000: 165).
4
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62а) Коллеги стоят за него горой БТСР.
62б) Колегите го бранат.
Примеры свидетельствуют, что предлог за в таком значении встречается и в македонском языке, однако, в некоторых случаях структура
предложения меняется для передачи смысла, ср. 62а) и 62б).
Со значением цели связано значение предназначения у македонского
предлога за. В русском языке в этом случае чаще всего используются
предлоги для или на:
63а) Располагаме со секаква опрема за заштита од пожари ТСМ.
63б) У нас есть разнообразное оборудование для защиты от
пожаров.
64а) Овој материјал е само за здолништа ТСМ.
64б) Этот материал только на юбки.
4. Следующий блок значений связан с идеей тождества, равнозначного обмена, основания для действия.
И в русском, и в македонском языке предлог за указывает на
предмет, в обмен на который производится или приобретается что-либо:
65а) За три настапи ќе добиеш цела плата ТСМ.
65б) За три выступления ты получишь полную зарплату.
66а) Купил шеќер за илјада денари ТСМ.
66б) Купил сахар за тысячу денар.
67а) Око за око, заб за заб ТСМ.
67б) Око за око, зуб за зуб.
С идеей тождественной замены связано значение предлога за,
при котором он «указывает на лицо, вместо или взамен которого кто-либо
действует или от имени которого совершается действие» БТСР:
68а) Расписался за брата БТСР.
68б) Се потпиша за/ наместо брат му.
В русском языке предлог за также указывает «на занятие, ремесло,
специальность и т.п. того лица, чьи обязанности выполняет кто-либо другой». В македонском такое значение выражается предлогом наместо:
69а) Он правил за кучера БТСР.
69б) Тој управуваше наместо возачот.
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С этим значением связано и употребление предлога за, при котором
он «указывает на то, как оценивается кто-, что-либо, в качестве кого-, чеголибо воспринимается». В русском языке такое значение реализуется с
глаголами принять, считать, считаться, брать и т.п., а в македонском –
смета «считать», назначи «назначить», стави (на функција) «назначить (на
должность)» и т.п. Управление конкретных глаголов в исследуемых языках
часто не совпадает. Интересно, что в русском языке некоторые глаголы
допускают двойное управление – беспредложным творительным падежом
и предлогом за с винительным падежом, например, в 70б).
70а) Го сметаа за брат СП.
70б) Они считали его братом/ за брата.
71а) Да ви се пофалам дека ме назначија за прв секретар ТСМ.
71б) Я вам похвастаюсь – меня назначили первым секретарем.
72а) Взял за правило БТСР.
72б) Зеде како правило.
Со значением тождества, где одному объекту присваивается
значение относительно другого, в македонском языке связано значение
предлога за, при котором он указывает на объект, относительно которого
проявляются некоторые свойства (чаще всего эмоции) или производятся
какие-либо действия: в 73а) время идеально только для занятий, в
74а) девушка подходит именно для замужества, в 75а) апрель является
историческим для нас. На русский язык это значение обычно передается
при помощи предлога для:

ССП.

73а) Имавме идеално време за вежбање ТСМ.
73б) У нас было идеальное время для тренировок.
74а) Ти си мома за мажење ТСМ.
74б) Ты девушка на выданье.
75а) Април 2008 година веќе го прогласивме за историски за нас
75б) Апрель 2008 года мы уже объявили историческим для нас.

С идеей тождества связано и значение, при котором предлог за
указывает на эмоцию, которая «присваивается» некоторому объекту или
событию:
76а) Човекот е за гревови, немојте да се смеете ТСМ.
76б) Человека надо пожалеть, не смейтесь.
77а) За среќа не бев во собата кога се случи тоа ТСМ.
77б) К счастью, меня не было в комнате, когда это произошло.
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78а) За големо чудо, се предомисли џелатот и никого не стрела
таа ноќ ТСМ.
78б) Удивительно, но палач передумал и в эту ночь никого не
расстрелял.
В русском языке значение тождества, когда объекту присваивается
свойство/ значение, объясняет употребление предлога за для указания
«на лицо, место, учреждение и т.п., которому присуще какое-либо особое
свойство, качество» БТСР 79а), указание «на лицо (лиц), учреждение и т.п.,
в чьём владении, распоряжении и т.п. находится что-либо» БТСР 80а), 81а),
«на лицо, которому следует что-либо исполнить, с которого следует чтолибо получить» БТСР 83а), «на лицо, предмет и т.п., от которого зависит
наступление какого-либо действия, состояния» БТСР 84а), «на порядковый
номер, подпись и т.п., внешние признаки какого-либо документа, бумаги,
дела и т.п.» БТСР 84а), 85а). При переводе на македонский язык, как
правило, структура предложения полностью меняется.
79а) За ним установилась плохая репутация БТСР.
79б) Тој се стекна со лоша репутација.
80а) Книга числится за мной БТСР.
80б) Книгата се води на мое име.
81а) Победа будет за нашей командой БТСР.
81б) Нашиот тим ќе победи.
82а) За тобой должок БТСР.
82б) Ми должиш.
83а) Слово за вами БТСР.
83б) Вашиот збор е последен/решавачки.
84а) Письмо за номером 5 БТСР.
84б) Писмото е под реден број 5.
85а) Бумага за подписью директора БТСР.
85б) Хартијата е со потпис од директорот.
5. В следующем блоке значений идея тождества, как кажется,
расширяется до присваивания «объекта» действию, когда предлог за вводит
непрямой объект действия при глаголах с определенной семантикой.
Во-первых, предлог за употребляется в русском и македонском языках при глаголах типа рус. отвечать, ручаться мак. одговара, гарантира
для указания на «лицо, предмет, состояние, в отношении которого кто-л.
берёт на себя обязательство, несёт ответственность и т.п.» БТСР:
86а) Ручаюсь за успех БТСР.
86б) Гарантирам за успех.
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87а) Вы отвечаете за них головой БТСР.
87б) Одговарате за нив со глава.
Во-вторых, а с глаголами типа рус. бояться, волноваться, беспокоиться, радоваться, мак. се плаши, се грижи, се радува – для указания «на
лицо, предмет, состояние и т.п., которые вызывают то или иное чувство,
переживание» БТСР:
88а) Боится за свою жизнь БТСР.
88б) Се плаши за нечиј живот.
89а) Радуется за друга БТСР.
89б) Се радува за другарот.
В-третьих, в македонском языке предлог за регулярно вводит объект
мысли и речи. На русский язык он переводится предлогом о в сочетании
с предложным падежом или более просторечным оборотом – предлогом
про, управляющим винительным падежом. Интересно, что такое значение
встречается у предлога за в южнорусских диалектах.
90а) Зборувавме за сè и сешто ТСМ.
90б) Мы говорили обо всем/ про всё.
91а) Дали си размислувал за последиците што ќе настанат? ТСМ
91б) Думал ли ты о последствиях/ про последствия, которых
наступят?
Сюда же следует отнести управление предлогом за глаголом се
интересира:
92а) Се интересирам за спорт СП.
92б) Я интересуюсь спортом.
Предлог за также вводит объект мысли и речи в составе сложного
союза за да:
93а) Тој не мисли за да се збогати ТСМ.
93б) Он не думает (о том), чтобы обогатиться.
6. В русском языке предлог за «указывает на лицо, предмет,
состояние, на которые направлено чьё-либо внимание, действие и т.п.»
БТСР. Перевод примера 96а) на македонский показывает, что некоторые
македонские глаголы управляют предлогом за в данном значении:
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94а) Следит за чистотой БТСР.
94б) Внимава на чистотата.
95а) Наблюдает за порядком БТСР.
95б) Одржува ред.
96а) Ухаживать за больным БТСР.
96б) Се грижи за болниот.
6. В русском языке ряд употреблений предлога за связан с
семантикой ‘причина’. Возможно, это одно из расширений значения
тождества, основания для выполнения действия. БТСР выделяет три
значения, связанных с описываемой семантикой:
– предлог за «указывает на предмет, обстоятельство и т.п.,
являющийся поводом, основанием для какого-л. действия, отношения и
т.п.» БТСР 97а);
– «указывает на причину какого-либо действия в значении: по
причине, вследствие» БТСР 98а);
– указывает на причину чего-либо в значении: по причине,
вследствие, из-за» БТСР 99а).
97а) Наказал за проступок БТСР.
97б) Казни за прекршокот.
98а) Любит за красоту БТСР.
98б) Сака поради убавина.
99а) За недостатком средств БТСР.
99б) Поради недостаток на средства.
Пример 97б) свидетельствует о том, что в македонском языке
при некоторых глаголах предлог за также вводит причину, основание для
действия, однако количество таких глаголов весьма ограниченно.
Проведенный анализ показывает, что наложение семантических
карт предлога за в русском и македонском языках дает интересную
картину. Только в некоторых значениях македонский предлог за регулярно
переводится предлогом за на русский язык и наоборот (например, при
указании на лицо, предмет, который берут, которого касаются, до которого
дотрагиваются 1-4а)). Часть значений не совпадает, при этом в одном языке
могут присутствовать следы некоторого значения, активно реализующегося
в другом языке. Например, в русском языке предлог за указывает на предмет,
место, за пределы которого, дальше которого или через который направлено
действие, движение. В македонском же языке предлог за в таком значении
встречается только в фольклорных произведениях, ср. 7а). В большинстве
проанализированных случаев предлог за в македонском и русском языках
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имеет общий компонент (например, ‘различие’, ‘цель’, ‘тождество’ и т.д.),
который реализуется при различных глаголах или по-разному осмысляется
(например, ср.33-39) или 94-96)).
Данные корпуса, в целом, подтверждают выводы, сделанные
на основании примеров из словарей и работы (Ганенкова 2015), с тем
ограничением, что не все значения встречаются одинаково часто. Отметим
лишь, что сравнение употребления предлога за в русском и македонском
текстах произведения «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова показывает,
что предложным сочетаниям с предлогом за в македонском языке довольно
часто соответствуют прилагательные в русском (ср. половая щетка и четка
за под, непечатное ругательство и пцост што не е за печатење, ночная
рубашка и кошула за спиење и т.д.).
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ПРЕДЛОГОТ ЗА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО РУСКИОТ ЈАЗИК
Во рефератот се анализираат значењата на предлогот за во
македонскиот и во рускиот јазик. За споредба авторот го користи методот
на „семантички мапи“. Овој метод се базира на претставување на значењата
на јазичната единица како шема во која колку што се потесно поврзани
значењата, толку се наоѓаат поблиску на шемата. Двете значења се кодираат
со едно средство само тогаш, кога ова средство ги кодира сите значења што
се меѓу нив. Споредбата покажува дека предлогот за во македонскиот јазик
се преведува со предлогот за на руски јазик и обратно, само во неколку
значења. Во повеќето анализирани примери предлогот за во рускиот и
во македонскиот јазик има општа компонента којашто се реализира со
различни глаголи или различно се осмислува.
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МАКЕДОНСКАТА ЛЕКСИКА
ВО РУСКИТЕ ЕТИМОЛОШКИ РЕЧНИЦИ
Апстракт: Иако станува збор за развојот на прилично млада гранка
(етимологијата) во Македонија, сепак се знае дека македонската лексика е стара
исто толку, колку и сите останати словенски јазици, ако не и поархаична, земајќи
предвид дека токму оттука потекнуваат и најстарите лексички архаизми / материјали
(IX-XI век). И покрај овој факт се забележува дека процентот на застапеност на
македонската лексика во словенските етимолошки речници, а со тоа и во руските
етимолошки речници не е задоволителна што се должи на повеќе фактори, кои ќе
бидат разгледани во овој труд.
Клучни зборови: Македонска лексика, руски етимолошки речници

Увод
Словенската лексика е важна не само за македонскиот јазик, туку
и за целото словенско јазично семејство. Оваа лексика треба најдобро да
се проучи затоа што е наследена од прасловенскиот лексички фонд. А
основниот лексички фонд (на македонскиот јазик, како што е познато) е
општословенски по потекло и фигурира без позначителни измени (во
лексички поглед) во сите стари словенски ракописи, независно од нивната
јазична редакција. Според тоа, независно од тоа, дали определен збор е
потврден во словенските ракописи од сите јазични редакции, или само во
некои од нив, треба да се смета дека тој имал поширока употреба (Десподова
1997: 132).
Долго време не се посветувало внимание на македонската етимологија како во, така и вон Р. Македонија. Овој факт сигурно се должи на
многу фактори и влијанија. Меѓу поважните ќе ги споменеме: културно-
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историските, геополитичките, социоекономските итн. Но, исто така ќе
забележиме дека македонската лексика (дијахрониски разгледано), особено
преку дијалектниот материјал била присвојувана и именувана како своја во
дел од соседните етимолошки речници.
Од поодамна е познато и тоа дека одредена словенска лексика е
негирана, оспорувана или присвојувана од друга најчесто соседна словенска
земја. Па така, најголемиот присвојувач на македонската лексика како
сопствена ја разгледуваме во бугарските печатени изданија. Така на пример,
во студијата „Единството на българския език в миналото и днес“ од 1978
година (сп. Българския език, XVIII, кн. 1, 3-43) од Институтот за бугарски
јазик при БАН во Софија, зад која стои Владимир Георгиев прикажани
се идните цели на научната и државна политика на Бугарија, според која
на македонскиот јазик, му беше одрекувана историјата, а македонскиот
стандарден јазик, е прикажуван како регионална писмена норма.
Всушност се забележува дека во БЕР се третираат како старословенски (старорбугарски) сите оние зборови што се среќаваат во старите
словенски текстови до XIV век, без оглед дали се тие од српска, хрватска,
македонска, руска или чешка редакција. А при етимолошкото објаснување
на зборовите се даваат паралели и од другите словенски јазици (во случаи
кога нема соодветства тогаш се означува и тоа) на прво место српскохрватскиот (во специфични случаи, доколку има разлики, се употребуваат
одредниците срп[ски] и хрв[атски], од словенечкиот (се забележува дека
многу малку е користен материјалот), рускиот (од украинскиот и белорускиот, само доколку зборот го нема во рускиот јазик или доколку се
разликува по својот облик и значење), потоа од чешкиот, словачкиот,
полскиот, горнолужичкиот. Паѓа в очи дека меѓу набројаните словенски
јазици од кои се даваат паралели, не фигурира само македонскиот јазик.
Овој факт посебно изненадува со оглед на тоа што во БЕР најобилно е
користен сиот лексички материјал од македонските народни говори и дури
сиот материјал од македонските тајни јазици. Нема сомнение дека ова
одминување на македонскиот јазик како посебен е одамна признат факт во
други понови етимолошки речници македонскиот се одбележува посебно
(Настева 1965: 215).
Имено, оваа состојба (на присвојување) ја среќаваме и во други
случаи, како на пример, словачката лексика не се разгледува посебно во
чешките етимолошки речници (Кралик 2015), а истата судбина ја делат и
белоруската и украинската лексика во руските етимолошки речници.
а) Руската етимолошка лексикографија
Во 80. години на 20. век, во СССР на голема врата почнува да се
истражува историската лингвистика и тоа посебно етимологијата. Тие
истражувања (Мусаев 1985: 3) довеле до развој на споредбено-историската
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фонетика и воопшто на граматиката на јазикот на различни семејства, кои
имаа самостојно значење и кои служеле како база за идните етимолошки
речници. Затоа се разгледувале прашањата од историјата, етнографијата
и истите се употребувале за барање/решавање на различни решенија од
етногенетските проблеми. Во Москва се создавале етимолошки речници
на еден јазик или на група сродни јазици: башкирски, казахски, коми,
осетински, татарски, чувашки, словенски, турски итн.
Во СССР, Институтот за руски јазик при Академијата на науките
издаде (1963 година) Проспект, со неколку посебни лексички статии, каде
што се опфатени околу сто речнички статии, за изработка на етимолошки
речник на словенските јазици, тоа е ,,Этимологический словарь славянских
языка“, Проспект. Пробные статьи, Издательство Академии наук СССР,
Москва, 1963, 93. Составувачот на Проспектот, познатиот (советски)
етимолог О. Н. Трубачев, се задржува (3-38), на врската односно на издавањето на проектираниот етимолошки речник на словенските јазици, кој
меѓу другото, одговара на прашањето за неопходноста од изработка на еден
ваков речник, за потребата од реконструкција на прасловенскиот лексички
фонд како дел од пошироката реконструкција на прасловенскиот лексички
фонд како и за дел од пошироката реконструкција на прасловенскиот јазик.
Потоа се задржува и на прашањето за структурата на речникот и на други
слични прашања.
Познато е дека до крајот на Втората светска војна, во Русија
постоеја следниве етимолошки речници на словенските јазици: Franz
Miklosich, ,,Etymologisches Wörterbuch der Slavischen Sprachen“, Wien, 1886,
Н. В. Горяевъ, ,,Этимологический словарь русского языка“, Тифлис 1896
и доп. 1901 (прв етимолошки речник на рускиот јазик), Erich Berne-cker
,,Slavisches etymologisches Wörterbuch“ I (А-L), II (I-mor), Heidelberg, 19081913, 4), A. Преображенский ,,Этимологический словарь русского языка“,
том первый, А-О, Москва, 1910-1914.
Од издавањето на првиот и најзначајниот етимолошки речник на
Миклошич (1896) до крајот на Втората светска војна беше изминат долг
период, повеќе од половина век. За тоа време, благодарение на компаративно-историскиот метод, во лингвистичката наука се постигнаа значајни
резултати и се беше насобрала огромна научна литература од областа на
словенската лингвистичка наука. Во првиот повоен период, се пристапи
главно кон преиздавање на некои постари речници, чиишто изданија беа
исцрпени, а, исто така, како што веќе нагласивме, се пристапи кон привршување на веќе започнатите речници.
Како што би можело и да се очекува, најголем број етимолошки
проучувања се поврзани со рускиот јазик. Така на пример, во СССР во 1949
година се издаде (посмртно) последниот дел од речникот на Преображенски,
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останат во ракопис, чиешто издавање во тетратки (1910-1914) беше прекратко
уште за време на Првата светска војна. Бидејќи речникот на Преображенски,
и покрај некои недостатоци, претставува сè уште извонреден прирачник
за изучување на етимолошкото потекло на зборовите во рускиот јазик, а
истовремено претставуваше и библиографска реткост, во 1958 година, во
Москва се издаде фототипно издание во кое се опфатија во еден том двата
дела: првиот А-О (објавен 1910-1914 година, XXXVI-674-V) и вториот П-С
(1-416), а исто така, тука ќе го споменеме и изданието од 1949 година. Овде
ќе додадеме дека речникот на Преображенски, комплетно, е преиздаден и
во САД (New York, 1951, VIII-XXVIII-674-V-416-144), и тоа неколку години
пред фототипното советско издание.
Уште пред војната, Макс Фасмер изработил и делумно приготвил
за печат етимолошки речник на рускиот јазик. Меѓутоа, бидејќи во
последните денови на војната, при едно бомбардирање сиот материјал за
овој речник беше уништен, М. Фасмер повторно пристапи кон собирање
и обработка на нов материјал и веќе во 1950-51 година се појавија првите
свески на неговиот извонреден руски етимолошки речник. Вториот дел од
третиот том на овој речник содржи голем број дополненија, исправки и
забелешки во однос на некои спорни етимолошки прашања, а исто така и
нови објаснувања и етимологии. Некои од нив се резултат на Фасмеровите
сопствени изучувања, а други пак на бројните добронамерни рецензии и
прикази кои беа објавувани во текот на издавањето на речникот. Овде треба
да се подвлече дека овој етимолошки речник ги обединува во себе, како
долгогодишните искуства на еден плоден и многустран ерудит каков што
беше Фасмер, така и сите достигнувања на современата лингвистичка наука.
Речникот е извонредно богат, тој ја опфаќа освен лексиката на литературниот
јазик исто така и дијалектната и архаичната лексика. Во него се обработени
и голем број зборови од туѓо потекло. При нивната обработка Фасмер,
кој е инаку познат по своите бројни студии на туѓите лексички елементи,
посветува посебно внимание на патот преку кој тие се инфилтрирале во
рускиот јазик. Треба да се одбележи, како посебна заслуга, дека во овој
речник, авторот опфатил и посебно обработил и прилично голем, опсежен
ономастички материјал. Поради сето ова, во 1964 година, во Москва се
пристапи кон преведување на овој речник. Преведувањето на речникот
и внесувањето на нови дополнувања му се доверени на О. Н. Трубачев.
Како што е замислено и како што веќе се гледа од првиот том, во новото
издание на Фасмеровиот речник ќе бидат внесени не само исправките и
дополненијата што Фасмер ги групирал и ги дал во спомнатиот втор дел од
третиот том, туку и сите нови податоци и постигнати резултати во областа на
етимолошките изучувања до кои се дошло по објавувањето на речникот на
германски јазик. Сите овие дополнувања на Трубачев се посебно означени
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([Т.]). Се разбира дека се внесени и некои други измени, на пример во
врска со изборот на зборовите, потоа во однос на објаснувањето на општо
познатите руски зборови, бидејќи ова издание им е наменето на руските, а
не на германските читатели.
Според, А. Е. Аникин, од речникот на Фасмер, може да се создаде
нов, независен етимолошки речник. Овие погледи, тој ги илустрира во две
тези, кои се сумирани преку зајмените зборови. И тоа за некои зборови,
кои се воделе како протословенски, подоцна се разгледувани и како заемки.
Во последниот дел речникот вклучува и споредба на руските зборови со
источнословенските и јужнословенските. За изработката на етимолошкиот
речник на рускиот јазик, се изработени над 100 статии, со над 1100
страници, текст.
Во СССР е изработен и етимолошкиот речник на рускиот јазик од
М. М. Шанский ,,Этимологический словарь русского языка“ во издание на
Московскиот државен универзитет. Овој етимолошки речник им е наменет
на филолозите специјалисти и има за цел да даде кратки објаснувања за
потеклото на зборовите што се наоѓаат во лексичкиот систем на современиот
руски литературен јазик. Во првите осум тома се предвидува да се опфатат
само оние зборови што му припаѓаат на активниот вокабулар, а во двата
последни, дополнителни тома, се опфатени, ономастичкиот материјал
(антропоними и топоними), дијалектизмите и архаизмите.
Со цел да им се помогне на наставниците по руски јазик во средните
училишта, во Москва, во 1961 година се издаде, како научно-популарен
прирачник, еден краток етимолошки речник: Н. М. Шанский ,,Краткий
этимологический словарь русского языка пособие для учителей“ (3-402)
под редакција на С. Г. Бархударов. Авторите на речникот се: Н. М. Шанский, В. В. Иванов и Т. В. Шанская.
Во 2007 година руската лексикографија беше збогатена со уште
еден толковен речник, на кој веќе подолго време се чекаше. Во издание
на Руската академија на науките излезе Толковниот речник на рускиот
јазик (со вклучени забелешки за етимологијата на зборовите), чиј автор е
академик Наталија Јулевна Шведова.
Во изработката на речникот учествувале и д-р Л. В. Куркина во
делот на етимолошките белешки за старите зборови и заемките до осумнаесеттиот век, а етимолошките белешки за заемките од 18-20. век и за
интернационализмите се погрижил д- р Л. П. Крисин.
На крајот треба особено да се одбележи делот кој се однесува на
етимологијата на зборовите. Авторката во својот предговор дава појаснување
дека станува збор за „посебен жанр на речник т.н. толковно-етимолошки.
Етимологијата во речникот е дадена до зборот, на пример матрица, така
што се заштедува простор, со цел компактност на речникот. Објаснувањата
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се следат како и во останатите етимолошки речници, но сепак се дадени во
збиена форма, која е доволна за запознавање со етимологијата.
Во Русија во 1961 година при Институтот за руски јазик АН СССР
(РАН), Трубачев, успеал да формира група, (која подоцна прераснала во
сектор, а потоа и во катедра) за етимологија и ономастика, која до денденес работи на големиот проект, изработка на Етимолошки речник на
словенските јазици, собирање на прасловенскиот лексички фонд и издавање
на периодниот зборник Етимологија. Рускиот тим етимолози кој се состои
од: Жана Жановна Варбот, Татјана Виталевна Горјачева, Љубов Викторовна
Куркина, Валентина Антоновна Меркулова, Ирина Петровна Петлева, (а во
колективот работат и: Л. А. Гиндин, А. А. Калашников, Т. В. Невскаја, Г. Ф.
Одинцов, Е. С. Павлова) си задале тешки задачи. На картотеката на ЕРСЈ,
зеле учество и странските истражувачи: В. Михаилович и О. Младенов.
По смртта на Н. Трубачев, раководството на Одделот го презел, (како и
редакцијата) Анатолиј Федорович Журавлев. Во 2003 година во колективот
се придружил и Александр Константинович Шапошников. Па во составот
на Одделот влегле тројца доктори на науки (Варбот, Журавлев и Куркина) и
тројца кандидати (Петлева, Шапошников, Шалаева).
Напредокот на словенската етимологијата го стимулира развојот на
компаративната (споредбено-историска) лингвистика во дваесеттиот век.
Таа има влијание и врз соседните области на историските и лингвистичките
истражувања на: балтиските, иранските, германските студии итн. Доволно
е да се каже дека идејата за целосна реконструкција на прасловенскиот
речник која започна од првата словенска школа во Москва, продолжи со
школите во три (други) словенски земји, кои функционираат независно една
од друга. Тие се водат како дополнување на московскиот проект на ЕРСЈ, во
Краков и ја имаат истата цел, а тоа е проект за изработка на прасловенски
речник односно изработка на ,,Етимолошки речник на прасловенскиот
јазик“, под раководство на академик Б. Гавранка, но кој не беше забележан
со поголем успех.
Застапеноста на македонската лексика
во руските етимолошки речници
Разгледувањето на словенски и несловенски лексеми во словенските етимолошки речници не е новина. Што значи, застапеноста на
македонската лексика во руските етимолошки речници која претставува цел
во ова истражување означува дополнување на веќе одамна воспоставената
традиција на вакви анализи (Э. В. Севортян „О тюркских элементах
в Русском этимологическом словаре М. Фасмера“, Лексикографический
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сборник вып. V, Москва, 1962, 11-29; Б. А. Серебренников „О финно-угорских
этимологиях в Этимологическом словаре русккого языка М. Фасмера“ во
истиот зборник, 30-35). А самиот М. Фасмер, уште во Предговорот на
неговиот Речник, посочува дека при составувањето на „Етимолошкиот
речник на рускиот јазик“, како главна цел во својата научна работа, уште со
првите истражувања (1906-1909) го увидел влијанието на грчкиот јазик врз
словенските (Фасмер 1986: 11).
Во Речникот на Фасмер исто така може да се забележи и тоа дека
во делот список на кратенки и литература во заграда покрај буквата м е
заведено [MJ = македонски јазик, Скопле] без заведена година, а следниве
квалификации ги среќаваме во делот (Языки и диалекты): макед. - древномакедонский, макед.-болг.-македонско-болгарский (славянский) (Фасмер,
1986, 52).
Македонскиот јазик и неговата лексика, па макар и парцијално, а
најчесто компаративно го среќаваме кај голем број руски етимолози В. Орел
(,,Из древнебалканских и циркумпонтийских этимологий“, кн. Этимология
2003-2005, Москва 2007, 393 во Язык и дијалекы. Принятые сокращения,
макед. -македонский, потоа на страница 383, каде е наведен Бл. Конески
Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања сост. Т.
Димитровски, Бл. Корубин, Тр. Стаматовски под редак. на Бл. Конески,
кн. I-III, Скопје 1961-1966), а во руските традиционални етимолошки
речници, е застапена и топонимијата, што е забележано уште од анализите
на Речникот од страна на Трубачев (Трубачев, 2003), каде го среќаваме и
топонимот Крушево.
Кај истиот автор, но во речникот (Трубачев, Н. О., ,,Этимологический
словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд“, выпуск (А*besědьlivъ), Москва, 1974) на страница единаесет е наведен и македонскиот
јазик (македонский язык). Додека пак, во посочената литература се среќава
списанието Македонски јазик со кратенката МЈ, Скопие. На страница
триесет, во делот языки и диалекты е застапен и макед. македонский, потоа
нижнелужицкий, полабский, польский, кашубско-словинский, руский,
украински, белоруски.
Меѓу првите руски етимолошки речнички изданија е и Преображенскииот речник (Этимологический словарь руского язык том первый
А-О, Москва, 1910-1914), каде во делот Сокращения вь названiяхь языков,
нарѣчiй и граматическихь терминов, ХХIII е наведено, мак. Македонскiй,
но не е посочена никаква користена литература од македонскиот јазик. Па,
многу често во ова издание под македонски лексеми се наведени примери
и нивните изворите, но пред сè античките (на пример, на страница 69 скр.
udârara чрево. зенд. udara- тж. лит. vedaras рыбныя внутренности, желудок.
Макед. δόερος чрево. гр. ϋατρος тж. ύΰτέρα материнское чрево. Улен- бек
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(AiW. 29). стр. 70 мр. велык, вельмы, вельхорош. бр. велизный великий.
др. велии, ве- лик. веллиство, величьство, вельми; веле очень\ веле-: веледушьный. веле-мудр и др. сс. ьелни; ьельл\д, киельлvи; велнк; бод-; кслемлдр, веле-леп-ь и т. п. сл., velik, zvelicati. б. вели (макед.), велик, вели-ден,
великаш вель-можа; велможа. с. вельи, вели, велик болыиой, веле много,
веома очень, вельача февраль, велигдан пасха. ч. velmi, veliky, velky, velmoz.
π. Wieli, wielrai, wielik, wielki. Стр. 71 мр. велйты, довлиты, довлети. др.
велети, велю, сл. velêti, dovolêti довлеть, 6. макед. вельь говорю. (Дюв. Бсл.
210). с. веьу говорю, ч. Veleti. Стр. 180 сскр. daru, dru- дрова (материал);
dârvi-s, darvl ложка (деревянная), зенд. dâuru, dru-дерево (материал) гр.
όόφυ дерево, копье; όρϋς дерево (растение), дуб. όρυτόμος дровосек. мак.
όάρυλλος дуб; αουράς, όορός перекладины(т *άορ- βοζ. Brugm. Grdr. 1. 339 и
сл.) стр. 283 казна, р. казны; диал. Козна (напр. севск. В. в козну); казенный,
казенка винная лозка; казначей, Р. казначея; казначейство. др. казна;
имущество, казна; казначей (Срезн. М. 1,1176). 6. казна; мак. хазно казна. с.
хазна тж. Стр. 349 мр. копаты; копещ, межевойзшк; копысть, копыстка. др.
копати; копань; копаница ров; копачь виноградарь αμπελουργός, ce. Копдтн;
покопдти похоронить; копдчь. сл. коpati; kopac; iskopati (oci) выклевать
(глаза);мгкр.-kapati. б. копаил, копна, макед. копам копаю, копну; закапываю;
выклевываю (иалр. очи); копач рабочий вь винограднике; мотльщикь’, стр.
379 мр. краоты; кража, крадйк. бр красць; крацзежа воровство; крадзьба
(Нос.Сл. 251). др. Краети, краду; крадба (Срезн. М. 1,1311 ) сс. крдстн,
крддк, крдждд, крддькд крддбзньннк. cfl.krasti; krajaкражх (ЖEW. 136).
б. крадл; мак. крацам кргду; кражба, крацене ворозстзо. с. красти, крадем
красть; Kpâija кража; крадииице укридкою. Стр. 393 мр. крышка; крыхкый,
крышыты; крохоть, крыхта. бр. нарч. Крохи (ср. трошки); крошка, крохкий;
крышиць. др. кроха mica; крохть, крехть, крьхть mim., градина (Срезн.
М. 1, 1340); πιαζα; крьшнтн, fragilis (ML. 317 и др. м.). сл. krhati, krhnoti;
krhek fragilis, мак. кршам ломаю («кршл-си рлце-те, пр- сте-тол», ломаю
руки.) с. крхати, крхам, кршити, кршйм ломать, крхак ломкий. п. krszyé
крошить; -sie, осыпаться (о хлебе); krechki крохавый. Стр. 415 мр. купыты,
купля, выкуп. бр. кувиць, купляць, купля, куповля. др. купити, куповати,
купля товар; купилище рынок; купчии; купець, купьць; купецкый, купчина,
купцина купец. сс. коупнтн; коуповдти; коуп; коупыд, коугш коупилнште;
коупнло; кир. б. купил, купувам; мак. купам, купвам покупаю, куплю;
купец, купувач покупщик, купйм купить; стр 477 мр. луна отблеск, зарево;
лунавый больной куриной слепотой; б. луна родимое пятно; луна (Дюв. Бсл.
1140); лунав с родимым пятном, е веснушками; мак. луничав лунатик. ч. luna
luna; зарево. п. luna зарево, отражение света. плб. Leuna. Стр. 504 посуды;
макитра. сл. mak. б. мак. с. мак. ч. mak; makcovice маковая головка* п. mak;
makutra ступка для растирания маку. Стр 521 мак* мегю между; междувам;
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премезкда, премежде опасность; премежден опасный. межа, стр. 614 мак.
нокьем; нощию ночью; нощен ночной. ч. пос; nocni. π. noc, nocny, nocleg.
вл. нл. noc. плб. nüc (MEW. 217). стр 616 яужда,, мак. нужда; нуждаюсь;
нужден необходимый. с. нудити, нудим предлагать, преподносить.
Кај Преображенски (Преображенски 1949: 52), макед. чедам рожу;
братучед племянтк. с. чёдо дгтя; братучед двоюродпый брат, братучеда
двоюродная сестра. ч. стар. cad, 6âd малчж, малый.
Во речникот на Крилов (Крилов 2005) дадени се само: старословенскиот, старорускиот, општословенксиот прасловенски, готскиот, латинскиот, староиндискиот, грчкиот и индоевропската природа.
Додека пак, во лингвистичкото издание кое се занимава со историјата на рускиот јазикот, но и воопшто со словенските јазици, македонскиот
јазик не е спомнат, покрај останатите словенски јазици (Сравнительная
грамматика индоевропейских языков, А. Н. Савченко, Москва, 1974).
Според К. И. Ходова (Ходова 2007: 3-21), а и останатите истражувачи
од поновата историја, македонскиот јазик во сите руски изданија (без
исклучок) се разгледува како дел од дијахрониската нишка на словенското
семејство1.
Во традиционалните етимолошки речници (без разлика на кој словенски јазик припаѓаат) се забележува дека бројот на македонски лексеми
е многу малку застапен. Овој факт се должи, не само на негирањето на
македонската лексика како посебна национална авентичност од тој период,
Внутри славянской языковой группы выделяют несколько групп языков. Наиболее принятым
является деление славянских языков на 3 группы: восточнославянскую, южнославянскую
и западнославянскую. К восточнославянской группе относятся русский, украинский и
белорусский языки; к южнославянской болгарский, македонский, сербохорватский и
словенский; к западнославянской чешский, словацкий, верхнелужицкий, нижнелужицкий,
польский и кашубский. К западнославянской группе относился также исчезнувший
полабский язык, носители которого, полабские славяне, занимали территорию между
реками Эльбой (по-славянски - Лаба), Одером и Балтийским морем. К южнославянской
языковой группе относится старославянский литературный язык, дошедший в памятниках
письменности, начиная с конца Х в. Он запечатлел в себе древний македонско-болгарский
диалект и черты некоторых славянских языков, находившихся в IX в. на ранних стадиях
своей самостоятельной истории. Общественно-политические и культурно-исторические
условия, в которых протекал процесс образования национальных языков у разных
славянских народов, были неоднородны, темпы протекания этого процесса неравномерны,
эпохи неодинаковы. Поэтому и возраст современных славянских национальных языков
различен. Окончательное формирование большинства национальных языков относится к
периоду XVIII-XIX вв. Значительно позже развивается македонский литературный язык.
Его образование началось с 40-х годов текущего столетия, когда в ходе борьбы против
фашизма было принято решение о превращении Югославии в федеративное государство
на основе национального равноправия всех ее народов, в том числе и македонцев. В связи с
образованием национальных языков постепенно прекращается возникновение в них новых
диалектных явлений, а затем постепенно начинается стирание диалектных различий под
воздействием литературной нормы языка.
1
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туку и поради недоволниот број објавени публикации од оваа област
во Македонија, како и поради недостигот на соодветна литература (од
Македонија) во овие земји. Од последната белешка веднаш може да се воочи
дека во консултираната литература во овие речници најчесто се користени
списанија, како МЈ („Македонски јазик“), а во најмала мера речници.
А доколку е застапена нашата лексика, најчесто се разгледува
компаративно што секако претставува значаен метод (спордбено-историскиот метод) за етимолошката анализа на сите словенски јазици. Секако,
на крајот треба да споменеме дека во трудов е разгледана македонската
лексика во постарите руски етимолошки изданија. Оваа ситуација, со
македонската лексика во последните години се променила во голема мера
што е очигледно и евидентирано од најновите изданија/истражувања од
оваа област.
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MAKEDONSKÝ LEXIKUM V RUSKÝCH
ETYMOLOGICKÝCH SLOVNÍCÍCH
Tento článek se zabývá makedonským lexikonem ve starších ruských
etymologických slovnících. Přítomnost makedonského lexikonu v ostatních,
zejména v ruských etymologických vydáních, zaznamenala v posledních
desetiletích velký nárůst, že jsme nemohli říci totéž o historických aspektech v
této oblasti.
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Симона ГРУЕВСКА-МАЏОСКА

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Скопје, Р. Македонија

ТУЃОЈАЗИЧНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВО НАЧИНОТ
НА СТЕПЕНУВАЊЕ НА ПРИДАВКИТЕ
Апстракт: Степенувањето на придавките е категорија која ја имаат
само описните придавки, односно придавките кои означуваат особина којашто
може да биде изразена во помал или поголем степен. Балканските словенски
јазици (македонскиот, бугарскиот и некои јужни српски говори), за разлика од
останатите словенски јазици, ја замениле старата синтетичка форма за компаратив
со аналитичка: посилен, побогат, која се образува со помош на претставката-по
за компаратив Описната компарација е карактеристична за балканските словенски
јазици и се смета за балканизам. Последните години, поради преголемото влијание
на англискиот јазик на сите рамништа ‒ од синтаксичко, па сè до ортографско, се
забележува појава на изместување на нормата за образување на компаративот со
помош на претставката -по и се заменува со перифрастична конструкција со повеќе
+ придавка, на пр. повеќе интересен наместо поинтересен.
Клучни зборови: степенување, придавки, компаратив, македонски, англиски.

Степенување кај придавките
Степенувањето на придавките е категорија која ја имаат само
описните придавки, односно придавките кои означуваат особина којашто
може да биде изразена во помал или поголем степен. Така, покрај неутралната форма на придавките ‒ позитив, кој не претставува степен на споредба,
разликуваме уште и компаратив и суперлатив. За компаративот нема потреба
од споредба на сите елементи од множеството, но е можна. На пр., Марија
е поубава од Ангелина, но и Марија е поубава од своите сестри. Додека за
суперлативот споредбата со сите елементи од множеството е задолжителна.
На пр., Марија е најубава.
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Може да се спомене и еквативот како форма на позитив кога е
употребен во синтаксичка конструкција со којашто се искажува еднаков
степен на присуство на некоја особина кај елементите, односно членовите
на споредбата, како на пр. Марија е убава како и нејзината сестра.
Краток историски осврт
Во старословенскиот јазик, формите за компаративот кај придавките
се образувале на два начина ‒ со додавање на суфиксите -ii (< *-jьs) за м.р.
-6[i за ж.р. и -e за ср.р. во номинатив еднина, и -6[ на основата во другите
падежи (со јотување на согласката на основата) и на-5i (<*-ĕjьs) за м.р.,
-5i[i за ж.р. и -5je за ср.р. во номинатив еднина, и -5i[во другите падежи.
(Угриновска-Скаловска 1979)
Балканските словенски јазици (македонскиот, бугарскиот и некои
јужни српски говори) ја замениле старата синтетичка форма за компаратив со аналитичка: посилен, побогат итн. Описната компарација е
карактеристична за балканските словенски јазици и е одраз на нивната
аналитичка структура, па затоа се смета за балканизам.
Според Конески, изместување на синтетичките форми за компарација
се среќаваат уште во 14 век во Тројанската прича (14 в.):pobogat7, podobr7,
во македонскиот превод на Дамаскинот (16 в.): porazoumni, pomalou итн.
(Конески, Б. 1986)
Русек (1966: 145‒147) пронашол примери за описна компарација и
во Битолскиот триод од 12 век, во Орбелскиот триод од 13 век, во Хлудовиот
триод од 13 век, во Пловдивскиот триод од 13 век итн. (в. Илиевски 1988:
142)
Според тоа, компаративната функција на партикулата по- се
забележува уште во 12 век во народниот говор, „а наскоро почнала да
го шири својот опсег дури и кон глаголи, што зборува за нејзината брза
граматикализација.“(Илиевски 1988:147)
Според некои лингвисти, моделот за описна компарација
во балканските словенски јазици потекнува од новогрчкото πιό +
придавка(Георгиев 1952: 99‒101), но според Илиевски, моделот префикс +
придавка + предлог е влијание од вулгарно латинскиот, во кој ваквиот начин
на степенување се појавил многу порано. Во латинскиот, компаративот се
употребувал со аблатив, кој подоцна бил заменет со конструкцијата од
предлогот de + casus generalis. Вака е создаден овој модел за компаратив
„којшто е наследен од романските јазици и обопштен од балканските.“
(Илиевски 1988: 139–147)
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Партикулата по има словенско потекло, а нејзината компаративна
функција, според Славски, е изведена од деминутивната. Значењата на
по- се менувале во зависност од различните ситуации, а компаративната
функција се појавила прво кај прилозите, потоа кај придавките, именките,
глаголите и кај други видови зборови.(Илиевски, 1988: 146)
Компаративен преглед на образувањето
на компаративот кај придавките во некои словенски јазици
• Во рускиот јазик компаративот кај придавките се образува со
помош на суфиксот -е (сильнее, красивее, чётче) или со зборови за споредба
(более, менее).
• Во полскиот јазик компаративот кај придавките главно се образува со помош на суфиксите -szy /-ejszy,. Првиот суфикс се употребува кај
придавки што завршуваат на консонант‒słabszy за м.р., słabsza за ж.р.,
słabsze за ср.р., а вториот суфикс обично се употребува кај придавки кои
завршуваат со повеќе од еден консонант ‒ mądrzejszy,ładniejszy, czystszy /
czyściejszy* (и двете варијанти се дозволени во последниот пример).
• Во српскиот јазик компаративот кај придавките се образува со
помош на суфиксите -ј-, -иј- или -ш-, наставката за м. ж. и ср. р. -и, -е или
-а: тиши, новији, лепши.
• Во бугарскиот јазик компаративот кај придавките се образува,
исто како и во македонскиот, со помош на префиксот по-: похубав, понов,
поголям.
Компаративен преглед на образувањето на компаративот
кај придавките во некои балкански несловенски јазици
• Во албанскиот јазик компаративот кај придавките се образува
соmë+ придавка + nga
• Во ароманскиот: cama+придавка + di
• Во новогрчкиот: соπιό + придавка + άπό
• Во романскиот:mai+ придавка + de
(Илиевски 1988: 141)
Степенувањето на придавките во англискиот јазик
Во англискиот јазик, степенувањето на придавките се врши на
следните начини:
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Кога придавката е едносложна, се додава наставката-er на крајот.
На пример, tall (висок) станува taller (повисок).
Кога придавката завршува на-y и е двосложна, се испушта -y и се
додава-ier. На пример, pretty (убав)станува prettier (поубав).
Кога придавката е двосложна, но не завршува на -y,се додава зборот
more пред придавката. На пример, purple (пурпурна – вид виолетова боја)
станува more purple (попурпурна).
Кога придавката е тросложна, се користи зборот more пред придавката. На пример, beautiful (прекрасен) станува more beautiful (попрекрасен).
Нормата во степенувањето на придавките
во македонскиот јазик
Во македонскиот јазик, степенувањето на описните придавки се
прави со помош на претставките -по за компаратив и -нај за суперлатив, а
блиски до степенуваните форми на придавките се и образувањата со прии пре-: пристар, престар.(Бојковска С., Минова-Ѓуркова Л., Пандев Д.,
Цветковски Ж. 2008)
Последните години, поради преголемото влијание на англискиот
јазик на сите рамништа ‒ од синтаксичко, па сè до ортографско, се забележува
појава на изместување на нормата за образување на компаративот со
помош на претставката -по и се заменува со перифрастична конструкција
со повеќе + придавка, на пр. повеќе интересен наместо поинтересен.
При ексцерпцијата на ваквите примери, се забележува дека оваа појава е
раширена во сите функционални стилови, што значи дека длабоко завлегла
во граматичкиот систем на македонскиот јазик. Леснотијата на ваквото
изместување произлегува од фактот што во ваквите конструкции нема
нестандарден член и не изгледа дека се работи за отстапување од нормата,
па преведувачите и лекторите не ја ни забележуваат грешката.
Примери за погрешно образување
на компаративот од придавката ИНТЕРЕСЕН
Градот Агри и планината Арарат сèповеќе интересни (поинтересни) за туристите од целиот свет. (http://dubai-portal.com.mk/?p=41865)
Маските се повеќе интересни (поинтересни) не само по нивната
изработка туку и по темата која самите ја претставуваат.(http://mrt.
com.mk/node/2249)
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Убави хотели и приватни сместувачки капацитети, традиционални ресторани со божествена храна и вино, плажи, заштитена природа
и реони на историјата и културата може да се најдат тука, помалку
скапи и повеќе интересни (поинтересни) од која било друга европска врвна
дестинација.(congress.mfd.org.mk/mk/uploads/.../за_Охрид_и_македонија.
pdf)
За Холандија има повеќе интересни(поинтересни) теми од оние
стандардните, често спомнувани ветерници, цвеќиња, кломпи, крави,
кашкавали, Хајнекен, Филипс, кралството, портокаловата боја, уметници
како Рембрандт, Ван Гог, ди-џеите Тиесто, Армин ван Буурен, познатие
фудбалери по европските топ клубови и најпопуларната слободна дрога и
проституцијата.(http://www.ohridnews.com/vesti/41601)
Лековите се повеќе забавни (позабавни) отколку храната и далеку
повеќе интересни(поинтересни).(http://mkd-news.com/skrienata-vistina-zadaspirinot-namesto-besplaten-priroden-lek-pravat-milioni-so-shtetna-hemija/)
Примери за погрешно образување
на компаратив од придавката КОРИСЕН
Веруваме дека рекламирањето преку огласување што е моделирано
според Вашите посебни интереси се повеќе корисни (покорисни) и
релевантни за Вас. (https://www.bmw.com.mk/mk/footer/footer-section/cookie-policy.html)
Сладок компир
Иако оваа сорта компири се слатки на вкус, тие се постојано
покорисни за дијабетичарите од обичните компири. Повторно тоа
својство се должи на големото количество влакна во нив, како и на бетакаротинот. Можат да се консумираат печени, варени, дури и пржени и
пак се повеќе корисни(покорисни) од другите компири. (http://lokalno.mk/6super-korisni-jaglehidrati-pri-dijabetes/)
Во горниот пример покрај погрешно образуваниот компаратив,
имаме и правилно образуван, но погрешно употребен во конструкцијата
постојано покорисни, а би требало само покорисни.
Рестрикциите во диетата се повеќе корисни (покорисни) кај
заболувањата на липидниот метаболизам, како што се: оксидацијата
на масните киселини или дефектите во карнитинскиот циклус. (http://
jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/journal-archive/248-1999/1999-3-4-articl
es/2302-2009-08-16-20-42-45)
Ротквиците содржат витамин А, Ц, Б1 и Б2, железо, натриум
и фосфор. Тие го забрзуваат варењето на храната и што се полути тие

126

Симона Груевска-Маџоска

се повеќе корисни(покорисни) за нашето тело. (www.gladijatori.com/.../созеленчук-до-подобро-здравје_a1256....)
Новите IOL се развивааат цело време за да се направи операција
помалку комплицирана и за хирурзи, а и леќите да бидат повеќе корисни
(покорисни) за пациентите.
(http://www.eyestar.mk/Cataracts)
Останувајќи верни на ветувањето што и го дале на мајка си, а за
да бидат што повеќе корисни(покорисни), двајцата браќа го изучувале
лекарскиот занает, ги научиле исцелителните својства на сите билки и
се афирмирале како добри лекари.
(http://kicevo.mk/sv-kozma-i-damjan-14/)
„Добра обука, примерите од практиката секогаш се повеќе
корисни“(покорисни), Филип Иванов од БЕГ АД.
(http://www.akademik.mk/akademik-odrzha-obuka-za-prashana-odoblasta-na-kontsesiite-javno-privatnoto-partnerstvo-i-eksproprijatsijata/)
Соодветните методи кои се применуваат заради духовно прочистување на просториите се повеќе корисни(покорисни) од структурните
промени советувани од ’Вастушастра’ и ’Фенг шуи’. (http://www.spiritualresearchfoundation.org/mk/duhovno-procistuvanje-na-domot)
Заклучок
Влијанието на англискиот јазик врз сите јазици со кои доаѓа во
допир, како лингва франка на денешницата, особено во виртуелната комуникација, е толку големо, што може веќе да се зборува и за создавање на
креолски јазични варијанти (франгле– француско-англиски, денглиш– германско-англиски итн.). Сите европски, но и многу други јазицисе соочуваат
со огромен број англизми во своите речници.
Лексичкото јазично рамниште е секако најподвижното и најчувствителното на туѓите влијанија – таму најпрво се случуваат промените.
Појавата на новите лексеми за кои сè уште нема соодветни еквиваленти во
македонскиот јазик е очекувана, но се случува и замена на веќе постоечки
лексеми или синтагми со нови, од англискиот јазик. Второто ниво на коешто
се случува влијанието на англискиот јазик е ортографското – правилата на
англискиот правопис се применуваат при пишувањето на македонски јазик,
особено во поглед на употребата на големата почетна буква и на употребата
на цртичката кај полусложенките. Третото ниво е граматичкото – кога се
земаат модели на образување и конструкции од англискиот јазик, што може
да придонесе за нарушување на граматичката структура на македонскиот
јазик.
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Од ексцерпираните примери може да се види дека англискиот модел
за образување компаратив се среќава во текстови од различни функционални
стилови – од разговорниот, публицистичкиот, научно-популарниот, па сè до
научниот. Главно се работи за преводи од англиски јазик.
Примерите за непочитување на стандарднојазичната норма во
кои нема нестандардни единици, туку стандардни единици што се во
нестандардни конструкции се најлесни за грешење од страна на преведувачите и на лекторите. Преведувачите се поведуваат од јазикот од кој
преведуваат, во случајов од англискиот, а лекторите, доколку не внимаваат,
може да ги остават погрешните конструкции. Уочувањето на грешката е
дотолку потешко што повеќе функционира како прилог за количество во
македонскиот јазик и лесно се провлекува во погрешни конструкции.
Од следните примери може да се види колку лесно може да дојде
до забуна:
Има повеќе интересни начини како да се уреди домот.
Има (и) поинтересни начини како да се уреди домот.
Како што може да се види од примерите, се работи за различни
значења. Во првиот пример се зборува за тоа дека има различни начини
за уредување на домот, а во вториот веќе имаме некаков начин на уредување, па сметаме дека има поинтересни начини од претходниот или од
постојниот. Во првиот пример, повеќе функционира со прилошко значење,
но доколку се употреби во вториот пример, тогаш ќе се изгуби вистинското
значење на реченицата, но примерот секако пак ќе има смисла. Токму
затоа треба особено да се внимава на ваквите преведувачки замки, особено
преведувачите, затоа што понекогаш лекторите и не можат да ја увидат
грешката зашто не се во можност да го видат оригиналот.
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Симона ГРУЕВСКА-МАДЖОСКА

ИНОСТРАННЫЕ ВЛИЯНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ СРАВНЕНИЙ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Степени сравнения имеют только качественные прилагательные,
обозначающие признак, который может быть выражен в большей или
меньшей степени. Славянские языки Балкан (македонский, болгарский
и некоторые сербские говоры) в отличие от других славянских языков
заменили старыес интетические формы компаратива аналитическими,
которые образуются с помощью префикса по- :”посилен”, “побогат”.
Образование аналитической степени сравнения характерно для языков
балканского языкового союза и считается балканизмом. Активное влияние
английского языка на все уровни системы (начиная от синтаксических
моделей, заканчивая правилами орфографии) способствует разрушению
нормативного образования формы компаратива с помощью префикса по-,
которое замещается конструкцией перифраза “повеќе + прилагательное”:
“повеќеинтересен” вместо “поинтересен”.
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МЕСТОИМЕННЫЕ КЛИТИКИ В МАКЕДОНСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ:
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОМОНИМИЯ И СИНТАКСИС1
Тезисы: Омонимия местоименных клитик в македонском предложении
определяется их отнесенностью к разным частям речи. Самая значимая для
кластера клитик морфологическая омонимия касается дативных форм: они
могут быть частицами или местоимениями, при этом и частицы, и местоимения
характеризуются многофункциональностью. В данной работе ставится задача
показать функциональный потенциал таких клитик и выявить возможности
их сочетаемости между собой. В сфере внимания будут и основные отличия
македонских и болгарских правил кластеризации клитик, имеющих форму
дательного падежа.
Ключевые слова: клитики, кластер клитик, омонимия, местоимения, македонский
язык

1. Введение: позиция клитик и состав цепочек
в македонском предложении
1.1. Позиция клитик. Македонский язык представляет важный для
типологии материал в области порядка слов в предложениях с клитиками
(Dimitrova-Vulchanova 1999; Franks 2008; Mišeska Tomic 2004; МишескаТомиќ 2008; Kosta, Zimmerling 2013, Циммерлинг 2012, 2013; Zimmerling
2015 и др.). Их наиболее обсуждаемая особенность состоит в том, что,
будучи приглагольными (Verb-Adjacent clitics), они могут реализовывать
Исследование ведется в рамках проекта № 17-04-00444, поддержанного Российским
гуманитарным научным фондом (РГНФ/РФФИ).
Благодарю Лиляну Митковску, Антона Циммерлинга и Зою Шанову за полезное обсуждение
разных фрагментов работы и конструктивные критические замечания. Вся ответственность
за окончательное представление материала и выводы лежит на авторе статьи.
1
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разные стратегии клитизации, которые коррелируют с морфологическими
особенностями синтаксического ядра предложения (Mišeska Tomic 2004;
Мишеска-Томиќ 2008: 12-13), а также демонстрируют специфическую
расстановку клитик в неутвердительных предложениях.
В хорошо известной книге О. Мишеска-Томич (Мишеска-Томиќ
2008) обзор македонских клитик представлен в формальном и функциональном аспекте и на фоне других балканских языков. Описание материала идет по нескольким направлениям: клитики именной группы
(определенный артикль и краткие притяжательные местоимения), состав
сентенциальных клитик и их расположение в цепочке, особенности
функционального потенциала и синтаксического поведения рефлексивных
и посессивно-дативных клитик, удвоение клитик. Естественным образом
особое внимание автора сосредоточено на важнейших вопросах, связанных
со спецификой порядка слов в отрицательных, вопросительных и императивных предложениях на фоне утвердительных, а также особенности
скопского говора, демонстрирующего несколько тенденций, отличных от
общеязыковых. Македонские клитики в концепции автора предстают как
такие, которые «не носат инхерентни признаци за насоката на врзување
со акцентогени елементи, т.е. за насоката на клитизациjата, туку стануваат
проклитики, енклитики или членови на прозодиски реструктуриран
фонолошки збор, откако ќе се внесат во дискурсот. Синтактичкото и
прозодиското однесување на македонските специjални клитики зависи от
морфо-синтактичките признаци на главите на синтактичките домени во
коишто тие се jавуваат» (Мишеска-Томиќ 2008: 97).
Новое теоретическое осмысление систем порядка слов языков
с клитиками, осуществленное в исследованиях московского лингвиста
А.В. Циммерлинга, позволило представить данные македонского языка на
широком типологическом фоне, см., напр. работы (Zimmerling 2006; Kosta,
Zimmerling 2013; Циммерлинг 2012, 2013; Zimmerling 2015), где вопрос
о позиции македонских клитик и разных возможностях их линеаризации
получил новое освещение.
В типологии языков с клитиками, разработанной А.В. Циммерлингом
с учетом лингвистических данных самых разных типологических ареалов,
болгарский и македонский языки попадают в т.н. группу языков W+системы, т.е. языков с расширенными ваккернагелевскими правилами, где
ограничение на размещение цепочек клитик сочетается с ограничением на
место глагола. Ср. особенности W+-систем на фоне W-систем (т.е. языков с
«ваккернагелевскими» клитиками):
«Язык L является W-системой, если в нем нет более грамматикализованного ограничения, чем механизм размещения цепочек сентенциальных клитик во 2-й позиции от начала предикативной группы/
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предложения» (Циммерлинг 2013: 305). «Диагностическими признаками
W-систем являются фиксированная позиция цепочек в клаузе, отсутствие
ограничений на место глагола при базовом порядке X / XP – CL и правила
начальной составляющей, определяющие возможного хозяина клитик»
(Циммерлинг 2012: 18).
«Язык L является W+-системой, если наиболее грамматикализованными ограничениями в нем являются механизм размещения цепочек
сентенциальных клитик во 2-й/n-oй позиции от начала предикативной
группы/предложения и механизм помещения глагольных форм в позиции,
смежные с позицией клитик» (Циммерлинг 2013: 305). В таких языках
должны, как и в W-системах, соблюдаться правила рангов и правила
начальной составляющей. В качестве типичной W+-системы автор рассматривает болгарский язык. Македонский язык тоже является W+-системой,
но в нем кластеризуемые клитики имеют на одну позицию больше и
могут стоять в начале клаузы» (Циммерлинг 2013: 72). См. и формулу
линеаризации клитик и глагола для македонского языка:
мак. # XP – [СL – V] ~ #[V – CL] ~#[CL–V]; #..... V….# (Циммерлинг
2012: 18; 2013: 308).
Македонский язык отличается от языков с предикатными клитиками
типа современных романских (французского, итальянского, испанского
и нек. др.), в которых клитики могут переходить из позиции энклизы в
позицию проклизы. Такие языки классифицированы в концепции А.В.
Циммерлинга как V-системы (V = ‘Verb’): «отсутствие запретов на перемещение глагола/глагольной группы в предложении и наличие запрета на
дистантное расположение глагольной вершины и клитик и запретов на
вынос клитик из группы, возглавляемой финитным глаголом, являются
важнейшими диагностическими характеристиками V-систем <…> Вопреки
периодически высказываемому мнению, македонский язык не является
V-системой. Это непосредственно видно из того, что македонский язык
сохраняет ограничение на перемещение блока [V – CL] дальше второй
позиции предложения» (Циммерлинг 2013: 312).
В славянском ареале, где V-системы не представлены (см., однако,
о молизеславе (Там же)), автор выделяет еще один тип языков с клитиками
– с разрушенной ваккернагелевской системой (W*-системой), где механизм
размещения цепочек сентенциальных клитик во второй позиции от начала
предложения не является безусловно господствующим и сочетается с
альтернативными механизмами расстановки линеаризации, что приводит
к тому, что разные разряды сентенциальных клитик упорядочиваются
на разных основаниях. Классические представители W*-систем – старославянский язык и древнерусский язык южных памятников, а также современный польский язык.
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В работе «1P orders in 2P languages» А.В. Циммерлингом предложена интерпретация способов линеаризации клитик в македонском языке
с учетом механизмов, определяемых информационной структурой высказывания и маркеров типа клаузы; таким образом, обсуждаемые лингвистами
разные стратегии выбора позиции, которые демонстрируют македонские
клитики, получают новое типологически ориентированное объяснение, см.
подробнее в (Zimmerling 2015).
В случае македонского языка порядок 1P ~ 2P реализуется в глагольных финитных (неимперативных) клаузах, а порядок 2P – в чистых именных
клаузах и императивных клаузах, а некоторые клаузы с определенным
составом могут трактоваться двояко – как именные и как глагольные,
ср. (Mišeska Tomić 2012). См., напр., реализацию порядка XP – CL –V в
глагольной клаузе в предложении (4) далее, а реализацию 2P порядка (XPCL) в именной клаузе – в примерах (5), (25), (28) (29), (30), (37).
Отдельная область исследования, поднимаемая в работах А.В.
Циммерлинга, касается объяснения различного поведения клитик под
воздействием разных видов барьеров. «П р а в и л а б а р ь е р а описывают
механизмы, меняющие линейную позицию клитик в определенных контекстных условиях, т.е. когда порождаются производные порядки слов, где
вся цепочка или часть клитик цепочки стоят вне канонической позиции
кластеризации», см. и многофакторную классификацию барьеров, напр.,
в работе (Kosta, Zimmerling 2012). Так, правила барьера позволяют поновому предсказать воздействие на клитики македонского отрицания не,
создающего барьер с набором специфических признаков (Циммерлинг
2013: 391). Широко обсуждаемое поведение македонской вопросительной
клитики ли, всегда сохраняющей энклизу и таким образом способной к
обособлению от блока местоименных и связочных клитик, предсказывается
действием селективного барьера (Там же: 432). Особая роль отведена
коммуникативным барьерам, позволяющим объяснить сдвиг единичной
клитики или цепочек клитик вправо от начала предложения (как в примере
(9) ниже).
В целом, исходя из этих результатов, вопрос о позиции и движении
кластеров македонских клитик можно считать достаточно изученным.
1.2. Морфологические разряды клитик македонского языка.
В македонском языке представлены следующие морфологические
разряды сентенциальных клитик:
1) местоименные аргументные клитики: дат. п. ми, ти, му, ѝ, му; ни,
ви, им, вин. п. ме, те, го, jа, го; нѐ, ве, ги;
2) возвратно-местоименные клитики се, си,
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3) глагольные клитики: формы глагола сум в индикативе: сум, си, е,
сме, сте, се, показатель будущего времени ќе; показатель кондиционала би,
4) иллокутивные и дискурсивные энклитики: частица ли, dativus
ethicus ми, ти (иные дативные формы крайне редки), а также частица си (о
ее функциях см. далее).
Все они являются кластеризуемыми, т.е способными соединяться
в цепочки с определенным порядком следования компонентов. Правила
расстановки клитик в цепочке («правила рангов») уже хорошо изучены,
в том числе и упомянутыми выше авторами, см. и формульную запись,
приведенную ранее. Тем не менее при описании порядка расположения
клитик требуется учитывать, что оформленные одинаковым образом
элементы могут быть омонимичны или полисемичны и это может отражаться на правилах их вхождения в цепочку.
Далее мы остановимся прежде всего на вопросах, связанных с
многофункциональностью македонских клитик, обусловленной тем, что
местоименные формы дательного падежа в процессе его исторического
развития претерпели существенные морфологические трансформации. С
одной стороны, они, как известно, выступают в роли кратких местоимений,
с другой, – в роли частиц с эмоционально-прагматическими, модальными
и словообразовательными (как си) функциями. Каково их взаимодействие в
цепочке, мы покажем далее.
Сейчас нам важно прежде всего то, что македонский язык соблюдает
известное категориальное распределение последовательности клитик,
состоящее в том, что в морфологические частицы располагаются в кластере
перед местоимениями, см., напр., с учётом диахронии клитик и порядка
присоединения их к цепочке [Циммерлинг 2013: 140–145, 469–471; Kosta,
Zimmerling 2013]. Далее мы продемонстрируем, что это правило касается и
тех случаев, когда частицы, являясь по происхождению отместоименными
элементами, имеют одинаковое с аргументными клитиками дативное
оформление: dativus ethicus (ми, ти) и частица си в разных ее функциях.
Другой вопрос состоит в том, а могут ли эти отместоименные частицы (ми,
ти, си) сочетаться с аргументными клитиками и между собой?
2. Проблема посессивной и посессивно-аргументной
трактовки кратких дативных местоимений
Вопрос об истолковании сентенциальных дативных клитик как
содержащих в той или иной мере посессивную семантику является одним
из актуальных в македонском языкознании. Этому посвящены несколько
значимых работ, прежде всего (Митковска 2008, 2014), см. также важные
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наблюдения в (Конески 1982: 335; Тополињска 1996; Мишеска Томиќ 2008:
29-35 и др.).
Как известно, в македонском языке в качестве однозначных кратких
посессивов выступают только дативные клитики при именах родства и
некоторых семантически близких субстантивах (ќерка му, син ѝ, дечко
ми, другар(ка) ми). При этом определенность именной группы всегда
маркируется только однократно: либо притяжательной клитикой: Син
ти е одличен наставник ‘Твой сын – прекрасный преподаватель’, либо
артиклем, как синот в примере (2) ниже. При расширении именной группы
определителями используется полная форма притяжательного местоимения: Нејзиниот возрасен син веќе е наставник ‘Ее взрослый сын – уже
преподаватель’.
Редкие случаи вставки притяжательной клитики внутрь именной
группы, напр. [Родителот ми Петкан] глаголаше денес (Сл. Jаневски),
встречаются в архаичных текстах как явление старославянского языка
(Тантуровска 2005), в котором, как известно, клитики были способны
к разрыву именной синтагмы, а также в случаях, близких к «этическому
дативу», напр.: Убавото ми момиче! Моето ми убаво момиче! (МишескаТомиќ 2008: 25).
Итак, дативные клитики имеют притяжательную трактовку только
в сочетании с указанными именами родства в безартиклевой форме. При
именах родства, оформленных артиклем, краткое местоимение получает
аргументную трактовку. В примере (1) представлено посессивное употребление (POSS) притяжательной клитики ми при безартиклевой форме имени
родства. В примере (2), где имеется артиклевая форма синот, клитика ми
является аргументной (DAT), а точнее, учитывая и наличие посессивных
отношений, аргументно-посессивной (DAT.POSS). Аргументный статус
клитики в (2) отражается и на возможности перемещения клитики в начало
фразы, ср. (2) и (3):
жизнь’

(1) Син ми (POSS) го промени животот. ‘Мой сын изменил свою

(2) Синот ми (DAT.POSS) го промени животот, букв. ‘Сын мне
изменил жизнь’
(3) Ми (DAT.POSS) го промени животот синот.
Эти свойства македонских кратких притяжательных местоимений
отличают их от болгарского языка, где притяжательные клитики не имеют
значительных лексических ограничений для вершинных субстантивов
именной группы, клитизируются к определенному артиклю и перемещаются
в рамках расширенной именной группы как клитики второй позиции, см.,
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напр., в (Петрова, Иванова 2016; Иванова 2016), там же и литература.
Заметим сразу же, что в македонском языке, как и в болгарском, нет никаких
противопоказаний для соположения чисто посессивных клитик (клитик
именной группы) с аргументными (сентенциальными):
(4) Кога пристигнав во Скопjе, баба ми (POSS) ми (DAT) го (АСС)
честита раѓањето на син ми (POSS) ‘Когда я приехал(а) в Скопье, моя
бабушка меня поздравила с рождением сына’, пример Л. Тантуровской
(2005: 208).
(5) Сестра ми (POSS) ми (DAT.POSS) е најдобар критичар. ‘Моя
сестра [у меня/мой] самый лучший критик’.
Указанная особенность македонского дательного падежа регулярно
выражать посессивность в виде «внешнего» посессора ведет к более яркому
противопоставлению с полными притяжательными местоимениями.
Ср. примеры Л. Митковской (6а) и (6б), которыми она демонстрирует
способность посессивно-дативной конструкции (6а) выражать эмпатию
говорящего к сообщаемому, в отличие от употребления полного притяжательного местоимения в рамках именной группы (6б):
(6) а. Токму кога мораше да излезе на таблата, [палтотоИГ] му
се закачи на еден клинец подаден од клупата. б. Токму кога мораше да
излезе на таблата, [неговото палтоИГ] се закачи на еден клинец подаден
од клупата. ‘Именно когда он должен был выйти к доске, пальто [(а) его/у
него; (б) его] зацепилось за гвоздь, торчащий из сиденья’.
Условия реализации «посессивно-дативной конструкции», по
наблюдениям Л. Митковской (2008, 2014), не имеют в македонском языке
существенных ограничений ни в синтаксическом, ни в семантическом
плане, что обуславливает высокую частность ее употребления и вместе с
тем сложность различения семантики обладания и значений, связанных с
затронутыми интересами референта дательного местоимения. Разумеется,
наиболее эксплицитной является посессивная трактовка в тех случаях,
когда в контексте указан объект неотчуждаемой принадлежности, напр.
части тела или предметы обихода (7), (8). При наличии аргумента,
претендующего на роль реципиента, адресата, бенефактива, малефактива,
трактовка датива является комбинированной, как в (8):
(7) Jазикот ти (DAT.POSS) ломоти како воденички камен, букв.
‘Язык у тебя молотит как мельничный камень’.
(8) Тоj ми (DAT./DAT.POSS) го зеде палтото ‘Он забрал у меня
пальто (неважно чье / мое)’.
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Но в македонском языке, как отметила Л. Митковска, посессивнодативные конструкции в высокой степени конвенциализированы, поэтому
посессивная трактовка может присутствовать во всех тех случаях, где
контекст позволяет установить соотнесенность с обладателем (Митковска
2008), напр.:
(9) А зошто, Коле, на дрвjата во есен им (DAT.POSS) паѓаат
лисjата? ‘А почему, Коля, у деревьев осенью [у них / их] листья опадают?’
(Там же).
Задача выявления «степени посессивного толкования» аргументной
клитики должна предусматривать многофакторный анализ. В указанных
работах Л. Митковской (2008, 2014) разобраны разные возможности
сочетаний и приоритетности осмысления дативов, зависящие от значения
обладаемого, семантики предиката, детерминированности имени и др.
Не имея возможности осветить всю систему приоритетности
выбора той или иной трактовки, представленной в работах данного
автора, подчеркнем лишь, что македонский язык реализует дативнопосессивную конструкцию с высокой степенью частотности и при самых
разных вариантах комбинации значений посессивности и «затронутости
интересов», что отражается и в толкованиях примеров, приводимых
нами далее. Тем не менее мы исходим из того непреложного факта, что
македонские местоименные клитики в дативно-посессивной конструкции
являются сентенциальными и все они подчиняются общим правилам
кластеризации клитик в македонском предложении, занимая позиции
аргументных дативов.
3. Сочетаемость отместоименных частиц и дативных 		
местоименных клитик в македонском предложении
В системе клитик македонского языка, как было указано выше,
представлены частицы с местоименным происхождением, имеющие сходное с аргументными клитиками дативное оформление. Каковы закономерности кластеризации клитик разного морфологического статуса?
3.1. Dativus ethicus (PCL-dat.eth). В большинстве случаев dativus
ethicus (этический датив) хорошо отличим от дативов, которые входят в
падежную рамку глагола (датив адресата, реципиента, посессора). Больше
общих черт у dativus ethicus с дательным бенефицианта, не являющегося
«словарным» аргументом глагола, но и между ними имеются значимые
различия: в позиции dativus ethicus может находиться только личное
местоимение, но не любая именная группа, при этом оно не может
выступать в контрастивных и выделительных контекстах, но главное – оно
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даже косвенным образом не является участником описываемого события
(Филимонова 2014: 295-296).
Для македонского языка важен также такой показатель, как
невозможность удвоения этического датива полным местоимением
(Наjчевска-Сидоровска 1974: 265), см. ниже пример (19а), в котором полным
местоимением удвоена местоименная клитика, но не dativus ethicus.
Ср. примеры с ми, употребленным в качестве dativus ethicus (10) и
ми – аргументным местоимением (11):
(10) Што ми (PCL-dat.eth.) правиш? ‘Что ты [у меня] делаешь?’
(11) Фала ти што ми (DAT) правиш да се осеќам добро. ‘Спасибо
тебе, что ты [мне/ для меня] делаешь так, чтобы я чувствовал себя хорошо’.
Примеры (12)-(14) показывают употребление македонских частиц
ми и ти в основных наиболее типичных для dativus ethicus контекстах:
а) ми одобрительного отношения, выражающее заинтересованность
или озабоченность говорящего тем, что происходит с собеседником, или в
целом придающее высказыванию задушевный, интимизирующий характер.
Для интимизации повествования употребляется и форма 2 л. ед. ч. ти,
устанавливающая близкий контакт между говорящим и слушателем, см.
пример (12-г) из работы (Наjчевска-Сидоровска 1974: 268):
(12) а. Како си ми (PCL-dat.eth.)? ‘Как ты у меня?’ б. Да не ми
(PCL-dat.eth.) настинеш? ‘Как бы ты у меня не простудился?’ в. Ми (PCLdat.eth.) се умори ли, маjко? ‘Ты что, устала у меня, мамочка?’ г. …чула
сестра ми Дафа оти тропа портата: рипнала от постелата, кога гледа
каj што лежел татко ми го немало, истрчала во двор и ти (PCL-dat.eth.)
го пречекала татка и го зела дома, та им кажа се како што видел;
б) ми неодобрения (обычно в структуре с будущим временем
глагола): dativus ethicus маркирует недовольство говорящего действиями
адресата или 3 л. (собственно, субъекта предикации):
(13) На плажа ќе ми (PCL-dat.eth.) оди! ‘На пляж он/она мне тут
будет ходить!’
в) ти несогласия. Наиболее частотный контекст – реплики опровержения с вопросительным местоимением или наречием и частичным
повтором реплики-стимула. Роль частицы ти состоит в указании на
субъекта опровергаемого мнения и выражении личностного отношения
говорящего:
(14) Кој ти (PCL-dat.eth) мисли на забава во ваква беспарица! ‘Да
кто тебе думает о развлечениях при таком безденежье!’
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В работе (Наjчевска-Сидоровска 1974) представлены и другие,
более специфические употребления македонских этических дативов, с
широким иллюстративным материалом.
Каковы правила сочетаемости dativus ethicus с сентенциальными
местоименными клитиками?
В цепочке клитик частица dativus ethicus, будучи морфологически
отличным от местоимения элементом, располагается перед аргументным
дативом. Их совместное употребление для македонского языка хотя и не
частотно, но возможно (в отличие, например, от литературного болгарского
языка, не допускающего эту возможность). Такое сочетание реализуется
при dativus ethicus, выраженном частицей ми, и аргументном местоимении
2 л.2, как правило, ед.ч., напр. (15), редко мн. ч. (16):
(15) а. Јас да ми (PCL-dat.eth.) ти (DAT) кажам… ‛Вот скажу я
[мне] тебе…’ б. Господ здравје да ми (PCL-dat.eth.) ти (DAT) даде ‘Дай
[мне] тебе Бог здоровья’.
(16) Еве само да ми (PCL-dat.eth.) ви (DAT) кажам дека тргнувам
во болница, во државна, па штом се вратам ќе ви пишам како поминавме
(http://www.ringeraja.mk/forum/m_17906/mpage_2/printable.htm) ‘Вот
только скажу вам, что отправляюсь в больницу, в государственную, и как
только вернусь, напишу вам, как все прошло’.
Ограничения на сочетаемость dativus ethicus и аргументных
местоимений связаны прежде всего со спецификой dativus ethicus как
эмоционально-прагматических частиц: характерной их функцией, является,
с одной стороны, указание на эмоциональную вовлеченность говорящего в
ситуацию, с другой – маркирование участников коммуникативной ситуации
как заинтересованных лиц. Отсюда вытекают и обсуждаемые ограничения
на сочетаемость с дативными аргументными местоимениями: во-первых,
dativus ethicus употребляется в узком круге структурно и иллокутивно
специфических высказываний (как примеры (12) выше); во-вторых, dativus
ethicus, хоть и не обозначает никакого участника описываемой ситуации, но
может занимать места, предназначенные для этих участников, как в (18).
Это внедрение коммуникативного участника, выражаемого
dativus ethicus, в описываемую ситуацию, что в нашем случае выражается
замещением клитических позиций, было замечено и З. Тополиньской,
обратившей особое внимание на то, что в конструкциях с этическим
дативом осуществляется связь участника речевой ситуации с описываемой
ситуацией: «Dativus ethicus е метатекстова, експресивно маркирана
конструкциjа чиjа функциjа е да ги поврзе учесниците на говорната
ситуациjа со ситуациjата за коjа станува збор» (Тополињска 1996: 19).
2

На это ограничение обратила мое внимание Л. Митковска.
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Коммуникативный участник поэтому находится в конкуренции с
участником положения дел за позицию в цепочке, хотя надо учитывать, что
трактовка местоимения как аргументного (или аргументно-посессивного)
является приоритетной, ср. и наблюдение О. Мишеска-Томич: „Кога
не постои можност за поинаква интерпретация на засегнатост, втората
дативна клитика може да се прифати само како етички датив” (Мишеска
Томиќ 2008: 34-35). Так, В (17) глагол не имеет валентности непрямого
объекта, поэтому ми однозначно выступает в функции dativus ethicus. В
(18) валентность адресата или бенефактива при глаголе купува открыта,
и становится возможна двойная трактовка клитики – как частицы или
как аргумента, но вне контекста и интонации аргументное толкование
выбирается как приоритетное (18а). В (18б) эксплицируется получатель за
Иван, отличный от референта местоимения ми, и в таком случае омонимию
тоже можно считать снятой в пользу этического датива.
(17) Професор ќе ми (PCL-dat.eth.) станува! ‘Профессором он
[мне] будет!’
(18) Кола ќе ми (DAT? / PCL -dat.eth.?) купува! →
(18а) Најпосле ќе ми (DAT) купува кола! ‘Наконец он мне машину
купит!’
(18б) Ќе ми (PCL-dat.eth) купува кола за Иван! ‛Ивану машину он
[мне] будет покупать!’
Введение этического датива в цепочку с местоименной дативной
клитикой ограничено, как было сказано выше, сочетанием ми (PCL-dat.
eth) и аргументной клитики 2-го л., см. примеры (15)-(16). В примере (19а)
такое сочетание представлено вместе с дублированием дательной клитики
ти полной формой местоимения на тебе, проясняющей аргументный
статус местоимения 2-го л. В примере (19б), неодинаково оцениваемом
носителями языка с точки зрения его допустимости, представлены две
параллельные стратегии снятия омонимии: включение именной группы на
Иван для референциального насыщения местоименного употребления му
и удвоение этического датива как эмоционально-прагматической частицы:
(19) а. На тебе ќе ми (PCL-dat.eth) ти (DAT) купувал кола! ‘Как же,
купит он тебе машину!’
б. ?На Иван ќе ми ти (PCL -dat.eth) му (DAT) купува кола!
Удвоение dativus ethicus известно в славянской лингвистике как
сдвоенный этиче ский датив. Хотя комбинация частиц dativus ethicus
ми ти может встретиться в разных структурных типах предложений,
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наиболее частотные для этого условия – это устойчивые формулы-реакции с указательными и обобщающе-указательными местоимениями и
указательные предложения (т.е. структуры с указательной частицей как
вершинным словом, как 20д):
(20) а. И тоа ми ти била Европа. ‘И это [мне] называется Европа!’
б. Таква ми ти работа! ‘Вот такие-то у нас дела!’ в. Таа ми ти била
умница! ‘А она-то, оказывается, какая у нас умничка!’ г. Е, тоа ми ти
било од дамнина… ‘Ну, так это ж (у нас) как давно было-то...’ д. Додека го
пиев утринското кафе и поразговаравме со човекот што бевме заедно на
масата, туку еве ми ти го Веле ‘…и вот передо мной Веле’.
3.2. Модальная частица си (PCL-mod.) От этического датива как
частицы с эмоционально-прагматическим значением мы отграничиваем
модальную возвратную частицу си как частицу, модифицирующую значение всей фразы. Основные функции этой частицы в македонском языке
следующие (часть примеров – из книг (Тантуровска 2005; Минова-Ѓуркова
1994; Митковска 2014)):
а) «в своих интересах», «для получения своего удовольствия»
(Тополињска 1996: 20), «следуя своей прихоти» и т.п.:
(21) а. Си лежам под дебела сенка и си одмарам! ‛Лежу себе в
густой тени и отдыхаю’. б. Дома сум си, си пијам какао. ‛Я сижу себе дома,
пью себе какао’.
Общее значение «в своих интересах» может давать противоположные
трактовки в зависимости от того, имеется ли конфликт интересов у производителя действия и у окружающих. Обычно эта возможность разного оценочного толкования обнаруживается в случаях, когда производитель действия
обозначен 2 и 3 л.
(22) Тоj си седи и си пие кафенце ‘Он себе сидит и кофе пьет’
(говорящий либо умиляется наличию этой прихоти, либо скорее оценивает
ее как неуместную, не учитывающую интересы окружающих).
Столкновение интересов окружающих и прихоти субъекта действия реализуется как значение ‘делать что-л., невзирая на окружающие
обстоятельства или вопреки им’ (Норман 1971), что отражено и в известной пословице (24), где первое си, скорее всего, несет значение продолжительности и неизменности признака (см. об этом значении далее),
а второе си отражает тот факт, что действие продолжает осуществлять
независимо от окружающих обстоятельств:

МЕСТОИМЕННЫЕ КЛИТИКИ В МАКЕДОНСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ: МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОМОНИМИЯ И ...

141

(23) Тие си се сликаат, а погледнете што се случува зад нив ‘Эти
себе фотографируются, а смотрите, что происходит у них за спиной’
(24) Кучињата си лаат, караванот си оди ‘Собаки лают – караван
идет’.
Некоторые из этих употреблений сближаются с дативом бенефицианта (получателя пользы), ср. ряд примеров и их толкований, предлагаемый Л. Митковской: «деjството се врши за свое задоволство и уживање
(си jаде, си спие), тивко и без да вознемирува никого (си седи, си молчи), во
своjа полза (поретко штета), со исклучок на другите (Тоj си знае како му е.
Што си мисли тоj)» (Митковска 2014: 145-146).
б) «присущность»: си указывает, что действие (состояние, качество)
являются обычными, характерными, присущими производителю действия
или носителю состояния и свойства, ср. примеры, в которых введение
си подчеркивает типичность данного признака для Х (с точки зрения
говорящего):
(25) Таа си (PCL-mod.) е молчелива ‛Она [по природе, по характеру]
молчаливая’
(26) Не се смеј, тој така си (PCL-mod.) танцува ‛Не смейся, он
так [всегда] танцует’ (специфический способ танца обычен для него).
в) «неизменность» или «продолжительность» (си указывает на
неизменность положения дел в течение некоторого промежутка времени):
(27) Таа си лежеше на земja… ‛Она [все] лежала на земле…’
(28) Ножето си е во фијоката ‘Нож [все так же / по-прежнему] в
ящике’
г) «индикативность», т.е. подчеркивание категоричности суждения
(’так и есть’, ’именно так’). В примере (29), представляющем собой
реплику подтверждения, согласия, возможна и ироничная трактовка:
(29) Умен си е, нема што ‛Умен, нечего сказать’.
Особенно частотно и показательно употребление индикативного си
в тавтологических формулах:
(30) а. Долгот си е долг и мора навреме да се плаќа ‘Долг есть долг
и должен быть выплачен вовремя’. б. Абе види, злостор си е злостор и тоа
ти е тоа ‘Видишь ли, преступление есть преступление, и точка’
Материал македонского языка представляет также возможность
употребления си как эмоциональной частицы, см. далее. Эту функцию,
как показывает наш корпус примеров, македонское си может проявлять
в некоторых случаях его соположения с другими (от)местоименными
клитиками – аргументными местоимениями и частицами, а также при
удвоении, см. 4.2.
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4. Сочетаемость отместоименных частиц.
Экспрессивно-эмоциональная функция си
4.1. Сочетаемость модального си с аргументным дативом.
Модальная частица си может употребляться вместе с аргументным
(31) и аргументно-посессивным (32) дативом, при этом располагаясь перед
ним, что подтверждает правило, приписывающее частицам позицию перед
аргументными клитиками:
(31) Си (PCL-mod.) си (DAT) купувам чоколатца кога имам испит
‘Я покупаю [всегда / ради своего удовольствия] себе шоколадки, когда у
меня экзамены’.
(32) Бледо си (PCL-mod.) му (DAT.POSS) е лицето ‘Бледное [всегда
/ все так же] у него лицо’.
4.2. Си как экспрессивно-эмоциональная частица
при соположении с клитиками дативной формы.
При анализе македонского материала возникают проблемы
интерпретации си при употреблении ее в одной цепочке с местоименными
клитиками: она может выступать не только как модальная частица, как в
примерах (31)-(32), но и как экспрессивно-эмоциональная частица, которая
эмоционально окрашивает данное высказывание или усиливает значение
другой частицы. Перечислим эти случаи.
а) Си обычно используется как эмоциональная частица, подобно
dativus ethicus, когда она сополагается с возвратным аргументным дативом:
(33) а. Си си ја скршив раката ‘Я вот руку себе сломал!’. б. Ете
сега уште и си си ја расипав фризурата ‘Ну вот теперь я еще и прическу
себе испортила!’
б) Если в предложении имеется сдвоенное употребление си и
никакому из си нельзя приписать посессивную или аргументную трактовку,
то в такой комбинации одно из си выступает как модальная частица, а второе
лишь усиливает это значение или эмоционально окрашивает фразу, см. об
эффекте «дублирования» си и в (Конески 1982: 335: Тополињска 1996: 20).
Так, в примере ниже одна из частиц си выражает значение присущности
признака (в отдаленный продолжительный период времени), а вторая
исполняет роль экспрессивной (эмоционально-экспрессивной) частицы:
(34) Што си си бев убава… ‘Эх, какая же я была красивая….’
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Этим ситуация в македонском языке отличается от болгарского,
где сдвоенная частица си способна выражать комбинацию двух разных
модальных значений вне усиления или специальной эмоциональной
окраски (Петрова, Иванова 2016: 281).
в) Если в предложении имеется сочетание частиц dativus ethicus и
си (и если си нельзя приписать посессивную или аргументную трактовку),
последнее осмысливается только в экспрессивно-эмоциональном значении,
т.е. выступает в роли усилителя значения эмотивно-прагматического ми.
Косвенным свидетельством того, что си является морфологически и семантически однородным элементом с частицей ми, служит вариантность
распределения их позиций в цепочке:
едите?’

(35) Што ми си јадете? / Што си ми јадете? ‘Что вы [у меня тут]

Ср. иную ситуацию в болгарском языке, где возможно, хоть и редко,
соположение модального си и dativus ethicus с сохранением значения обеих
частиц и установленным их местом в цепочке: сначала модальная частица,
затем dativus ethicus. Так, в болгарском примере (36) модальная частица
си указывает на сущностную черту характера, а эмотивно-прагматическая
частица ми выражает положительное эмоциональное отношение говорящего
к оцениваемому объекту и создает доверительно-интимизирующий эффект
при общении:
(36) болг. Твоята Ани си (PCL-mod.) ми (PCL-dat.eth.) е умница!
‘Твоя Анечка [у меня] умница!’
Таким образом, в отличие от болгарского языка, сочетание си как
модальной частицы и частиц ми, ти в македонском языке не фиксируется.
Следовательно, в случае комбинаций си ми или си ти интерпретационные
решения должны осуществляться в следующих направлениях: либо
мы имеем дело с экспрессивным употреблением си (как в (35), либо
с посессивно-аргументной трактовкой одного из компонентов, как в
(37), где наличие посессивного значения у ти поддерживается полным
притяжательным местоимением твојот, а си имеет модальное значение,
выражая присущность признака либо индикативность:
(37) Твојот Мирче си (PCL-mod) ти (DAT.POSS) е трапчо. ‘Твой
Мирчо у тебя трусишка’.
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5. Си как словообразовательная частица (PCL-deriv.).
В цепочку сентенциальных клитик может включаться и словообразовательная частица си, которая служит для образования новых
глаголов си легне ‛лечь спать’ (ср. легне ‛лечь’), си оди ‛уходить’ (ср. оди
‛идти’):
(38) Таа веќе си (PCL-deriv.) легнала ‘Она уже легла спать’
Поскольку возвратные компоненты в македонском языке обладают
относительной свободой переместимости, они движутся как приглагольные
клитики. Таким образом, и в этой функции си также подчинена правилам
цепочки:
(39) Јас синоќа сум си (PCL-deriv.) легнала во 9 ‘Я накануне легла
спать в 9’.
Глаголы со словообразовательной частицей си обычно не имеют
дательной валентности, поэтому кластеризация с местоименным дативом
при словообразовательной частице си не происходит. Эта частица, таким
образом, не может предшествовать аргументному дативу и, по сути, занимает
в цепочке его позицию. Это видно из сочетания словообразовательного си
с эмотивно-прагматическими частицами (см. сдвоенный этический датив в
(40)), которые располагаются перед словообразовательным си:
(40) Таа веќе одамна ми ти (PCL-dat.eth.) си (PCL-deriv.) легнала и
веќе спие ‘Она уже давно легла и уже спит’.
Выводы
1. Многофункциональность дативных клитик македонского
языка выражается в том, что они способны выступать и как местоимения
(притяжательные и аргументные), и как частицы. Местоименными
частицами являются, во-первых, частицы dativus ethicus, которые
функционируют как эмотивно-прагматические, и, во-вторых, частица
си. В статье приводятся основания для выделения следующих функций
си как частицы в македонском языке: модальная, экспрессивная, а также
словообразовательная.
2. Все упомянутые единицы, помимо притяжательных местоимений,
являются сентенциальными клитиками. При вхождении в цепочку они во
всех случаях соблюдают строгую категориальную последовательность:
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отместоименные частицы находятся перед местоимениями. Словообразовательное си, не сочетаясь с аргументным дативом, занимает его позицию,
располагаясь после эмотивно-прагматических частиц.
3. Семантика отместоименных частиц влияет на возможность их
совместного употребления с местоимениями дативной формы.
3.1. Наиболее свободна в сочетаемости с аргументными клитиками
частица си. Будучи модальной частицей, она способна семантически модифицировать предложения, содержащие аргументные или аргументнопосессивные клитики дативной формы. В сочетании с возвратным аргументным местоимением она может утрачивать модальную семантику и
выступать как экспрессивная частица, эмоционально окрашивая данное
высказывание.
3.2. Эмотивно-прагматические частицы (dativus ethicus) значительно
ограничены в их комбинировании с аргументным дативом: dativus ethicus,
хоть и не обозначает никакого участника описываемой ситуации, но может
занимать место, предназначенное для этого участника. Совместное употребление этического и аргументного датива в македонском языке, тем не
менее, допускается, и это требует выделения им разных позиций в кластере
клитик.
4. Сочетаемость отместоименных частиц между собой затруднена.
Сочетание модального си и dativus ethicus в македонском языке невозможно.
Частица си может соединяться с dativus ethicus только выступая как экспрессивная частица, т.е интенсифицируя его значение. В последнем случае,
при сочетании экспрессивного си и dativus ethicus ми/ ти, порядок частиц
не закреплен.
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ЗАМЕНСКИТЕ КЛИТИКИ ВО МАКЕДОНСКАТА РЕЧЕНИЦА:
МОРФОЛОШКА ХОМОНИМИJА И СИНТАКСА
Хомонимиjата на заменските клитики во македонската реченица
се определува според нивната припадност кон различни зборовни групи.
Најзначајната морфолошка хомонимиjа за кластерот клитики се однесува
на дативните форми: тие можат да бидат честици или заменки, притоа
и честиците и заменките се карактеризираат со полифункционалност.
Овој труд претставува поставување задача да се покаже функционалниот
потенцирал на тие клитики и да се откријат можностите на нивното
меѓусебно поврзување. Ќе биде посветено внимание и на основните
разлики на македонските и на бугарските правила за кластеризациjа на
заменските клитики.

УДК 811.16'373.423

Красимира ИЛИЕВСКА

Филолошки факултет „Блаже Конески“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Скопје, Р. Македонија

ВРЕД – ВЕРЕД – ВРЕДЕН – ВРЕДНЫЙ
Апстракт: 1. Основата вред<веред во современите словенските јазици;
2. Вр5д7н7 и изведените зборови од истата основа во црковнословенскиот; 3.
Етимологија; 4. Обид за објаснување на семантичките варијанти; 5. Заклучок
Клучни зборови: вреден, вреди, вред, веред, хомонимија

Во најстарите црковнословенски ракописи се среќаваат голем број
лексеми чии значења денес, во современите словенски јазици, се измениле
на повеќе различни начини – напати се стесниле, напати се рашириле,
започнале да се употребуваат само во обоени или терминолошки состави,
а не ретко развиле сосема спротивно значење. Од наставна или методска
гледна точка, тука се пројавува еден од покрупните проблем во усвојувањето
на втор генетски сроден јазик на напредна етапа на обука.
Во ова статија, во духот на работниот наслов на нашата конференција,
ја разгледуваме основата вред<веред во словенските јазици, со оглед на
тоа што во оваа основа гледаме многу красноречив пример за изменети
значења – од старото општословенски В р5 д 7 н 7 - ‘вредный’, ‘ущербный’,
‘штетен’, до многу позитивно конотираното во јужнословенските јазици
– вреден (вредан, vrijedan, vreden) - ‘трудолюбивый’: вреден како пчела,
вредно дете; ‘стóящий’: вредна книга, ‘важный’: вреден совет; ‘дорогой’
(во всех значениях): вреден подарок, вреден прстен и сл.
Во рускиот јазик вредить - причинять вред – штети, прави штета
(курение вредить здоровью; вредить делу), соодветствува на значењето со
кое овој глагол го среќаваме во средновековните ракописи. Соодветно:
вредность - штетност: льготы, надбавки за вредность – повластици
за тешки услови на работа;
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вред: во вред кому; идти во вред; нанести - наносить вред (урон,
ущерб), причинить, причинять вред – прави (причини/причинува) штета,
без вреда для здоровья (не е штетно за здравјето);
вредитель - штетник (в широком смысле): вредители зерна,
картофели, растений – штеточини; оттука соодветно: вредительскаядеятельность; вредительство; вредительский и сл.
вредно: курить вредно для здоровья - пушењето е штетно за
здравјето; вредно влиять - лошо (штетно) влијае;
вредный–штетен: вредный для здоровья - штетен за здравјето;
вредная привычка – лоша (штетна) навика; вредный элемент – штетен
елемент; вредное влияние – штетно влијание; субст. вредный человек (он
вредный, он очень вреден) – многу лош, пакосен, злобен човек;
вредоносный - многу штетен;
Синонимично на вредно би било нездорово, противопоказано,
соодветно вредный вредоносный, нездоровый, протовопоказанный (для
здоровья), болезнотворный (о микробах) и сл.
Во современиот литературен украински јазик вообичаено со
значење вреден– штетен се употребува шкíдлíвий, вадлíвий, соодветно
вредить - шкодити, вадити, вред – шкода итн. Но се среќава и вредный –
зловредный; веред – каприз; вередувати – капризничать и сл.
Во белорускиот јазик се среќава веред – со значење ‘нарыв’ .
Во западнословенските јазици не е зачувано целото богатство на
збороформи, но основата е позната, сп. чеш. vřed –‘нарыв, язва’, ‘чир’,
vředovitý – покриен со чиреви; словач. vred –‘чир’, пол.wrzód – исто,
wrzodowy –‘язвеный’, г. луж. vrjód –’нарыв’, ‘чир’, д. луж. vrjod – исто.
Во полскиот, во разговорниот јазик се употребува и крајно навредливо
wredny człowiek, како и wredotа, wrednota во значење кое соодветствува
на руското и најверојатно се појавило во јазикот под руско влијание.
Во македонскиот јазик негативно конотираното значење, кое
соодветствува на она во стариот јазик, како и во современите руски и
бугарски, го препознаваме во основата на зборови од типот: повреди,
навреди, увреди, повреден, навреден, увреден, повредено, навредено,
увредено, повреда, навреда, увреда и сл.
Основното значење е позитивно. Сп. вреди – 1. стоить, имеет
стоимость скапо е, ама вреди – дорого, но стоит (этих денег)), се уморив
од патувањето, ама вредеше 2. имеет значение, стоить: вреди да се види
/ направи / прочита / чуе / има и сл. и како фраземи: покажа колку вреди–
колку е способен, колку може / знае; што вреди? = каква корист од тоа?
со него не вреди да се расправаш, нема да те послуша; не вреди ништо
да правиш; што и да направиш не вреди; не ти вреди маката - фраз. не
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стоит труда (во МРС: не стоит твоих мучений);вреди да се види - стоит
посмотреть; пет пари не вреди - гроша ломанного не стоит; вреди злато
- на вес золота; овој совет вреди многу пари - этот совет многого стоит
(според апсолутното значење, различно од: овој совет чини многу пари этот совет стоит много денег).
Сп. уште: вреди да го запознаеш тој човек; вреди да се потрудиш;
што ми вреди куќата кога ми отиде домакинот и тд.
Оттука и вреднува – 1. одредува вредност или квалитет, оценивать:
во животот е важно правилни да се вреднуваат работите 2. приобретать
стоимость 3. определять цену;
Вредност – 1. стоймость, ценность: се зголемува (паѓа) вредноста на
златото; вкупна вредност - общая стоймость 2.=корисност1 - полезность,
ценность, значимость: трајна вредност - непроходящая ценность; 3. (обично
мн.) карактеристика што заслужува пофалба, што восхитува: литературни
(уметнички) вредности 4. само мн. принципи, стандарди, верувања за
определување на важноста на нешто: морални / културни / традиционални
вредности 5. матем. износ претставен со буква или симбол: да се одреди
вредноста на х, ако ... 6. екон. стоймость, ценность: вишок на/од вредност
- прибавочная стоймость; хартии од вредност - ценные бумаги;
вредност2 – преданность, посвященность делу, работе,
трудолюбивость
вреден - 1. работлив, (прилежный, трудолюбивый), оној кој работи
напорно, со елан, пожртвувано: вреден како пчела; вреден студент; вредни
раце; вреден си, ќе постигнеш; 2. што има голема (апсолутна) значење:
вредна книга, вредно искуство, (не по цена туку по она што го содржи или
дава или како по цена така и по она што го содржи или дава) 3. стоящий,
достойный, со стоимостью в…: куќа вредна 100 000 евра; 4. диј. способный,
умелый. Според РМНП (1: 326) можат да се дефинираат следниве значења:
вреден: 1. способен, кадарен: Кој ми е кадар и вреден / на силна војска да
оди (Мил. 285); честити царе, отсега до века, / ја сум вреден Марка жив
да фатам (Мил 188); леле, леле, јас сирота / да што не сум си јас вредна /
куќа челад јас да гледам, / домаќин јас да си бидам (Сб.НУ XVI-XVII, 105)
2. работлив, трудољубив: зедо’ жена од Струмица / алај беше работница,
/ арна беше, вредна беше, / од работа разболе се (Вас. 215)
вредник, вредница – вредно лице;
вредносен – ценный: вредносни хартии - ценные бумаги, сп. уште:
вредносница (добие, достави вредносница), вреднотија (не сум видел
таква вреднотија) итн.
Овде повторно среќаваме пример на меѓујазична хомонимија корыстный - користољубив
и користен – полезный.
1
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Во бугарскиот литературен јазик се среќаваат значења кои во
најголем дел кореспондираат со оние во современиот руски јазик, сп.:
вреден, вредителен, зловреден (лит., книж.,) пакостен (Синоним. речник);
вреда - ущерб: причинявам вреда; нанасям вреда;
вреден - вредный: вреден гризач; вредно за здравето;
вредител - тот который наносит вред: заштита на посевите од
вредители;
вреди - пушенето вреди на здравето; и още сол да сложиш, не вреди
итн.
Во речникот под ред. на Чолакова (s.v.) покрај овие значења се дава
исто така и вредност – 1. цена: злато и сребро във вредност от… 2. значење,
важност: вредностите на знанията; соодветно покрај вредя - прави штета,
пречи, повредува и сл. се среќава и вредя, вредявам – има вредност,
цена. Иста таква хомонимичност се среќава и во одделни дијалекти, сп.
на пр. вреден (Радомирско, Софиско, Банско и др.), вряден (Плевенско)
–‘похватен, сръчен, способен’– т.е. ‘спретен’, ‘со фат’, способен, односно
значења кои во голема мера кореспондираат со македонското и српскохрватското позитивно конотирано вреден – корисен, добар.
Вряден се среќава и во некои егејски дијалекти (Драмско), потоа
вредност (Солунско) – умеење, спретност: еднаш та вреднаш - ‘еднаш и
како што треба’, т.е. ‘добро од прва’,
Во речникот на Геров (s.v.) наоѓаме: вредя - развала, поквара, тщета,
загуба; рус. вред, порча, убытокь: воды-ты притекох4 и направих4 гол5мы
вр5ды въ село-то ны.
Соодветно: вряд4, -ишъ, -дилъ – расипува, прави штета;
вр5ден от вр5д4; вр5дица от вр5да; вр5дливый, вр5дный: что
вр5ди, что докарва вр5д4; соодветно: вредный, вряд v r e d n 6 y й, вр5d4,
-ишь, -дилъ - 1. вредить, портить, т.е штети, расипува 2. пречи, мешать:
това не вр5ди, не тачи -’это не мешаетъ’.
Паралелно се среќава и вряд4, -ишъ, -дилъ – 1. струвамъ, достоинъ
съмъ, стоить / заслужува, значи: това вряди, врядва много н5што и за много
н5што - это многого стоит, это много значит; това не вряди пребит4 пар4
- это ломанного гроша не стоит; това не вряди за ништо - это ни к чеми
не горится. Соодветно врядность – ‘способност, достоинство’, врядный
– 1. кој може да направи нешто, способен: Божил е вряден за так4в4
работ4 2. Достоен, кадарен: едно та вредно (Примерите ги приведуваме
со оригиналната графија). Очевидно, заради избегнување на целосна
хомонимија, во ситуација кога обете значења се употребувале паралелно,
се појавуваат варијанти во графијата я / 5.
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Во современиот литературен бугарски јазик, како и во македонскиот
и другите јужнословенски јазици, на хомонимично ниво се среќава уште
и хомоним со прилошко значење вред - везде, насекаде. Во бугарскиот се
среќава исто така и глагол (хомограф) вредí(се) –‘постави во општ ред’, ‘
добие, постигне нешто не по нормален пат’, ‘се пикна’, ‘се проби’; рус.
‘устроиться по блату’: един път и ние да се вредим; от тях човек не може
да се вреди.
Во јазиците на бившите Југословенски републики како првично е
она позитивно конотирано значење како во македонскиот. Така во српскиот
и хрватскиот јазик (сп. Стевановић, s.v.) со соодветните дијалектни екавска,
јекавска и ијекавска варијанта се среќаваат идентични значење, сп.:
вредан – 1. работлив (док ми буде на животу глава / и десница
вриедна рука моја) 2. кој има вредност: једно, али вриједно 3. способен:
вриједан слуга, вриједног господара 4. достоен, кој заслужува: што је мило,
све је песме вредно 5. со инф. кој (нешто) може, кадарен: што нијеси врједан
учинити, / Немој никад пред људма зборити;
вредети – има вредност: колико то вриједи? не вреди ни пребијене
паре; 2. на сила е, важи: ово је, наравно, вредило само за злочинце 3. има
смисла, од корист е: интересантан је један факат који вреди запазити;
вредећи – 1. кој има материјална или вистинска вредност 2.
полноважен: вредећи папир;
вредно – 1. со вредност: ни вриједно теци, ни мало вриједно остати
2. корисно, целеисходно: вредно пажње;
вредновати – одредува вредност, оценува;
вредносница – формулар за парични поштенски пратки;
вредносно – што има вредност: вредносно писмо;
вредност – 1. што има (материјална) вредност: вредност иметка
пала 2. особина / личност што се цени: права вредност 3. величина што
се мери: кретање сунца по еклиптици 12 децембра достиже највећу
вредност… 4. реална содржина: слово z у нашој латиници има увек
вредност ћирилског з 5. значење, важност: “исправа” је сваки предмет који
служи за доказ какве чињенице која има вредности за правне односе 6.
екон.: вишак вредности;
вредностан – се однесува на вредност: вредностан папир,вредносно
писмо (со документи на пр.);
вреднота –изгубио неки папир ванредне вредноте;
вредноћa – 1. особина на карактерот 2. вредност;
вреднуша / вредница / вреднушица – работлива девојка, соодветно
вредњаковић – работлив човек итн.
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Сосема идентична е состојбата и во Босна и Херцеговина како и во
Црна Гора.
Од изведените зборови, покрај повредити, увредити, навредити
и изведените повреда, увреда, навреда, повређен, увређен, навређен и тн.
како во македонскиот, прилично голема фреквенција има и привреда,
соодветно: привређивати, привредник, привредан итн. На хомонимично
ниво се среќава и вреда – брзо, веднаш.
И во словенечкиот јазик ги среќаваме истите значења со незначителни главно фонетски варијанти: vreden (1. со вредност: hiša je vredna… 2.
квалитетен: ta peč ni dosta vredna, slabo greje; ta prstenje za me veliko vreden
3 кој заслужува: ni vreden da za nj tаko skrbiš; ni vreden da ga zemlja nosi
4. значаен (карактеристика во голема мера): igra ti vredna glazbena dela,
соодветно и:
vrednost, vrednosten: vrednostni papir;
vrednota, vrednoten: vrednotneznaćilnosti;
vrednotenje (<vrednotiti), vrednotenjski;
vrednotiti, оттука и vrednotnica – таксена марка итн. Се среќава,
исто така и хомонимичното vred кое е познато и во другите јужнословенски
јазици со извесни варијанти во значењата: zasmejati se z drugimi vred; vsi ste
napačno razumeli s toboj vred и сл. (сп. SSKJ, s.v.)
Значајно при тоа е дека паралелно, во сите југословенски јазици
(освен македонскиот), се задржале значења кои се во директна корелација
со цсл. v r 5 d 6 n 7 - штетен, сп. ср. вредителан– штетен;
вредити – 1.нанесува штета, штети, 2. нанесува увреда, навредува;
соодветно: вредљив, вредљивац, вредљивица, хрв. vredovit, vređan –
штетен; оттука и
vređati, vređevata – навредува и сл. Тука може да се споменат уште:
вредован – болен, кој што боли: слух му је вредован; не дирај ме сав
сам вредован, где год ме дирнеш свуд боли;
вредовит – кој нанесува штета, штетен: међу травама има
вредивити и едовити; вредовито / вредовно– болно: тражио на који
начин ће бити препелици најмање вредовно кад је кући понесе;
вредовност – отуда његова вредовност, сумња, болезањско
презирање људи;
вредоносно – да се казни и онај кои би вредоносног дивљег звера …
држао (РСХКиНЈ,s.v.);
vreditel – jer oni budu k Gospodinu vapiti na vreditela’, XVI v.) (RHiSJ,
s.v.) и сл.
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На хомонимично ниво, ќе споменеме уште дека vrednik се среќава
и со топографско значење, покрај vrednik – вредно дете и vreden, vrednik
–бот. вид растение во словенечкиот (SSKJ, s.v.), потоа vrednica - 1. f.
наспрема vrednik: ti si mamina vrednica; 2. otvorenim novčanim pošiljkama
nije slobodno priključiti takove vrednice, koje se u javnom prometu za novac ne
smatraju (Zbornik zakona 1870); 3. Вид билка (veronica filiformis), vrednovac
- бот. вид билки (RHiSJ, s.v.), вредена /vredena - вид јаребица ((РСХКиНЈ,
s.v.), што се среќава и во словенечкиот итн.
Под словенско влијание ова основа се среќава и во романскиот и во
унгарскиот јазик со исто значење.
Врз основа на ова може да се заклучи дека во јужнословенските
јазици оваа основа е многу фреквентна и се среќава во обете значења, со тоа
што во бугарскиот основно е v r 5 d 6 n 7 – штетен, а другото, (документирано
и во постариот јазик) е секундарно, со поголема фреквентност во одделни
гранични говори, а во другите јужнословенски јазици обратно, основно
е поновото, позитивно конотирано вреден – dingus, иако, по традиција,
е зачувано и негативно конотираното значење. За одбележување е сепак
дека во сите случаи каде се сочувани паралелни хомонимични форми, се
појавуваат разлики во графијата, фонетиката или афиксацијата на основата
и на таков начин се прави формална дистинкција кај различните значења.
Оваа лексема со значење вреден – штетен е позната од најстарите
ц.сл. извори, сп.: da bi k" tomou ni+eso'e vr5d7na na t5leseh7 sih7
znamenavaem7yh7 s7d5al7 (Евх. 51 б, 14-15 2), vr5d6n7 b7yti: da ne i
zizan6ja jako p"[enic4 jad7 [e nev5d6stvom6 vr5d6ni b4dem7 (Хил 2 ба 8)
(Старославянский словарь,s.v.). Со истото значење ова лексеме се употре
бува и во Македонскиот превод на дамаскинот, сп.: nevr5dimi \ d5istvYem6
dYavolsk6ym 223, s6ye ougl6ye gore]ee ne vr5di[e me 29 и др.
Може да се претпостави дека основното појдовно значење е ‘чир’,
‘оток’, ‘подигнато место’што во голема мера упатува на и.-е. основа: ųer-d-,сп.
ст. герм. warza (во современиот јазик Warze) –‘брадавица’, ст. и совр. исл. varta
(< *ųprdā) – исто, или, со раширување на основата лат. verrūca –‘брадавица’,
ст. герм. Werra –‘раширени вени’, совр. Werra – ‘јачменче (на око)’ итн. од
и.-е. корен *ųer- –‘подигнато место’ (Сп. Черных, s.v., Фасмер, s.v. ). Оттука:
Веред ‘чир, рана’ (‘нарыв, гнойник’), укр. веред, др. рус. Вередъ
’рана, нарыв’, ст. сл. v r 5 d 7, bl…bh, mlwy (Супр.), буг. вреда ‘вред’, ср.
вријед, словен. vred, -a ’повреждение’, чеш. vřed, словч. vred, пол. wrzęd
’гнойник’, блиско со лит. ar-virde ’нарыв’, ст. инд. vardhati и тн.
Вередить ‘бередить, растравлять (рану)’, укр. вередити, блр.
вередзiць, болг. вредя, ср. вред5ти ‘бередить рану’, словен. vrediti’
повреждать’, чеш. vřediti, польск. wrzedzić итн.
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Според некои истражувачи (сп. Скок, s.v., Младенов, s.v. и др.)
основата *- v r 5 - е добиена како резултат на метатеза на ликвидите од
*wert, варијанта на и.-е. корен * ųer-dho, кој се смета дека се наоѓа во
‘навредува’, ‘вређати’. Но на таков начин не може да се објасни врската со
спротивното значење.
Во литературата има многу малку податоци за тоа кога се појавува
второто значење. Донекаде тоа може да се објасни со фактот дека во
средните векови главно се пишувале, а почесто препишувале текстови
со религиозна содржина под силно влијание на старите црковни книги и,
соодветно, стариот јазик на кој тие биле пишувани. Во препишувањето
немало простор за свесни промени така што во старите ракописи со црковна
содржина од раното средновековие не е документирана ова лексема со
позитивно значење. Најстарите потврди за позитивно конотираното вреден
ги споменува Безлај (Etimološki slovar slovenskega jezika, s.v.) од XVI век:
vreden – dignus, т.е. ‘достоен, заслужен, соодветен’, оттука velikovredan
– ‘pretiosus’ (скапоцен, велелепен), XVII век: vreden – ‘digno’, vrednost
– ‘dignità’, XVIII век: malovreden – ‘frivolus’ (ништожен, празен, глупав),
hvelevreden ‘probabilis’ (достоен за одобрување, способен), vrednost
‘dignitas’ итн.
Во етимолошките речници на црковнословенскиот јазик, покрај
многубројните примери од ракописите што е дополнителна потврда за
фреквентноста на ова основа, се објаснува само v r 5 d 6 n 7 - штетен, а
податоците за вреден - dignus, се крајно оскудни. Таму каде што се споменува
и второто значење, тоа е дадено како одделна единица. Претпоставуваме
дека во основата на двете значења се наоѓа ц.сл. лексема n e v r 5 d 7 (сп. nevr5d7 s7tvori отфрли, смета за несоодветно, счесть неподходящим,
отвергнуть): kamen6 Y'e nevr5dou s7tvori[ja zi'd4[teY. s7 b6yst7 v7 glav4
4g7lou Матеј 21, 42) која со време се преосмислила, па на истото место во
други преписи се наоѓа: ne v7 radou (Ас.) ne v7 rad7 (Сав., Зогр., Мар.), а во
подоцнежни ракописи во таков вид не се среќава. Без првиот слог меѓутоа,
како што видовме понапред, оваа лексема станува многу фреквентна со
тоа што првично со отфрлање на првиот слог го задржува истото значење.
Претпоставуваме дека ако првиот слог се сфати како негација, (како што се
гледа и од цитираните примери), со неговото отпаѓањето логично се добива
спротивно значење. Секако, за да бидеме сосема уверени во можноста ова
претпоставка да биде точна се потребни повеќе потврди за слични процеси
со кои во овој момент не располагаме, па затоа засега само допуштаме
таква можност.
Оттука може да се заклучи дека иако старата основа vr5d - е
позната во повеќето современи словенски јазици, старото значење познато
од црковнословенскиот најдобро е зачувана во рускиот јазик, кој како
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централен словенски има задржано голем број особености од ц.сл., што
сме го констатирале и во редица други ситуации. Во бугарскиот, покрај
ова значење како основно, паралелно (иако многу помалку фреквентно),
особено во некои гранични дијалекти, се среќава и позитивно конотираното
вреден – dignus, кое како основно се среќава во другите јужнословенски
јазици. Забележително е исто така дека во српскиот, хрватскиот, босанскиот
и словенскиот литературен јазик се среќаваат обете значења, но е направена
фонетска дистингција вредети / вређати, или се избрани различни суфикси
(вредан / вредован / вредовит) за да се избегне целосна хомонимија. Во
македонскиот јазик во активна употреба е само позитивно конотираното
значење, а постарото го препознаваме само во основата на одделни изведени
зборови.
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ВРЕД – ВЕРЕД – ВРЕДЕН – ВРЕДНЫЙ
В статье рассматриваются слова и словосочетания основы: вред
- веред в современных славянских языках, их значения и употребление;
делается попытка объяснить когда и как появилась омономия в результате
которой в одних языках данные слова имеют положительную конотацию,
а в других - отрицательную, при этом, в некоторых языках обе конотации
могут сосуществовать параллельно.
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КОН ЕТИМОЛОГИЈАТА НА НЕКОИ МАКЕДОНСКИ ДИЈАЛЕКТНИ
НАЗИВИ ЗА МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ И НИВНИТЕ ЛЕКСИЧКИ
ПАРАЛЕЛИ ВО РУСКИОТ ЈАЗИК
Апстракт: Во рефератот се осврнуваме врз етимологијата на некои
македонски дијалектни називи за млечните производи кајмак, урда и сурутка
со нивните дијалектни форми во македонските говори. Во рамките на лексемата
кајмак, покрај врз етимологијата на оваа лексема, се задржуваме и на лексемата
ајка како назив за кајмак во с. Бобошчица. Ја разгледуваме и етимологијата на
лексемата урда, како и на нејзините дијалектни еквиваленти прокиша и ичба.
При етимологизирањето на лексемата сурутка, посебно се задржуваме и на
етимологијата на нејзините семантички соодветници зира/ѕира, цвик и ира. При
анализата е користен дијалектен материјал од Дијалектолошката картотека при
Институтот за македонски јазик. Од анализата заклучивме дека поголем процент
на називите на млечните производи по македонските дијалекти имаат словенски
потекло, но еден број лексеми водат потекло од несловенските јазици коишто го
сочинуваат т.н. Балкански јазичен сојуз.
Клучни зборови: дијалектни називи, млечни производи, кајмак, урда, сурутка

Предмет на разгледување во нашиов реферат ќе бидат лексемите:
кајмак, урда и сурутка со нивните дијалектни форми во македонските
говори.1

За потребите на оваа статија ја користев картотеката при Дијалектолошкото одделение во
Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, при што во оваа пригода за отстапениот
материјал сакам да му се заблагодарам на раководителот на Дијалектолошкото одделение,
проф. д-р Васил Дрвошанов.
1
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I Кајмак
Лексемата кајмак во Толковниот речник на македонскиот јазик е
дефинирана како: „1. Масниот слој што се создава со ладење на варено
млеко, кое се собира за изработка на млечен производ; млечен прозвод
добиен на тој начин.; 2. Густиот слој на површината од кафето.“ (ТРМЈ
2005: 449), иако нас овде нѐ тангира неговото прво значење. Со оглед на
тоа што лексемата кајмак е егзотизам во рускиот (рус. к'аймак), зборот
во рускиот се толкува како: ʻствороженние густие сливки, односно пенка,
которая образуеться на поверхности посуди в котором варят молокоʼ (МРР,
т. I, 1997: 433).
На пошироката македонска дијалектна територија покрај лексемата
кајмак со нејзините фонетско-фонолошки разновидности кајм'ак//камј'ак
(Калиманци) и кăјм'ак (Клецово), се јавуваат и следниве нејзини синонимни
еквиваленти:
1. Пена/пења: пена (Горна Белица); пења (Паралово, Рожден);
2. Врв//врф//вр//вăр//вăрар//вар//вăрх//вăрăх//вăрх//уарх//вăрхă:
врв//-кајмак//кожурек (Ѓавато, Битолско), врф (Живојно, Тополчани, Долно
Дивјаци); врв//мрежа (Путурус, Витолишта); вр//кајмак (Орашац); вр
(Превор); вăр (Маврово, Емборе, Пателе), кајмак//врф (Вевчани, Рамне);
вăрф (Трпејца, Речица); вăрар (Којнско); вар (Слимница); вăрх (Негован);
вăрăх (Сухо); вăрх//уарх// вăрхă (Неврокоп);
3. Кожурек//кожурок//кожурец//кожа//куожа//кожичка//кожинка:
кожурек//кајмак (Ефловец, Пештани); кожурок//кајмак (’Ржаново);
кожурек (с. Клење, Царев Двор); кожурок (Стеолево, Модрич, Радожда,
Ботун, Ресен, Буково, Пополжани, Глобочани), кожурук (Лескоец);
кожурец (Дуње); кожа (Фурка, Дојран, Струпино, Зеленич); куожа (на
пресно млеко); кожичка (на кисело млеко); к'ожурец (Мачево); кожинка
(Конопиште);
4. Кора: кора//врф (Слепче); кора, кајмак (Светорача, Езерец);
5. Кăрпа: кајм'ак или кăрпа (Сăботско);
6. Ципа: ципа (Горенци);
7. Ајка: ајка (Бобошчица)
Лексемата кајмак претставува балкански турцизам, а од граматичка
гледна точка таа е инфинитивна форма образувана од коренскиот аглутинат
kay- и аглутинатот -mak, кој е, всушност, аглутинат за образување
неопределена односно инфинтивна форма на глаголот. Во Tурско-рускиот
речник за лексемата кајмак се среќаваат две одредници. Првата има
синонимно значење како и во македонскиот јазик за кајмак како млечен
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прозвод, а втората одредница се однесува на глаголот kaymak чие основно
значење е ‘се лизга, се таложи’ (ТРС, 1977: 526) од што заклучуваме дека
именката кајмак е, всушност, настаната со номинализација на синонимниот
глагол со горенаведеното значење.
Од сите лексеми кои се јавуваат во нашите народни говори можеме
да забележиме дека зборовите како: пена, мрежа, врв, кожа имаат словенско
потекло, врз кои не се задржуваме во овој случај. Единствена лексема
која го привлекува нашето внимание во контекст на лексемата кајмак е
лексемата ајка којашто е нотирана во Бобошчица, на крајниот југозапад од
македонското јазично простирање, во денешна Албанија. Етимонот на оваа
лексема го наоѓаме во албанскиот јазик, чие значење е: 1 кајмак; 2. кремот
во општеството, односно она што е најдобро, значи нешто што се наоѓа на
врвот, елита; и 3. (придавско значење) ‘нешто што е меко’.
II Урда
Втората лексема којашто ја разгледуваме овде е лексемата урда, која
во Толковниот речник на македонскиот јазик го има толкувањето: Млечен
производ добиен со варење на сурутката; сп. изварка (ТРМЈ 2014: 193), а
рускиот еквивалент за оваа лексема е творог.
Во дијалектите на македонскиот јазик се среќаваат следниве
лексеми за урда:
Урда: урда (од сурутка и од муќеница: кога е од сурутка е блага
урда, а од муќеница прокиша) (с. Љубанци); урда (изварка) (Вратница); урда
(изварка, варф) (Волковија); урда (: од сиратка на сирењето), извар//изварка
(од маштеница) (Жерновица???); урда (: од ѕиратка); извар (од маштеница)
(Ростуше); урда (од зира) изварок (од маштеница) Галичник; урда (од цвик
‘течноста за сирење’) (Баниште, Горанци, Дебар, Гари); урда (од сиратка)
(Голем Папрадник); урда (од водата од бело сирење) (’Ржаново); урда
(течност од биеното сирење) (Вевчани); урда, подварка (Ново Село); урда,
сирил'ава урда (Дедино); урда, матеничова урда (Спанчево); урда (Банско);
урдă (Тресино);
Извар(к)а: изварка, урда (од ѕира), варка (течноста од исцедената
изварка); изварка (сиротката од загреаната маштеница) (Баниште, Горанци,
Дебар, Гари); изв'орка (од маштеница) (Голем Папрадник); изв'орка
(Модрич); изварка (Луково); изварок (од варена маштеница) (’Ржаново),
изварка//изв'орок (Вевчани); извор (бр. 116); извара (Банско);
Сирење: сирење (= урда) Џепиште; сирење (Клење);
Вар: вор (Стеблево); вар (водата шо останува по варењето и се фрла)
(’Ржаново); вар (течноста од изварката) (Бороец); вар (Сухо, Висока);
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Подвар(к)а: подварка (Ново Село); подвара (Габрово); подвара
(Мутуково);
Сурутка: сурватка (Бапчор);
Матеничарка: мăтанич'арка (од маштеница) (Бапчор);
Прокиша: урда што се прави од муќеница (с. Љубанци);
Ичба: ичба, покрај вар, изварка, варка (Бобошчица).
Податокот во електронскиот дигитален речник во кој стои дека
зборот урда има турско потекло и дека тој во овој јазик го има обликот
хурда е сосема неточен. По прегледот на турските двојазични речници
навистина наидовме на зборот хурда, но тој збор нема никаква семантичка
врска со млечен производ. Оваа лексема претставува балкански овчарски
термин и е позната во оваа форма кај Романците, Бугарите, Албанците
и Грците. Некои етимолози сметаат дека лексемата урда има албанско
потекло и дека од албанскиот влегла во ароманскиот од каде што се ширела
по целиот Балкан, се разбира, и во Романија, од каде што, пак, романските
овчари ја прошириле сѐ до Карпатите за што се потврда лексемите орда во
унгарскиот, урда во словачкиот, хорда во полскиот, вурда во укранскиот,
при што сиве овие лексеми конотираат некаков млечен продукт. Според
Скок, најверојатно, се работи за супстратна лексема со илирско-тракиско
потекло (Скок 1973: 546-547).
Во контекст на лексемата урда ќе се задржиме и на лексемата
прокиша, нотирана во с. Љубанци на Скопска Црна Гора. Оваа дијалектна
лексема е образувана со помош на исчезнатиот прасловенски именски
суфикс *-jа (кој ја овозможил јотацијата на с во ш) од префиксираниот
прасл. глагол *prakisnǫti во чија основа се наоѓа глаголот кисне, за кој во
Толковниот речник на македонскиот јазик се среќаваат две одредници,
при што за нас е релевантен глаголот кисне1, кој се јавува со следниве
значења: ‘1. Станува кисел, преврива, ферментира; 2 Нараснува, преврива,
скиснува’(ТРМЈ 2005: 517). Лексемата прокиша се јавува и во бугарскиот
дијалектен систем со значење ‘пресно млеко оставено да скисне’. Во истиов
систем се среќаваат и зборовите прокиш, како именка во машки род, како
и обликот прукиша. Со лексемата прокиш се именува ‘скиснато млеко или
јадење’, а со прукиша ‘скиснато кисело млеко’ (БЕР 1999: 754-755). Покрај
овие префиксирани номинализирани форми од префиксираниот глагол
*prakysnąti (во бугарскиот и во македонскиот јазик), во рускиот, чешкиот
и словачкиот се среќава поствербалот киша од основниот глагол *kisnąti,
при што таа лексема во рускиот јазик го има значењето ‘квас, квасец’, а во
чешкиот, исто како и во словачкиот, со неа се означува ‘кисело млеко’ (БЕР
1979: 407).
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Нашето внимание под главниот назив урда особено го привлече
лексемата ичба како најнетранспарентна по своето значење во однос
на сите останати дијалектни називи за јазичната реалија урда. Иако во
почетокот сметавме дека ичба претставува хибридна лексема настаната
со спојување на зборот iç од турско потекло и македонскиот суфикс -ба
со кој според нашето зборообразување се изведуваат именки од глаголи,
освен кај лексемата свадба (во чиј корен е вложена именката сват), нашето
попродлабочено истражување ни покажа дека лексемата ичба може да се
толкува и како комплетно турска сложенка составена од им. iç + им. bağ.
Имено, основното значење на турската лексема iç е ‘внатрешност, срцевина,
срж’ и има значење ‘полнеж, фил, мека зрнеста маса, пулпа’ (ИТС 1997:
417). Значењето на лексемата bağ, пак, е ‘газа, завој’. (ИТС 1997: 339). Ако
се земе предвид начинот на производство на урдата, при што зоврените
млечни зрна (условно речено), се спојуваат и се прецедуваат низ газа,
сметаме дека ваквата семантичка интерпретација е мошне прифатлива.
III Сурутка
Со зборовите сурутка на македонски, односно сываратка на руски
се именува течноста од превриената матеница кога се цеди изварката. Во
нашиот дијалектен систем постојат неколку лексеми со кои се именува
истиот сигнант. Станува збор за лексемите:
1. Ѕира/ѕиратка
ѕира/ѕиратка (Косоврасти); зира/зиратка (Ефловец); ѕира (од
сирење) (Жегњане, Романовце, Дивле, Црешево); ѕира (од урда) (Павлешинци); ѕвира (од сирење) (Белимбегово); ѕира (водата од сирењето од
која се прави урда) (Вратница); зиратка (Жерновица); ѕиратка (Ростуше,
Вранештица, Карабуњиште); зира (Галичник, Гари);
Во Бугарскиот етимолошки речник ја најдовме лексемата зира
со значење ‘цвик’ која упатува на зборот зара2 со значење ‘матеница’,
најверојатно како резултат од квантитативно-квалитативен превој а во и. За
лексемата зара се смета дека е дојдена од романскиот зарă, а овој, пак, од
дакомизискиот (БЕР 2007: 643, 602).
Нам ни се чини дека во основата на лексемата ѕира се наоѓа
словенскиот корен зир-/ѕир- од стсл. глагол зьрѣти, зьрѭ, зьриши
‘гледа’(СМРГП 1999: 144), кој денес е засведочен во нашите префиксирани
глаголи наѕира, обѕира, проѕира, па и во глаголот ѕирка, односно ѕирне.
Мотивацијата за ваквото именување би било ‘не се гледа добро низ...’. Овој
глагол е позајмен со формата а zări, zărésc и во романскиот, кој покрај
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основното значење ‘гледа’ ги има и значењата ‘одвај гледа, гледа нејасно’
(БЕР 2007: 672). Во прилог на нашава претпоставка оди и самиот изглед на
зирата, која има густа конзистенција и светла боја, но матна. Според ова,
лексемата ѕира односно зира (во Галичник и Ефловец), како што гледаме
од примерите претставува одлаголска именка. Формите, пак, како ѕиратка/
зиратка настанале со вкрстување на формите ѕира/зира со сиратка/
сурутка, за кои ќе стане збор подолу.
2. Сурутка: сиротка (течност од преварената матеница, кога се
цеди изварката) (Баништа); сиратка (Голем Папрадник, Ботун, Оровник,
Рамне, Којнско (Ох), Раздол); сиратка (расипано пресно млеко, заварено)
(Џепиште, Клење); сиратка (од ѕира од сирење) (Пештани, Трпејца);
сиратка/цвик (Лескоец, Стење, Љубојно, Претор, Царев Двор, Крушје,
Смилево, Крушеани); сиратка (од урда) (Паралово, Црквино, Градско,
Каменица); сироватка (од сирење) (Жедилово); сирув'атка (првата
течност откога е извадена урдата) (Река); сирутка (сирење) (Ченирце);
сирутка (од сирење) (Павлешинци); сирутка (од потсирено млеко за
сирење) (Вратница); сурутка (Печково, Струга); потсиратка/цвик
(Слепче); с'ир(‘)атка/цфика (Рожден, Ваташа, Гуменџа, Тулин, Луковец,
Саракиново, Сăботско); сурв'атка (Фурка, Паторос); сирув'атка/цвика
(Пирава); суруватка (Дојран, Каменица, Негован); сирв'атка (Ново Село);
суров'атка (од сирење) (Киселица, Тработивиште); сирата (Црнешево);
сератка (Пателе); сăрăтка (Горенци, Марковени); схратка (Хрупишта);
сир'отка/ѕира, цвик (Езерец); сир'атка (Крчишча, В'мбел, Слимница);
сиратка (Пустец, Лак, Шурлин);
Како што можеме да забележиме од примерите на пошироката
територија на Македонија се користи терминот сурутка со варијантите
сиратка, сиротка, сироватка итн. Во сиве овие лексеми во коренот
е вложена ие. лексема sūros како термин за млечен продукт со значење
‘кисел, солен’. Во метафорично значење, проширен со придавскиот суфикс
–ов во формите сиров, со превој суров, се зачувал кај Словените со значење
‘пресен, неварен, несушен’, но и ‘недоделкан, груб (кога се работи за
човек)’ (Скок 1973: 242). Збороформите сиратка и сироватка се настанати
со интегрална деривација што ја извршил суфиксот -ка, по отпаѓањето на
центарот на именската група вода од синтагмите сирата вода, односно
сировата вода, при што прид. сирата е настаната од именката сир (: стсл.
сыръ) + суф. -ат, кој не е продуктивен суфикс во современиот македонски
јазик (сп. ср./хрв. придавка крилат вс крилест на македонски), но е
мошне продуктивен во српскиот и во хрватскиот, а кој е наследство од
прасловенската и од индоевропската заедница. Значењето на овој суфикс е
да ја истакне снабденоста на она што е зацртано во основата. Овој придавски
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суфикс најчесто служи за изведување придавки од именски основи, но и
на придавски основи за да ја потенцира содржината на придавката (сп.
космат (: од прид. *kosmъ)) (Скок 1971, 72) ‘што има многу коса, што
е влакнест’. Според ова, во зборо-формата сировата не станува збор за
членувана придавка сирова + та, туку за придавката сироват, сировата,
сировато која ја бележиме и во Тритомниот речник на македонскиот јазик
со следново толкување: ‘обично у саставу сировата урда, урда од сурутке
која је остала од сира’ (РМЈ 1966: 200).
3. Цвик/ѕвик
цвик (течност од сирењето кога се прави; со нејзиното варење се
добива урда) (Баништа); цвика (од сирење) (Паралово, Црквино, Градско,
Каменица); ѕвик (од урда), (Жедилово); цвик (последната течност откога е
извадена урдата) (Река); цвик/сир'утка (Шлегово, Љубанце); цвик (од урда)
(Жегњане, Романовце, Дивле, Црешево); ѕвик (од урда) (Ченирце); цвик (од
урда) (Белимбегово); ѕик (од урда) (Вратница); цвика (од сирење)/сиратка/
ѕира (Марена, Муртино); цвиќа (Габрово); цвиќа/цвиќ (Амбар Ќој); цвик (од
урдата зилатка) (Костин Дол); цвика (од урдата) (Киселица, Тработивиште);
Словенечкиот етимолог Франце Безлај смета дека во коренската
морема c(v)ik- е вложено значењето на глаголот цикати2 со значење
‘ферментира’ (Безлај 1976: 64), па оттука во словенечкиот јазик и лексемата
цвичек (cviček) со која се именува црвено, кисело вино во словенечкиот
(Безлај 1976: 70). Во корелација со ставот на Безлај е и оној на Скок, кој
етимолошки го врзува зборот цвик со ономатопејскиот гл. цицати од
извикот циц која од звучна ономатопеја станува ономатопеја за кисел вкус и
го поткрепува со следниве лексеми: словенечката цвичек (cviček) за ‘кисело
вино’, српската цвик – за ‘кисела сурутка’, но и за ‘кисела слива’, истарската
лексема švik за ‘винов оцет’, со оглед на тоа што истарските чакавци велат
šv- за cv- (Скок 1971, 260). Нам ни се чини дека не може да се исклучи
врската на именката цвик со ономатопejските синонимни глаголи цика ( сп.:
слов. гл. cikati1) (Безлај 1976: 64), односно цвика (сп.слов. гл.: cvičati) (Безлај
1976: 70), односно квика ( сп. слов. гл.: kvčiati) (Безлај 1976: 70), со значење
‘испушта пискав звук, глас, при некаков напор’, така што, лексемата цвик би
можела да се смета за одглаголска именка. Оваа претпоставка ја темелиме
врз реалиите од надворешно-јазичната дејствителност со оглед на звукот
што се создава при цедењето на водата од сирењето или урдата кога паѓаат
капките во кофата со исцедената вода.
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4. Вар/варушка
варушка (течноста што излегува од варената маштеница) (Џепиште,
Клење); вар (Стеолеово); вар (дома кога се прави сирење во помало
количество) (Бороец); вар/ѕира/сиратка/сурутка/цвик (Вевчани); вар
(Радожда, Волино); вар/цвик (кога е ѕирата од урда) (Пештани, Трпејца);
5. Ира
Така „ја викаат сурутката овчарите на бачило“ (Бороец). Лексемата
ира се среќава и на Косово, со значење ‘слатка сурутка’. Се смета дека
зборот ира претставува именка од албанско потекло hirrё и е во прасродство
со општословенската лексема *syrъ која, пак, потекнува од ие. sūro (Скок
1971: 668).
6. Изварок/изварка – е називот за сурутка во неколку охридски
села. Во селата Пештани и Трпејца изварок е сурутка од маштеница,
додека во с. Светорача сурутката е позната како изварка/ѕиратка.
Од погоре изнесеното само може да се констатира следново.
Поголем процент на називите на млечните производи по македонските
дијалекти имаат словенски потекло, но еден број лексеми водат потекло од
несловенските јазици коишто го сочинуваат т.н. Балкански јазичен сојуз.
За јазиците што се нашле во Балканскиот јазичен сојуз обично се вели
дека тие имаат различна лексика, а заедничка граматика, која настанала,
како што забележува П. Илиевски, во своите Балканолошки лингвистички
студии (Илиевски 1988: 56), под влијание на супстратните, атстратните и
суперстратните балкански јазици. Сепак, нашава анализа на скуден број
примери од само едно семантичко поле покажува дека во македонскиот
дијалектен систем, и покрај тоа што превладуваат лексемите од словенско
потекло, немала улога во создавањето на нејзината лексичка слика одиграле
и балканско-јазичните испреплетувања и тоа не само на живите јазици, туку
и на оние другите – старите балкански несловенски – што стојат цврсто под
нивната површина.
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Элка ЯЧЕВА-УЛЧАР

К ЭТИМОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ ДИАЛЕКТНЫХ НАЗВАНИЙ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И ИХ ЛЕКСИЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В реферате рассматриваем этимологию некоторых македонских
диалектных наименований молочных продуктов кајмак, урда и сурутка
и их диалектные формы в македонском языке. В рамках лексемы кајмак,
кроме этимологии данной лексемы, мы останавливаемся и на лексемеајка
как наименовании для кајмак во селе Бобошчица. Мы рассматривает
этимологию и лексемы урда, а также ее диалектных эквивалентов прокиша и
ичба. При этимологизировании лексемы сурутка особое внимание уделяем
и этимологии ее семантических эквивалентом зира/ѕира, цвик и ира. При
анализе использован диалектный материал Диалектологической картотеки
при Институте македонского языка. Из анализа мы сделали вывод, что
больший процент наименований молочных продуктов по македонским
диалектам имеют славянское происхождение, но определенное количество
лексем ведут свое происхождение из неславянских языков, которые входят
в т.н. Балканский языковой союз.
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Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
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НЕЗАВИСИМАЯ ДА-КОНСТРУКЦИЯ И ВОПРОСИТЕЛЬНАЯ
МОДАЛЬНОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ ЧАСТНЫХ ВОПРОСОВ ТИПА
ШТО/КАКО/КАДЕ ДА + PRAES)
Тезисы: Независимые да-конструкции типа што/како/каде да + praes
очень частотны в македонском языке. Предложения, содержащие данный тип
да-конструкции, можно разделить на две группы по параметру иллокутивной
силы высказывания: собственно вопросительные и риторические вопросы,
чья иллокутивная сила равна утверждению. В докладе будет рассмотрено, как
вопросительная модальность влияет на функционирование независимой даконструкции и меняет ее семантическую интерпретацию.
Ключевые слова: да-конструкция, вопросительная модальность, частные вопросы, конъюнктив, риторический вопрос

Исследования, посвященные значениям и функциям да-конструкции (далее ДАК), прежде всего, в славянских языках балканского языкового
союза, не теряют своей актуальности, поскольку вопрос о статусе ДАК и
ее эквивалентов в других балканских языках до их пор является спорным
(В. Фридман в своих работах называет аналитические конструкции
сокращением ДАТСНА, по названиям частиц, которые употребляются на
месте да в других языках балканского языкового союза: греческого (να),
румынского (să), албанского (të) (Фридман 1987). И хотя многие аспекты
функционирования балканских аналитических конструкций ДАТСН очень
похожи, см. (Асенова 2002), определение их статуса зависит больше от
грамматической традиции того или иного языка. Грамматики современного
македонского языка Б. Конеского (Конески 20041), Х. Ланта (Лант 20122),
Первое издание грамматики Б. Конеского: I часть – 1952 год, II часть – 1954. В работе
грамматика цитируется по изданию: Скопjе, 2004.
2
Первое издание грамматики Х. Ланта: 1952 год. В работе грамматика цитируется по
изданию: Skopje, 2012.
1
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Р. Усиковой (Усикова 2003) определяют ДАК как полифункциональное
синтаксическое единство финитного глагола и союза да, которое не
имеет отдельного места в глагольной системе времен или наклонений,
поскольку значения определенных форм в рамках одной парадигмы
слишком разнятся. Однако ряд авторов во главе с З. Тополиньской
определяют ДАК как показатель грамматикализованной модальности
конъюнктива в македонском языке (Тополињска 1995: 255‒259; 2000:
89‒137), эта точка зрения также представлена в недавно опубликованном
сборнике «Субjунктив со посебен осврт на македонските да-конструкции»
(Тополињска 2014). Анализ значений и функций ДАК в македонском языке
на базе широкого корпуса примеров из текстов художественной литературы,
публицистики, наблюдений из устной речи носителей языка необходим
для закрепления за ДАК статуса аналитической грамматической формы
косвенного наклонения конъюнктива, или же для обоснования отсутсвия
такового.
ДАК в македонском языке условно делится на два типа: зависимый
и независимый (Усикова 2003). ДАК независимого типа занимает
синтаксическую позицию самостоятельного глагольного сказуемого
и может выражать различные модальные значения, центральными из
которых являются значения императива и оптатива. Однако существует
группа независимых ДАК, которая под влиянием вопросительной модальности трансформирует свое значение, что влияет на своеобразие ее
функционирования. Употребление независимых ДАК в частных вопросах
типа што/како/каде и.т.п. да+praes очень частотно в македонском языке.
Этот тип предложений можно разделить на две группы по параметру
иллокутивной силы высказывания:
1. собственно вопросительные;
2. риторические вопросы, чья иллокутивная сила равна отрицательному утверждению (Падучева 2017).
Первая группа примеров независимой ДАК в сочетании с
вопросительным словом содержит запрос на получение информации:
(1) Како мудра жена, мајка ми веднаш се консултирала со братучед
ми (тогаш млад лекар). Проблемот бил: како да се сочува семејниот мир
и хармонија и да не расипе и онака лошиот резултат по татко ми? (В.
Петрушевски-Фили «Колумнистот»). Моя мать, мудрая женщина, сразу
обратилась за консультацией к моему двоюродному брату (тогда еще
молодому врачу). Проблема была вот в чем: как сохранить семейный мир и
гармонию и не ухудшить и без того неважный результат моего отца?
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(2) Canon Macedonia. Каде да се купи? Пронајдете го најблиското
продажно место на Canon до вас и погрижете се веќе од утре да го
набавите вашиот омилен Canon производ! (canon.com.mk, 10.03.13). Canon
Macedonia. Где приобрести? Найдите ближайший офис продаж Canon и
постарайтесь уже завтра приобрести ваш любимый аппарат Canon!
В примерах (1), (2) нефактивная модальная союзная частица да3
снимает какую-либо временную соотнесенность действия, выраженного
смысловым глаголом, а вопросительное местоимение указывает, какой
части информации не хватает для того, чтобы действие имело какой-то
шанс осуществиться. Семантическая особенность вопросительных ДАК в
том, что они не характеризует названное действие по степени вероятности
его осуществления, в отличие от, например, глагольных форм будущего
времени с частицей ќе. В примере (2) предложение «Каде да се купи»
нельзя трансформировать в «Каде ќе се купи», поскольку действие будет
определенно отнесено в план будущего. Похожую трактовку значения
вопросительной ДАК в диалогической речи дает З. Тополиньская:
«Семантическая интерпретация конструкции – обращение за помощью,
утверждение, что говорящий не может предположить какой-либо ответ на
поставленный вопрос» (Тополињска 1998).
(3) Дечки и сега следете внимателно!!! Што да јадам?
-вкусен тост; -сендвич; -кифла;
А, што да пиам?
-coca-cola; -shuepps; -sprite; -лимонада
Дечки ви препорачувам да го направите она што го сакате, и добар
АПЕТИТ!!!
(пример взят из https://www.facebook.com/princess.com.mk/posts/
515763275114615?stream_ref=5 с сохранением орфографии автора).
Друзья, сейчас следите внимательно!!! Что мне съесть? – вкусный тост; сэндвич; - булочку; А что выпить? - coca-cola; -shuepps; -sprite; -лимонад.
Друзья, советую вам сделать то, что хотите, и приятного АППЕТИТА!!!
(4) Или како што еднаш слушав за еден свештеник во советската
епоха. Дошла некоја жена и му рекла: „Отец, јас работам во советска
институција, а таму не можам да постам, бидејќи во мензата таму, ден
за риба е само четврток, сè е мрсно, и секогаш јадам пред очите на својот
началник, партискиот координатор. Ако постам, ќе бидат поставени
В данной статье да определяется как модальная союзная частица вслед за (Усикова 2003:
212), поскольку в зависимом типе да выполняет соединительные функции, при этом в
независимом типе имеет преимущественно модальное значение частицы, которая соотносит
ситуацию по статусу реальности/ирреальности.
3
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прашања. Што да правам, што да јадам?“ Како одговор слушнала: „Јади
сè. Луѓе немој.“ (http://mistagogia.mk/postot-kako-milosrdie-8/). Или же как я
однажды услышал историю об одном священнике, жившем в советскую
эпоху. Пришла к нему одна женщина и говорит: «Отец, я работаю в
советской госорганизации, и не могу открыто держать пост, потому что
там рыбный день в столовой исключительно по четвергам, а так подают
мясное, я ем на глазах у начальства, перед партийным координатором. Если
увидят, что держу пост – будут задавать вопросы. Что делать? Что есть?» И
был ей ответ: «Ешь что угодно. Кроме людей».
(5) Денес, на пример, убави девојки ме подзапираат на улица и ми го
поставуваат она старо добро прашање за воспоставување комуникација
со непознати: „Колку е часот?“; и милно ме нарекуваат – „чичко“
. Што да кажам? Да се налутам, да протестирам, да ги опоменам,
да ги прекорам и да ги одминам? Или да им кажам вистината. Дека
сето тоа е една одмазда. Одмазда за прерано прогласените дедовци во
моите младешки денови. (Т. Османли «Каприча»). Сегодня, например,
останавливают меня на улице красивые девушки и задают старый добрый
вопрос, который помогает установить контакт с незнакомцами: «Сколько
времени?»; и мило меня называют – «дяденька». Что мне сказать?
Разозлиться, протестовать, сделать замечание, отругать их и уйти? Или
сказать им правду. Что это все – месть. Отмщение за всех, кого я слишком
рано нарек дедушками по молодости своих лет.
ДАК в форме 1 лица единственного числа указывает на то,
что говорящий располагает альтернативными вариантами реализации
действия, которые приведены списком в примере (3) (действие является
контролируемым). Если же провести мысленный эксперимент и заменить
ДАК формой будущего времени с частицей ќе, то будет смещен смысловой
акцент высказывания. Вопрос «што ќе jадам?» можно перефразировать
следующим образом «Есть я буду точно, только вот не знаю, что
именно», следовательно, действие, по мнению говорящего, оценено как
высоковероятное. Говорящему важен факт, что он будет что-то есть, а не то,
что он стоит перед выбором альтернативных вариантов. Данную гипотезу
подтверждает и следующий пример:
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(6)

(Пусто турско, портал novamakedonija.com.mk, 07.04.15)

‒ Давай, цыганка, расскажи, за кого я выйду замуж! ‒ Да я бы тебе
сказала, только вот в шаре ничего не видно, только один огрооомный нос и
усы под ним… ‒ Ах… Значит, за Спасе.
В примере (6) девушка уверена, что выйдет замуж, и ее интересует,
кто будет ее женихом. Если заменить будущее время на да-конструкцию
«Кажи за кого да се омажам», то опять смыловой акцент будет смещен:
девушка держит в голове несколько кандидатур и спрашивает совета, кого
ей выбрать. ДАК указывает не на временную соотнесенность действия,
а на наличие альтернативы у говорящего, т.е. возможности выбирать (о
семантической специфике коj да вопросов в сравнении с коj ќе вопросами
в статье (Тополињска 1998: 74).
Близкую к этой трактовку значения ДАК в болгарском языке
дает Р. Ницолова: «В частных вопросах значение конструкции – просто
нефактивность, которая в зависимости от семантики предложения и более
общего значения контекста может быть представлена как возможность
или необходимость» (Ницолова 2008: 425). Следует заметить, что было
бы неверно утверждать, что значение ДАК в данном типе частного
вопроса всегда может быть представлено как выражение возможности
или необходимости с помощью перефраза с глаголами може/треба/
мора в зависимости от расширенного контекста. В примере (3) нельзя
присоединить к ДАК ни один из данных модальных глаголов, не изменив
первоначальной интенции высказывания. Примеры (4) и (5) позволяют
сделать перефраз ДАК добавлением модального модификатора «Што
можам/треба да правам», «Што можам/треба да кажам?», однако в перифразе
очевидно нейтрализуется противопоставление между возможностью и
необходимостью вне зависимости от того, идет ли речь о существовании
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единственно верного решения или же нескольких альтернатив, подходящих
говорящему (подробнее о нейтрализации описанного противопоставления
на материале русского языка (Fortuin 2001: 360-362).
Вторая группа частных вопросов, содержащих независимую ДАК,
принадлежит к риторическим вопросам. Риторическим вопросом является
вопросительное высказывание, которое не требует ответа, поскольку: 1)
ответа на данный вопрос не существует; 2) ответ является очевидным для
говорящего (иногда и для слушающего). Во втором случае риторический
вопрос по своей иллокутивной силе чаще всего будет определяться как
отрицательное утверждение:
(7) Можеш да паркираш каде што сакаш. Која перверзија! Оваа
слика комплетно те збунува и ги инхибира твоите шоферски перформанси.
Од каде да знаеш како се паркира кола на широк простор? (С. Мацановски
«Трендоленд»). Можешь припарковаться везде, где душа пожелает.
Настоящее извращение! Такое положение дел полностью сбивает тебя с
толку и делит на ноль все твои водительские навыки. Откуда ж знать, как
нужно парковать машину на ничем не ограниченном пространстве?
(8) Киро: Сакаа сѐ да срушат. Ништо да нема. И тие да владеат.
Султана: Со што да владеат ако ништо нема? (Г. Стефановски «Лет во
место»). Киро: Они хотели все разрушить. Чтобы ничего не осталось. И
чтоб только они правили. Султана: А чем они будут править, когда ничего
не осталось?
Похожими особенностями значения обладают формы будущего
времени с частицей ќе, описанные в (Верижникова 1997: 103): «Важной
характеристикой данного действия является его вневременной характер,
т. е. отрицается его возможность вообще. При этом данное отрицание
носит обобщенный характер, направление и степень этого обобщения
зависит от лексическо-структурного характера риторического вопроса:
например, если он открывается местоимениями кто-что, то обобщение
отрицания идет по линии субъекта или объекта, значит: никто не может,
не готов и.т.п. или некому, нет того, кто может (или соответственно ни
над кем нельзя) совершить данное действие». В рамках риторического
вопроса конструкции с да и формы с ќе взаимозаменяемы. Это качество
хорошо демонстрируют альтернативные сочетания што да прави/што ќе
прави, которые оба являются устойчивыми «для описания безвыходности
ситуации, отсутствия другого выбора, причем глагол может быть во втором
лице в обобщенном значении» (Верижникова 1997: 104):
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(9) Jас си ја скрив главата во скутот и ми дојде да ѝ завидам дека
нејзе не ѝ се врати Мирче, стопанот нејзин. Што да правиш: од лошо
има и полошо. Грешни мисли во грешни луѓе. (П.М. Андреевски «Пиреј»). Я
склонила голову к коленям, и кольнула меня зависть, к ней-то не вернулся
Мирче, хозяин ее. Что поделать: и хуже худого бывает. Грешные мысли в
грешных людях.
(10) Ми дојде една мака, еден жал за себе, ја зеев устата да
свикам нешто, да сврескам, да испцујам и бога и ѓавола, ама немав гласи
јас, што ќе правам млад бев, што ќе правиш, зафатив едно плачење (М.
Фотев, пример взят из [Верижникова 1997: 105]). И мне стало так горько,
так жалко себя, я разевал рот, чтобы выкрикнуть что-нибудь, завизжать,
обругать и бога, и дьявола, но голос у меня пропал, и я, что мне делать (в
оригинале будущее), молодой я тогда был, что ты будешь делать, как начал
я тут плакать.
Вопросительная модальность влияет на своеобразие функционирования независимой ДАК, как и другие грамматические категории
ДАК в своей взаимосвязи меняют ее семантическую интерпретацию,
в данном случае, это значение «указание на наличие альтернативных
вариантов совершения действия» или же принципиальное отсутствие
таковых (значение потенциальной невозможности совершения действия в
риторических вопросах).
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НЕЗАВИСНАТА ДА-КОНСТРУКЦИJА И ПРАШАЛНАТА
МОДАЛНОСТ (СО ПРИМЕРИ НА ПРАШАЊАТА
ОД ТИПОТ ШТО/КАКО/КАДЕ ДА + PRAES)
Независните да-конструкции што/како/каде да + praes широко
функционираат во македонскиот jазик. Речениците кои го содржат овоj
тип на да-конструкциjа можат да се поделат на две групи според илокутивната насоченост на исказот: вистински прашални искази и искази со
реторичка подлога (реторички прашања) чиjа илокутивната сила содржи
декларативност. Во трудот се разгледува како прашалната модалност
влиjае врз функционирањето на независната да-конструкциjа и jа одредува
неjзината семантичка интерпретациjа.

УДК 811.16'373:39(038)

Лилјана МАКАРИЈОСКА

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Скопје, Р. Македонија

МАКЕДОНСКАТА ЕТНОКУЛТУРНА ЛЕКСИКА ВО
ЕТНОЛИНГВИСТИЧКИОТ РЕЧНИК „СЛАВЯНСКИЕ ДРЕВНОСТИ“
Апстракт: Значењето на етнолингвистичките истражувања произлегува
од фактот што овие истражувања се засновани на проследувањето на елементите
на народната (материјална и духовна) култура, на обичаите и обредите и нивните
лексичко-семантички вредности. Анализата на лексиката и дефинирањето на
терминологијата од областа на традиционалните обичаи и обреди (кои постепено
се менуваат или исчезнуваат) во балкански, јужнословенски и општословенски
контекст, играат важна улога во конструирањето на идентитетите, развивањето
чувство за поврзаност и припадност кон пошироката општествена заедница.
Основните лексикографски цели на словенската етнолингвистика се поставени со
етнолингвистички речник Славянские древности, па предмет на нашиот интерес
е застапеноста на македонската етнокултурна лексика во рамки на овој значаен
проект.
Клучни зборови: етнолингвистика, лексика, обреди, обичаи

Значењето на етнолингвистичките истражувања произлегува од
фактот што тие се засновани на проследувањето на елементите на народната
(материјална и духовна) култура, на обичаите и обредите и нивните лексичкосемантички вредности. Етнолингвистичките проучувања се особено актуелни во последните две децении1 и тие систематски се одвиваат во повеќе
научни (лингвистички) центри во Русија, Полска, Бугарија, Србија и
др. и најчесто се однесуваат на проучувањето на обредите на премин од
Картографирањето на појавите од традиционалната духовна култура се развивало пред сè во
рамките на етнографијата, но терминологијата и особеностите на нејзиното функционирање
во јазичниот простор главно останувале надвор од видокругот на истражувачите. Од друга
страна, ареалното истражување на словенската лексика е ограничено на опис на распоредот
на лексемите или на нивните значења во лингвистичкиот простор.
1
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животниот циклус, на календарскиот циклус, на народната митологија и
сл. Од средината на деведесеттите години на XX век доаѓа до вистински
продор на етнолингвистиката во повеќе средини, заснована главно на
методите на руската етнолингвистичка школа. Во непосреднa врскa со
други лингвистички методи етнолингвистичкиот пристап е присутен во
трудовите на многу етимолози, етнолози, фолклористи, семиотичари и др.
При етнолошката анализа и интерпретација на обредите, обичаите
и на верувањата во народната култура се тргнува од претпоставката дека тоа
се појави кои се тесно поврзани со сите сегменти на животот: од обичаите
и моралните норми на заедницата и социјалните односи, стопанисувањето,
културата на домување, исхраната, облекувањето до уметничкото изразување. Вниманието е насочено кон оној културен сегмент во кој верувањата
и обредите се испреплетуваат, на пр. на сфаќањата на светот и животот
како единствена целина на традициската народна религија, во кои спаѓаат
претставите за светот, религиското однесување, обредната практика.
Во словенската етнолингвистика, првично, како основни се
поставени лексикографските цели, на пр. во Москва словенскиот етнолингвистички речник Славянские древности (СД) во пет тома (1995–
2012); па изданието на енциклопедискиот речник Словенска митологија/
Славянская мифология, энциклопедический словарь (СМ: 2002) итн.
Речникот Славянские древности е прв етнолингвистички речник на
традиционалната духовна култура на сите словенски народи, прилог кон
истражувањето на фолклорот, митологијата и етнографијата на словенските
народи, но и на словенските јазици, односно нивниот лексички фонд. Во
речникот сеопфатно се претставуваат многу обреди и обичаи од животниот
циклус, но и карактеристични календарски обреди итн.
Етнолингвистичките истражувања во Србија од средината на 90-тите
години како појдовна основа го имаат прашалникот на Плотникова (1996),
кој инсистира на текстот главно само кога тој претставува дел од бараната
етнолингвистичка лексикографска дефиниција. Од 1996 год. во Белград
се издава тематскиот, етнолингвистички годишник Кодови словенских
култура итн. Од поновите проекти ќе ги споменеме, на пр., електронскиот
Поимник на српската култура2 (Појмовник српске културе) во кој се
дефинираат поими од српската материјална и духовна култура и тоа, како
што се посочува, „и ониe што се сосема архаични и универзални, и ониe
специфично национални, но и ониe што се современи и интернационални,
па во него наоѓаат место термините на традиционалната и на современата
култура, на селската и на градската, на елитната и на популарната, на
мнозинската и на малцинската и секоја друга културна стварност“ со цел да
Реализатори на проектот се Етнографскиот институт и Институтот за српски јазик при
САНУ во Белград, Факултетот за технички науки при Универзитетот во Приштина, Косовска
Митровица.
2
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се претстави испреплетеноста и разновидноста во минатото и сегашноста,
но и во иднината, со оглед на тоа што културата е „слоевита, променлива
и жива“.
Во рамките на теренските истражувања за меѓународниот проект
Мал дијалектолошки атлас на балкански јазици на Институтот за славистика и балканистика при Руската академија на науките (МДАБЈ)3, во
1999 год. се реализирани истражувања во Република Македонија за
собирање етнолингвистичкиот материјал од селата Теово и Пештани
со цел да се утврдат заедничките особини, односно македонските и
балканскословенските културно-јазични традиции во целост, а од друга
страна оние со кои македонските се одликуваат, бидејќи во други ареали тие
практично не се среќаваат, а има и единствени особености на с. Пештани.
Во Македонија покрај изданието на МАНУ Етнологија на Македонците (1996), се појавуваат одделни етнолошки трудови, насочени кон
различни аспекти на традиционалната култура, во бројни етнолошки и
дијалектолошки трудови е засегната и лексиката од областа на духовната
и материјалната култура, иако од аспект на терминологијата досега не се
вршени некои посистематски истражувања.
Во прилог на покомплексните етнолингвистички проучувања се и
материјалите од етнолошките проекти на одделни научни институции, на
пр.: Институтот за етнологија и антропологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје располага со етнографски материјали од проектите
архивирани во Архивот за етнолошки и антрополошки ресурси (АЕАР) и
од Дигиталниот архив за етнолошки и антрополошки ресурси (ДАЕАР).
Во Одделот за етнологија во Институтот за фолклор „Марко
Цепенков“ во Скопје се реализирани повеќе научноистражувачки проекти
за истражување на духовната култура4.
Основната цел на етнолингвистичката програма е проучување на етнокултурната
лексика и терминологија во контекст на дијалектните текстови, одразувајќи, притоа,
релевантни екстралингвистички особености на функционирањето на термините. Поради
тоа, диференцираните етнолингвистички особености на традицијата се однесуваат како на
планот на изразот (термини, лексеми) така и на планот на содржината (обреден и митолошки
контекст на функционирање на термините).
4
Прозниот фолклор од крајот на 60-те до крајот на 80-те години на нашиот (ХХ)
век (1996–1998), Македонско фолклорно наследство (1996–1998), Извори и материјали
за проучување на фолклорот во Македонија од домашна и странска провиниенција
(1996–1998, 1998–2000), Македонски фолклорни материјали од Архивот на САНУ
(1998–2000), Современата состојба на фолклорот во Охридско-Струшкиот регион
(1998–2003), Македонски фолклорни материјали од минатото (1998–2000), Прозното
народно творештво во Р Македонија (1998–2002), Вербална и невербална комуникација
во сферата на социјалната и духовната култура во обичаите и верувањата (2000–2002),
Интерферентни односи меѓу народното творештво и обичајната традиција (2002–2004),
Фолклористички истражувања во интеркултурален контекст (2002–2004), Традицијата
и секојдневието (2004–2006).
3
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Во Одделението за македонска народна литература при Институт
за македонска литература е реализиран проектот Македонско фолклорно
наследство и др.
Во Институтот за старословенска култура во Прилеп се реализирани проектите Македонска народна митологија и Речник на митови
и на народната култура на Македонците, од кои произлегува и двотомното издание Народна митологија на Македонците (1998). Според
Вражиновски (2000: 9–12) македонските митолошки верувања, во споредба
со верувањата на другите словенски и балкански народи значително се
зачувани, со што овозможуваат сестрани и задлабочени проучувања од
регионален и меѓународен аспект. Постојниот материјал може да служи и за
реконструкција на мноштво верувања, кои во другите словенски простори
исчезнале „ ... народната култура претставува жив, непрекинат процес низ
кој минуваат културните појави, се трансформираат, исчезнуваат, за потоа
повторно да се појават со исти или нови содржини и функции, во зависност
од општествените, политичките, културните и природните промени“.
Секако мошне значаен е и богатиот лексички материјал од картотеката на проектот Македонски дијалектен атлас (МДА) на Институтот
за македонски јазик „Крсте Мисирков“. Емпирискиот материјал собран на
терен овозможува да се проследат специфичните елементи што го градат
етничкиот идентитет на Македонците, афирмирајќи ја националната
култура и јазикот како духовно културно наследство. Се создава можност
за понатамошно научно проучување во насока на правење споредби
во балкански, јужнословенски и словенски контекст. Во соработката со
Управата за заштита на културното наследство при Министерството за
култура се иницирани повеќе проекти, на пр. Говорите на исламизираните
Македонци во Полошко, Дијалектите на македонскиот јазик – промотивно-афирмативна презентација и др.
Истражувањата на народната култура, на обичаите и обредите,
нивните лексичко-семантички и симболички вредности, односно дефинирањето на терминологијата од областа на одделните обичаи и обреди, играат
важна улога во конструирањето на идентитетите, развивањето на чувството
на заеднички врски и припадност кон пошироката општествена заедница.
Етнолингвистичките истражувања се непосредно поврзани со културата,
со културните симболи и со процесите што се одвиваат во различни
етнички групи, но и општествени слоеви, а кои постепено се менуваат, се
испреплетуваат или исчезнуваат. Со современите истражувања се настојува појавите да се разгледуваат во контекст на современите состојби со
диференцирање на утврдените факти и потреби.
Лексиката е прилог кон етнолошката интерпретацијата на верувањата
и обредите во народната култура, коишто се тесно поврзани со сите
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сегменти на животот. Лексичко-семантичката анализа на терминологијата
на обредите и обичаите кај Македонците, придонесува за согледување на
културните и јазичните традиции кои доаѓаат од различни македонски
подрачја. Обредната лексика што е специфична за целата македонска
јазична територија е потврда за единството на македонската културнојазична традиција. Најчесто предмет на проучување е лексиката што е
во врска со обредите на премин во животниот циклус (со трите најважни
моменти во животот на човекот – раѓање-свадба-смрт). Лексиката упатува
на обреди и обичаи што може да се сметаат за балкански, јужнословенски
и општословенски.
Но, несомнено, внимание се посветува и на календарската обредност.
Во поврзувањето на одделни спомени за определени денови на седмицата
и годината, христијанската црква во црковниот календар се придржувала
за еден ред и принцип, со желба настаните што се празнуваат во текот на
годината меѓусебно да бидат во логична врска, и одделни настани да се
постават во оној ден или во она време кога се случиле. Празниците, според
тоа во кој период од годината се празнуваат, припаѓаат во еден од четирите
годишни циклуси: пролетен, летен, есенски и зимски циклус, а се делат
на подвижни и неподвижни или постојани и непостојани. Подвижни или
непостојани се празниците што секоја година го менуваат датумот, а тоа
пак зависи од датумот на кој ќе падне најголемиот христијански празник
Велигден (Китевски 2001: 19).
Празниците и обичаите кои денес се присутни во народната
традиција, се јавуваат како резултат на синкретизмот од религиите и
од религиозните традиции на Балканот уште од најдалечното минато.
Празничните обредни комплекси во корелација со природните појави и
сезонски промени, временски биле точно утврдени, имале своја содржина и
начин на манифестирање и претставувале складно управување на луѓето во
времето, во кое ги усогласувале своите секојдневни активности и животни
текови (Чаусидис 1996: 251).
Разните верувања испреплетени во магиско-обредните дејства за
време на празниците, тесно се поврзани со земјоделското стопанисување
на селанецот. Потребата за поголема плодност на земјата, како и заштита
на посевите, добитокот и луѓето, условиле да се развие цела низа обредни
дејства, преку кои се настојува да се влијае врз натприродните сили кои
„управуваат“ со атмосферските појави, плодноста и сè што нè опкружува.
Проследувањето на застапеноста на македонската етнокултурна
лексика во етнолингвистичкиот речник Славянские древности потврдува
дека таа е мошне ограничена (на 1–2 примера), честопати е предадена
несоодветно, а во најголем број случаи отсуствуваат македонските називи,
што претставува поттик за натамошни истражувања во нашава средина
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(Макаријоска 2014: 2016). Во оваа пригода ќе посочиме само некои лексеми
што како македонски се застапени во овој значаен проект на Руската
академија на науките5.
На пр. од животниот циклус, во врска со родилната обредност се
документирани називите за баба, бабица ‘жена што помага при породување’
бабува (СД–4:82), позната и како селска бабица, за ‘жена што очекува да
роди или неодамна родила’ родилка (СД–4:461), за која во македонскиот
јазик се познати и: породилка, ле(в)уса, леуса, леунка, породница, родителка,
родилница, рожделница, а доколку првпат раѓа: првородилка, првостинка,
првоштенка, прворотка, називот за ‘плацента’ последок (СД–4:200),
покрај други познати називи: постелка, постелица, постелник, лежиште,
послежина, кошулче, пометина. Застапени се и називите за ‘обредно
посетување и дарување на родилката и новороденчето’ бабине (СД–4:446),
познато и како: повојница, виѓе, виѓавке, мало виѓе и големо виѓе, па
називите за обредот стриг, стрижба (СД–4:212), а покрај овие се познати
и називите: застриг, стриг, стрижење, стрижба, прво стрижење, прво
шишање; крстител, кум, крштеник (СД–2:660), а познати се: калтата,
нунко, кумашин, кръстник.
Во врска со претсвадбената и свадбената обредност ќе ги споменеме
на пр. називите за ‘девојка на возраст до свршувачката’: девојка, мома,
чупа, мома за армасување (СД–2:31), називот за ‘вечерна седенка на
девојките’ попретки (СД–4:196), позната како попредок, попретка, називот
за ‘облека, постелнина, дарови и др. кои родителите ѝ ги даваат на ќерка си
при мажењето’ чеиз, приќе, мираз (СД–4:277), за што се употребува и: руба,
невестинска спрема, руво, дарови, приќија, за ‘посета на девојка што е за
мажење’ гледање (СД–4:560), позната и како оглед, па за ‘лица што бараат
согласност од родителите, посредуваат меѓу две семејства за свршувачката’:
сводник, сводници, кодоши (СД–4:557), а познати се и називите: армасар,
армасник, стројник, свршувач, снобник, намерник, зговорник, изводник,
сводник, па за ‘давање збор за стапување во брак’ голем cтpoj (СД–2:455), а
познати се и називите: голем нишан, менување нишан, голем строј, зговор,
Како македонски извори се користат на пр. Македонски фолклор, Списание на Институтот
за фолклор „Марко Цепенков“, Етнолог. Списание на Здружението на етнолозите на
Македонија, МНПО: Китевски М. Македонски народни празници и обичаи. Скопје, 1996;
НДМ: Вражиновски Т. Народна демонологија на Македонците. Скопје-Прилеп, 1995; НММ:
Вражиновски Т. Народна митологија на Македонците. Скопје-Прилеп, 1998. Кн. 1–2, ЕМ:
Етнография на Македония. Извори и материали. София, 1992. т. 1, 2, Вер.МНУ: Верковиќ
Ст.И. Македонски народни умотворби, кн. 1. Женски песни; кн. 2. Трапезарски песни; кн. 3.
Jyначки и трапезарски песни; кн. 4. Јужномакедонски народни приказни; кн. 5. Фолклорни
и етнографски материјали. Скопје, 1985; Мал.ПОБ: Малинов В. Посмртните обичаи во
Брегалничката област, Скопје, 2001; Враж.НТ: Вражиновски Т. Народна традиција Религија.
Култура. Скопје, 1999; Враж.РНМ: Вражиновски Т. Речник на народната митологија на
Македонците. Прилеп-Скопје, 2000 и др.
5
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голем армас, називите за ‘тој што кани, калесува на свадба’: калесар,
калесник, калесарка, зовачка (СД–2:457, СД–4:266), за обичајот замеска
(СД–2:253) за ‘месење погачи во четвртокот, три дена пред свадбата’
познат и како замес, замеска, а замески се однесува на ‘девојките што
месат леб и колаче кај момчето’, па називот за обредот ‘засејување брашно
за свадбениот леб’ засевки (СД–2:253), познато и како засев, засејување,
називите за свадбена веселба свадба, веселба (СД–4:546) или свадбена
гозба, за ‘свадбеното знаме’: знаме, препора, фруглица, бајрак, познато
како свадбен бајрак, за ‘жена што има вонбрачно дете’ копилка, копиларка,
копилуша (СД–2:39), а познати се и називите копилачка, лефтерка, за
детето копиле, лефтерче.
Од областа на погребната обредност, се изделуваат називите за
умрен мртовец (СД–4:112), покрај останатите: умрен, покојник, смртник,
за погреб покрај: погреб, погребување, погребение, закоп, закопување,
закопувачка, за ‘обредната трпеза, ручекот на денот на погребот
благословен од свештеникот’: закопнина, задуша, задушница, задужбина
(СД–4: 161), а познати се и: погребален ручек, задушна храна. Се изделува и
терминологијата поврзана со почитувањето на споменот на покојните и тоа
главно до една или три години, а определен со традицијата, на пр. еден од
најважните помени во чест на покојникот што се прави точно на 40-тиот ден
од смртта четириесетте (СД–4:168), а познати се и називите: четириесет
дена, шест недели, парастас, голем парастас, обредот на раскопување
на посмртните останки по повод некоја годишнина: раскоп, раскопување,
раскопаљки, откопување, прекопување (СД–3:92), а познати се и: повторен
погреб, второ/друго погребение.
Во врска со календарската обредност ќе ги споменеме називите
поврзани со коледарските празнувања: коледе, коледар(ка), коледница,
коледарница, коледачка, коледарче, коледачка, коледување (СД–2:569), со
богојавленските: Водици, Богојавление (СД:2–667), водичари, водичарки
(СД:2–671), како и со празникот посветен на погубувањето на св. Јован
Крстител (што секоја година се празнува на 11 септември), познат под
различни имиња: Св. Јован Сечиглав, Св. Јован Отсечен, Св. Јован Опсечен
итн. а забележани се: Опсечение/Усекновение на главата на св. Јован
Крстител, Црнден, Свети Јован Црнориз, Свети Јован посен (СД–2:368).
Во врска со деновите кога е најжешко во годината (а за кои се смета дека
траат од Огнена Марија до еден ден пред Илинден или пак 15–17/19 VII,
односно 13–20 VII или 26–29 VII) и се празнуваат за да не се запали и изгори
житото, односно да не се „исчуручи“ се посочуваат називите: Горешници,
Горешњаци, Чурици или Чуруци. Празникот на 25-тиот ден по Велигден, во
среда е Руса Среда (СД–4:501), познат и како Преполовение зашто зависи од
празнувањето на Велигден паѓа на половина меѓу Велигден и Педесетница.
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Застапени се и називите за селска слава или служба, црквена/
црковна слава, собор, панаѓур (СД–4:240), за место каде што се врши
обредна служба, жртвопринесување и сл. оброчиште (СД–3:55), за обичајот
за принесување, колење жртва курбан (СД–3:55) за здравје, во погребниот
ритуал и др.
Би можеле да ги споменеме и називите за роднински односи: братим,
побратим; девер и др. (СД–2:139–140), поткум, главен сват (СД–4:186,
108), крстител, кум, крштеник (СД–2:660), па на пр. називите за ‘куќна или
домашна змија што не смее да се убива, живее под прагот на куќата или во
огништето и носи среќа за таа куќа’: домашар, cajбиja, стопан (СД–2:154),
називите за митолошки суштества: змеј, ламја, аждаја (СД–2:152).
Во врска со верувањето во влијанието на магичната моќ на човечкиот
поглед или со ‘урокливите очи’ се називите: урок, зарек, почудиште (СД–
4:597), а во македонскиот јазик се познати и: уроци, очи, лоши очи, зли
очи, урокливи очи, наочи, зарек, подрек. Во врска со народните називи за
болестите на пр. заразната кожна болест (Erysipelas) црвенина (СД–4:452)
позната и како: црвеника, црвен ветар, прифатлива болест, називите за
грозница треска, трескавица (СД–3:117), позната и како вруќица.
Во врска со народните називи за животни, на пр. за ‘ласица’ што ги
напаѓа кокошките е невестулка (СД–3:84), позната и како: стара невестулка,
царева невестулка, грда, пуста/ѓаволска невестулка, за ‘лилјак’ вечерно
врапче (СД–3:103), познато и како: ноќно пиле, ноќно врапче, слепо пиле,
слепо врапче, ќоро пиле, за растенија на пр. за билка што се употребува
за магиски цели, со верување дека e „најмоќна“ билка во природата,
чудотворна и лековите за луѓето и животните, има моќ да го раскове или да
го отвори она што е затворено, а називот еж-трева (СД–4:396) се поврзува
со верувањето дека може да ја познаат само ежот и желката, а позната е како
расковник, расковниче; називот за домашната птица петел (СД–4:28) за кој
во дијалектите се употребува и кокот.
Застапени се и називите божилак, божилок, божји лак, жито и вино
(СД–4:386–388), а во македонскиот јазик се познати и: ѕуница, ѕуна, ѕунка,
божило, криво божило, богородичен појас, божја ѕуница, виножито, вино
и леб.
Имајќи го предвид значењето на етнокултурната лексика за
негувањето на македонската народна традиција соочена со губење на многу
форми што не успеваат да се вклопат во новите општествени услови и
секако со заборавот на бројните термини од обредно-обичајната практика,
се надеваме дека ќе се поттикнува интересот за нејзино проучување, како
израз на изградената свест за националната традиционална култура и
терминологијата поврзана со неа.
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МАКЕДОНСКА ЕТНОКУЛТУРНА ЛЕКСИКА У ЕТНОЛИНГВИСТИЧКОМ
РЕЧНИКУ „СЛАВЯНСКИЕ ДРЕВНОСТИ“
Значај етнолингвистичких истраживања проистиче из чињенице
да се ова истраживања заснивају на елементима традиционалне материјалне
и духовне културе, обичаја и ритуала и њихових лексичко-семантичких
вредности. Дефинисање терминологије у области традиционалних обичаја
и ритуала, које се постепено мењају или нестају, играју важну улогу у
изградњи идентитета, у развоју осећаја заједничких веза и припадности
друштвеној заједници. Основни лексикографски циљеви слoвeнске етнолингвистике постављени су етнолингвистичким речником „Славянские
древности“, а сврха овог рада је да представи македонски етнокултурни
лексикон у оквиру овог важног пројекта.

УДК 811.163.1'373:[091:003.349
УДК 811.163.3(091)

Михајло МАРКОВИЌ
Соња НОВОТНИ

Филолошки факултет, Универзитет во Тетово
Тетово, Македонија

МАКЕДОНСКО-РУСКИТЕ ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИЧНИ
ВРСКИ И НИВНАТА УЛОГА ВО ПРЕЕМСТВЕНОСТА
НА ЛЕКСИКАТА МЕЃУ СЛЕПЧ, ОГЛЕД И РАЗЛИЧ
Апстракт: Слепченскиот патерик, делото Огледало од Кирил Пејчиновиќ
и делото Различна поучителна наставленија од Јоаким Крчовски претставуваат
многу значајни ракописи не само за историјата на македонскиот јазик, туку и
за македонистиката воопшто. Трите текста претставуваат маркантни дела за
македонскиот јазик поради македонската редакција со која се пишувани, а особено
евидентна е преемственоста којашто меѓу себе ја покажуваат овие ракописи, иако
се работи за текстови од различен временски период (XIV-XIX в.), и покрај цезурата
која ја има македонскиот јазик во историскиот развој на писмениот јазик, но и
поради фактот што оваа тематика е оскудно истражувана. Преку споредбата која
ја извршивме на избрани словенски лексеми, тргнувајќи најпрво од Слепч кого го
земаме како основен ракопис (со поархаична лексика), за подоцна истите лексеми
да ги претставиме во компаративните табели како го продолжуваат континуитетот
во поновото време на македонскиот јазик, народниот (Оглед и Различ). Во
компаративните табели ги проследивме нивните јазични карактеристики извршени
со посредство на анализата на правописно, фонетско-фонолошко и лексичко
рамниште, преку што ги опфативме заедничките и различните гласовни промени
на синхрониски и на дијахрониски план во Слепч, Оглед и во Различ.Со ваквата
анализа дадовме приказ за континуитетот на македонскиот јазик низ вековите,
но воедно и процентуална застапеност на лексика со руска црковнословенска
рецензија и останатите цсл. варијанти кои ги сретнавме при истражувањето.
Клучни зборови: Слепч, Оглед, Различ, континуитет, варијанта.

Патериците како книжевни споменици се многу значајни за
македонскиот јазик како и за македонската историја, но и покрај неговото
јазично и историско значење, македонскиот патерик не е доволно проучуван.
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Поради оскудните истражувања кои се направени во врска со патериците, а
воедно и нивниот богат лексички фонд со кој располагаат поради слободата
која ја имале монасите и јеромонасите во однос на патериците како
небиблиски текстови кога ги пишувале, ние одлучивме за основна лексика
на која ќе се надоградуваме, да биде лексиката на Слепченскиот патерик.
За разлика од патериците, делата на К. П. Т. и на Ј. К. се разработени
од поголем број на истражувачи (Харалампие Поленаковиќ, Блаже Конески,
Мито Миовски, Оливера Јашар-Настева и др). Со своите исклучително
значајни дела К. П. Т. и Ј. К. го држат првото место во првиот период од
новата македонска книжевност. Делата на К. П. Т. ни зборуваат за тоа дека
тој, како и Ј. К., и припаѓаат на првата книжевна генерација во новата
македонска книжевност. Како што е К. П. Т. така и Ј. К. е доследник на
манастирската школа, ученик и следбеник на старата, средновековна
книжевна традиција, преку која целиот свој живот го гледал низ призмата
на црквата и религијата. Нивните ракописи одиграле многу важна улога
во развојот на македонскиот писмен јазик. За првпат тие го воведуваат
„простејшиот“ (разбирлив на народот) јазик. Со ваквото снижување на
црковнословенскиот јазик на народен (простејши) јазик, К. П. Т. и Ј. К.
сакале на народот да му дадат јазик кој ќе му биде поразбирлив, и преку
кој полесно ќе го доближат народот до црквата и до религијата. На делата
на преродбениците К. П. Т. и Ј. К. работеле повеќе истражувачи, меѓу
кои би ги издвоиле: Блаже Конески (Конески 1956, 1968), Харалампие
Поленаковиќ (Поленаковиќ 1973) и Мито Миовски (Миовски 1974). Сепак,
на непосредната врска меѓу старите текстови и делата на К. П. Т. и на Ј. К.
не е воопшто истражувано и работено.
Слепченскиот патерик, делото Огледало од Кирил Пејчиновиќ
и делото Различна поучителна наставленија од Јоаким Крчовски
претставуваат многу значајни ракописи не само за историјата на
македонскиот јазик, туку и за македонистиката воопшто. Трите текста
претставуваат маркантни дела за македонскиот јазик поради македонската
редакција со која се пишувани, а особено евидентна е преемственоста
којашто меѓу себе ја покажуваат овие ракописи, иако се работи за текстови
од различен временски период (XIV-XIX в.), и покрај цезурата која ја има
македонскиот јазик во историскиот развој на писмениот јазик, но и поради
фактот што оваа тематика е оскудно истражувана. Во овој реферат ќе се
базираме врз основа на докторската работа Преемственост на лексиката
меѓу Слепченскиот патерик и Огледало од Кирил Пејчиновиќ и Различна
поучителна наставленија од Јоаким Крчовски, и врз основа на обработениот
материјал во истата (Марковиќ 2015).
Преку споредбата која е извршена на 627 словенски лексеми (во
дисертацијата), тргнувајќи најпрво од Слепч кој е земен како основен
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ракопис (со поархаична лексика), подоцна истите лексеми се претставени
во компаративни табели како го продолжуваат континуитетот во поновото време на македонскиот јазик, народниот (Оглед и Различ). Во
компаративните табели се проследени нивните јазични карактеристики
извршени со посредство на анализата на правописно, фонетско-фонолошко
и лексичко рамниште, преку што се опфатени заедничките и различните
гласовни промени на синхрониски и на дијахрониски план во Слепч, Оглед
и во Различ.
Преемственоста на лексиката на македонските старословенски
и црковнословенски ракописи досега не била предмет на посистематско
истражување. Слепч е особено интересен на планот на лексиката и на
зборообразувањето. Така, од една страна, тој предизвикува интерес по однос
на старата лексика, карактеристична за постариот период од словенската
писменост, при што предвид ги имаме постарите лексички наслојки од
другите јазици со кои старословенскиот јазик бил во контакт, а од друга
страна, од аспект на црковнословенската лексика и преемственоста на
истата во Оглед од К. П. Т. и во Различ од Ј. К. со осврт на канонските
форми на зборот, но и на правописните и дијалектните решенија коишто
авторите ги имаат во врска со приспособувањето на народниот јазик врз
традиционалната старословенска и црковнословенска јазична традиција.
Постои несомнена поврзаност во општојазична и културолошка
смисла помеѓу трите ракописи, а исто така постои несомнена преемственост
на лексиката, што пак, укажува на чување на традицијата и докажување на
оправданоста на преводот на Библијата во јазична, културна и религиозна
смисла. Преку издржаноста на преемственоста на 627 обработени лексеми
(во дисертацијата) се покажа и докажа општојазичната и книжевната
перспектива што К. П. Т. и Ј. К. ја имале како едни од најголемите визионери,
интелектуалци и реформатори на македонската култура. К. П. Т. е иноватор
и има поголемо чувство во приспособувањето на традиционалната
норма на цсл. јазик, додека Ј. К. е традиционалист и подоследно ја чува
традиционалната цсл. норма.Во докторската дисертација Преемственост
на лексиката меѓу Слепченскиот патерик и Огледало од Кирил Пејчиновиќ
и Различна поучителна наставленија од Јоаким Крчовски се опфатени 627
црковнословенски лексеми коишто се ексцерпирани од Слепч (100%),
а подоцна истите лексеми се проследени и ексцерпирани од Оглед и од
Различ (Марковиќ2015).
Фреквенцијата на црковнословенските зборови од Слепч ја следиме во повеќе од 77% од лексемите ексцерпирани во Оглед и во Различ
во повеќе од 70% од збороформите коишто ги проследивме. Гледано од
нумеролошки аспект, ќе наведеме дека од анализираните 627 (100%)
лексеми ексцерпирани од Слепч, во Оглед пронајдовме 515 (82%), а
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во Различ 553 (88%). Сите овие проследени лексеми се анализирани
и поделени во 101 компаративна табела, од коишто 413 збороформи,
односно лексеми се заеднички за трите ракописи (повеќе од 68%). Кога
ќе го согледаме целокупниот фонд на употребени и анализирани зборови
(во дисертацијата), можеме да констатираме дека се работи за повеќе од
3550 збороформи. Споредено со индексот на ексцерпирани зборови којшто
изнесува 8424 лексеми, во компаративните табели се обработени околу 45%
од целокупниот ексцерпиран зборовен фонд. Истите бројки ќе ги покажеме
и табеларно за да се има поголема прегледност на нивната процентна
застапеност во трите текста:
СЛЕПЧ

ОГЛЕД (К. П. Т.)

РАЗЛИЧ (Ј. К.)

БРОЈКИ

627

515

553

ПРОЦЕНТИ

100%

82%

88%

ИНДЕКС
РАКОПИС

10%
43%

7%
40%

6%
44%

РАКОПИС/ИНДЕКС/ТАБЕЛА
Индекс на вкупен фонд на зборови
ексцерпирани од Слепч, Оглед и
Различ
Слепченски патерик
Огледало од Кирил Пејчиновиќ
Различна поучителна
наставленија од Јоаким Крчовски
Заеднички црковнословенски
лексеми
Компаративни табели на
црковнословенски лексеми

ИЗРАЗЕНО
ВО БРОЈКИ

ИЗРАЗЕНО
ВО ПРОЦЕНТИ1

8424

100%

627
515

43% (10%) 100%
40% (7%) 82%

553

44% (6%) 88%

413

28% (5%) 68%

101

100%

1

Во делот што следи накусо ќе ги резимираме правописнофонолошките појави и промени коишто се заеднички за ракописите коишто
се предмет на нашава работа:2
процентите се изразени по следниот редослед: 1. проценти во споредба со целокупниот
фонд на одделниот ракопис; 2. проценти во споредба со целокупниот фонд на сите
обработени ракописи (индексот); 3. проценти во споредба со основниот (појдовен) ракопис,
односно Слепч.
2
примерите со наведените правописно-фонолошките појави и промени коишто се
заеднички за ракописите коишто се предмет на нашава работа ги има во поглавјето
„Анализа на избраните лексеми во Слепч, Оглед и Различ“ од докторската дисертација
(М. Марковиќ,Преемственост на лексиката меѓу Слепченскиот патерик и Огледало од
Кирил Пејчиновиќ и Различна поучителна наставленија од Јоаким Крчовски (докторска
дисертација во ракопис), Скопје 2015).
1
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- замена на етимолошкото 5 со a во основата. Мешањетона 5 со a
во коренот несомнено укажува на македонски говори во кои и денеска има
таква замена (централните и источните говори);
- не честа замена на 3 со ' во трите ракописи коишто се предмет
на нашата работа;
- јотирани назали 6 и 4 нема, а најчесто се среќаваат јотираните
`L 2Lи 1;
- Слепч е безјусов ракопис, а во Оглед и во Различ се употребува
само носовката 3, но најчесто со гласовна вредност ја;
- во однос на заменувањето на X со i следиме урамнотеженост,
односно процесот на совпаѓањето на X со i е напреднат. Ограничената
употреба на јери и негова замена со i е одлика на постарите македонски
ракописи. Ќе наспоменеме дека и во Оглед и Различ (иако ракописи од XIX
в.), сепак X доследно се чува;
- во најголем број примери, во Слепч се среќава традиционално
бележење на вокалното r и l,односно r и l се пишуваат во состав со q, а
додека во Оглед и во Различ следиме често разложување во er и ol;
- вокализација на q во e и Q во o следиме во трите ракописи (мцсл.
ред.);
- затврднувањето на парните меки консонанти lL nL rL s и на
непарните меки консонанти [L /L ;L cL \L ] е најважен процес во
развитокот на консонантскиот систем на македонскиотјазик, а го бележиме
во трите ракописи;
- губењето на еровите предизвикало низа промени воструктурата на
зборот и на слогот, меѓу кои би ги споменале промените во овие ракописи:
упростување на некои консонантски групи, промени во консонантските
групи, асимилации и слевање на геминатите. Промените во консонантските
групи многу често настанувале поради тешкиот изговор на група од два
или три консонанти;
- од примерите што покажуваат асимилација на одредени консонанти во најголем број примери е претставено обезвучувањетона z во s
при едначење по звучност. Оваа правописна црта најчесто ја следиме на
граница на морфемите;
- во трето лице еднина презент следиме употреба на наставката -tq
и само во спорадични примери среќаваме губење на финалното -tq. Оваа
црта е карактеристична за македонските ракописи настанати во северната
или во југоисточната јазична територија;
- во делото на К. П. Т. често следиме наставка за 1. л. мн. mo,
карактеристична за тетовското говорно подрачје, како и честа употреба на
гласот Y под влијание на северните македонски говори.
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- во делото на Ј. К. бележиме честа употреба на наставката за 1. л.
мн. me, карактеристика за централните македонски говори и за современиот
јазик.
- членот како една од најважните македонски јазични особености
често го следиме во Оглед и во Различ, во едни случаи со крајно tq, а во
други без него, бидејќи и така лексемата е доволно разбирлива.
- следиме употреба на мал број на неологизми, но и голем број на
изменети (онародени) лексеми, особено во делата на К. П. Т. и Ј. К.
Преемственоста на лексемите од XIV воXIX е јасно покажана и
во смисла на фрекфенција на лексемите во трите ракописи, кои воедно се
исти со канонските збороформи. Имено, канонски (употребени идентично
со старите форми) лексеми во Слепч следиме 570 (91%), во Оглед 275
(58%), во Различ 280 (57%). Изменети лексеми, односно лексеми коишто
се прилагодени кон живиот јазик (мешан тип на варијанта) во Слепч 25
(4%), Оглед 160 (28%), Различ 130 (22%). Лексеми со сцсл. ред. во Слепч
2 (0,5%), Оглед 10 (2%), Различ 1 (0,25%). Лексеми со рцсл. ред. во Слепч
0, Оглед 25 (4%), Различ 25 (4%). Лексеми со мцсл. ред. во Слепч 40 (7%),
Оглед 100 (18%), Различ 90 (16%). Проследивме и 15 (2,5%) неологизми во
трите ракописи коишто се предмет на нашата обработка. Од нумеролошките
резултати јасно се гледа дека преемственоста е неминовна иако постои
истакната цезура во развојот на македонскиот јазик. Истите бројки ќе
ги покажеме и табеларно за да се има поголема прегледност на нивната
процентна застапеност во трите текста3:
канонски (со стара форма)
изменети (онародени и со
мешан тип на ред.)
мцсл. ред.
сцсл. ред.
рцсл. Ред

Слепч
570 (91%)

Оглед
275 (58%)

Различ
280 (57%)

25 (4%)

160 (28%)

130 (22%)

40 (7%)
2 (0,5%)
/

100 (18%)
10 (2%)
25 (4%)

90 (16%)
1 (0,25%)
25 (4%)

Слепч е пишуван во најголем дел со традиционалните форми
за стсл. канон, но К. П. Т. и Ј. К. покажуваат иновативност и чувство во
приспособувањето на лексемите кон живиот јазик, односно кон јазикот кој се
говорел на таа јазична територија каде што тие дејствувале. Често изнаоѓале
правописни решенија со којшто јазикот го снижиле и го направиле приемчив
и разбирлив на народот. Сепак, во најголема мера докажавме дека постои
несомнена преемственост меѓу ракописите преку доследното пренесување
на лексемите од постариот во поновиот период (XIV в./XIX в.). Како
Процентите се пресметани и издвоени од појдовната точка во обработката (627 лексеми),
но оставаме простор од +/- 5-7%, дадената бројка да варира.
3
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што наспоменавме погоре, К. П. Т. во Оглед покажува поголемо чувство
за приспособување на лексемите кон народниот говор, а Ј. К. иако често
врши правописна адаптација, сепак се следи и неговата традиционалност,
односно колебање во онародувањето на лексемите. Тоа најдобро се гледа
преку честата двојна употреба на зборот, односно за истата лексема
наместа ја чува старата традиционална форма, а наместа ја прилагодува
кон живиот јазик. К. П. Т. во овој поглед покажува поголема решителност,
поради што бележиме почеста употреба на прилагодени збороформи низ
целиот текст. За фреквентноста на лексемите ќе констатираме дека поголем
дел се активно фреквентни и денес, а низ ракописите поради религиозната
тематика која ја имаат јасно е дека најчесто ги следиме библиските и
евангелските зборови, најверојатно поради литературата од која ги црпеле
или пренесувале нашите просветители.
Приказ на дел од примерите со рцсл. ред.:
Во Слепч (освен во visoka, каде што следиме мешање на јери со и) се
бележи старата (канонска) форма. Во Оглед би го потенцирале доследното
чување на X, што го покажува влијанието на рцсл. литература врз јазикот
на авторот. Во Различ Ј. К. во еден пример го чува X (vx[nihQ), а во
останатите примери бележиме замена со i (visokoUmje). Би ја напоменале и
честата употреба на j, Ÿ од страна на К. П. Т. и Ј. К. во примерите (vxsokjŸ),
што пак заедно со доследното чување на X би го припишале на влијанието
од рцсл. ред.
Во Слепч се следи непроменета (канонска) форма за лексемата.
Во Оглед се среќава еден пример /ivUamo, којшто К. П. Т. го пишува
под влијание на дијалектниот тетовски говор (останатите примери имаат
непроменета форма), но сличен ваков пример се среќава во Охридскиот
апостол од XII в., што води кон фактот дека авторот се служел со македонски
стсл. ракописи додека го пишувал делото. Во Различ следиме честа
употреба на Ÿ (/ivona;aln'Ÿ[eŸ) (рцсл. ред.), но не забележавме некоја
друга позначајна фонетско-фонолошка промена.
Во Слепч се бележи замена на 5 со ou во коренот на зборот во
сите збороформи коишто ги ексцерпиравме и во два примери следиме
употреба на q наместо e (zablou/�q[jihq, zablou/q�[ei). Во Оглед не се
бележи пример од овој тип, а во Различ се следи деназализација на 5 во U и
употреба десетеричното j (zablU/denje) (рцсл. ред.)
Во Слепч се бележи еден пример под титла (nedo²in'mq) и еден
пример во непроменета (канонска) форма. Во Оглед се забележува
влијанието на рцсл. литература, коешто може да се согледа во честата
употреба наŸ (nedostoŸn'Ÿ[xmQ, nedostoŸnagw, nedostoŸnxŸ). Во Различ
не забележавме ваков пример.
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Во Слепч се чува старата (канонска) форма во сите проследени
примери. Во Оглед и во Различ бележиме: а) примери во непроменета
форма; б) примери во кои авторите употребуваат десетерично во наставката
nje(ou;enje); в) завршок Ÿ (ou;enjŸ) (рцсл. ред.). Во Оглед го проследивме
примерот ou;enikwvQ (мешање на основите) итн.
Заклучок. Преку обработката на лексиката од Слепч, Оглед и
Различ евидентно е дека македонскиот писмен јазик во XIX в. покажува
јасен континуитет со претходната црковнословенска писменост што се
развивала на почвата на Македонија, а следствено на тоа може да се следи
преемственоста на лексиката од текстовите од XIV в. (Слепч) со текстовите
од првата половина на XIX в. (Оглед и Различ), и покрај значајното влијание
на современата народна лексика. Можеме да додадеме и дека рцсл. ред.
не е застапена во голема мера во ракописите, но сепак има голем удел
во македонската јазична и културна историја, особено во ракописите од
поновиот временски период.
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МАКЕДОНСКО-РУСКЕ ЦРКОВНОСЛОВЕНСКЕ ЈЕЗИЧНЕ ВЕЗЕ
И ЊИХОВА УЛОГА У ПРЕЕМСТВЕНОСТИ ЛЕКСИКЕ ИЗМЕЂУ СЛЕПЧ,
ОГЛЕД И РАЗЛИЧ
Наш рад обухвата три врло значајна рукописа из различитих временских периода. Имено, обухватили смо Слепченског патерика, једног
Патерика из XIV века, као и Огледало и Различна поучителна наставленија,
дела наших најчувениих аутора народног језика, Кирила Пејчиновића
и Јоакима Крчовскога, које смо обрадили према лексичкој заступености
у односу на канонске лексеме и лексеме различитих црковнословенских
редакција на које смо наишли током истраживања. У највећој мери
базирали смо се на истраживања у докторској дисертации Преемственост
на лексиката меѓу Слепченскиот патерик и Огледало од Кирил Пејчиновиќ
и Различна поучителна наставленија од Јоаким Крчовски (докторска
дисертација у ракопису), дајучи табеларни приказ изражен у процентима
о лексемама различитих редакција, са посебним акцентом на руску
црковнословенску рецензију.
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ЈАЗИЧНАТА ПОЛИТИКА И СОСТОЈБИТЕ
СО РУСКИОТ ЈАЗИК НА ИСТОКОТ ОД УКРАИНА
Апстракт: Во статијата се осврнуваме на најгорливите проблеми со
употребата и изучувањето на рускиот јазик во Украина, особено во нејзиниот источен
дел, каде за мнозинството од населението рускиот е мајчин јазик. По промената на
власта во Украина во 2014 година се промени и јазичната политика поврзана со
употребата на рускиот јазик. Ова, од своја страна, предизвика бран незадоволство
кај руско јазичното население, особено во источниот дел на Украина. Целта е да
ги согледаме местата каде настанал проблемот, зошто (не)употребата на рускиот
јазик претставува проблем за локалното население, кои се законските нормативи
во поглед на употребата на јазиците во Република Украина, како и можностите
за надминување на несогласувањата низ призмата на социолингвистиката и
нормативите на јазична политика според меѓународното право.
Клучни зборови: руски јазик, јазична политика, официјален јазик, јазик на
малцинство, мајчин јазик

По распадот на Советскиот Сојуз, каде официјален службен јазик
бил рускиот, на територијата на многу републики кои стануваат самостојни
остануваат голем број Руси кои до денешен ден се наоѓаат во овие земји.
Русите се втора по број етничка група во Украина. Според пописот од 2001
година во оваа земја живеат 8.334.000 Руси, што претставува 17.2 проценти
од населението.
Во советско време бројот на Руси на Украина е во постојан подем.
Според официјалните податоци од спроведените пописи бројот на Руси
кои живеат на територијата на Украинската Советска Социјалистичка
Република бил:
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1926 г. — 2.677.166 лица или 9.23%
1939 г. — 4.175.299 лица или 13.49%
1959 г. — 7.090.813 лица или 16.94%
1970 г. — 9.126.331 лица или 19.37%
1979 г. — 10.471.602 лица или 21.11%
1989 г. — 11.355.582 лица или 22.07%
По распадот на Советскиот Сојуз во Руската Федерација заминуваат
околу 3 милиони Руси. Во моментот на територијата на Украина Руси
живеат главно во јужните и во источните области, но голем број живеат и
во престолнината Киев.
Рускиот јазик е широко распространет кај Украинците (секако тука
се има предвид дека 17 проценти од населението на Украина се Руси) и
тој претставува сериозен фактор во процесот на изградбата на независната
украинска држава. Притоа во низа региони на Украина рускиот јазик доминира како средство за секојдневна комуникација на граѓаните. Освен тоа,
рускиот јазик игра важна улога и во заемната соработка на рускиот и на
украинскиот народ и го овозможува интеграцискиот процес.
Во моментов улогата на рускиот како јазик за комуникација и
образование во Украина е висока. Во моментов кога зборуваме за употребата
на рускиот јазик во Украина во целост можеме да се потпреме на два официјални извори. Првиот е пописот од 2001 година, каде во анкетата постои
дел за мајчиниот јазик. Според овој извор 14.273.000, односно 29.6%
жители на Украина го сметаат рускиот јазик за мајчин. Од нив 56 отсто,
односно 8 милиони жители се Руси, 5.545.000 Украинци, 172.000 Белоруси,
86.000 Евреи, 81.000 Грци, 62.000 Бугари, 46.000 Молдавци, 43.000 Татари,
43.000 Ерменци, 22.000 Полјаци, 21.000 Германци, 15.000 Кримски Татари,
а исто така и претставници на други националности. Вториот извор
е социолошкото истражување на Киевскиот меѓународен институт за
социологија, според кое во домашни услови 43-46 отсто од населението
на Украина го користат рускиот јазик. Според податоците на анкетата на
Институтот, рускиот јазик го користи мнозинството население од јужните
и од источните делови на земјата, и тоа:
Крим (во времето на спроведувањето на анкетата дел од Украина)97% од населението
Днепропетровска област – 72% од населението
Донецка област – 93% од населението
Запорошка област – 81% од населението
Луганска област – 89% од населението
Николаевска област – 66% од населението
Одеска област – 85% од населението
Харковска област – 74% од населението
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Кога станува збор за користењето јазик во секојдневието во однос на
рускиот јазик во Украина постои проблем при анкетирањето кој е поврзан со
националното чувство. Имено при социолошките истражувања во Украина
најчесто се користи прашањето за тоа на кој им е „мајчиниот (роден) јазик“,
при што анкетираните не го гледаат ова прашање од лингвистичка гледна
точка, ами од гледна точка на својата националност. Авторите на овој
текст, пак, сметаат дека најсоодветно би било прашањето „на кој јазик ви е
најудобно да зборувате?“, со што би се направила дистинкција на јазикот во
лингвистичка смисла и јазикот како национален белег на народот.
Во 2002 година фондацијата „Јавно мислење“ направи истражување
за употребата на јазиците во Украина. Податоците од анкетата покажуваат
дека во урбаните средини 75% од населението претпочита да зборува на
руски јазик, додека само 9 отсто зборуваат на украински. Ситуацијата се
разликува во руралните средини каде 18 отсто од жителите одговориле
дека го користат рускиот јазик во секојдневната комуникација, додека
65% одговориле дека комуницираат на украински јазик. Секако ова не се
однесува на јужните и на источните делови на Украина (во времето на
спроведувањето на анкетите што се користат како извори во оваа статија
Крим сѐ уште беше во состав на Украина), кадешто речиси целото население
во секојдневната комуникација го користи рускиот јазик.
Во последниве петнаесетина години во Украина се забележуваат
големи промени во употребата на рускиот јазик како службен, но и во
сферата на медиумите и образованието. Сѐ повеќе рускиот јазик, кој и во
годините по осамостојувањето на Република Украина важеше за рамноправен со украинскиот, се истиснува од употреба. Ваквата ситуација не
е стихијна и не е предизвикана од незаинтересираноста или од губењето
интерес кон рускиот јазик, ами од јазичната политика што во Украина ја
спроведуваат властите по доаѓање на власта на националистичкиот блок.
Така, во учебната 1989-1990 година, односно пред распадот на
СССР и осамостојувањето на Украина, во земјата постоеле 4.633 училишта
во кои образовниот процес се одвивал на руски јазик. Оттогаш бројот на
училиштата нагло опаѓа за сметка на оние каде образовниот процес се
одвива на украински јазик. За илустрација, во Киев во 2007 година од 324
средни училишта само во 7 наставата се одвивала на руски јазик, додека
во 1990 година нивниот број изнесувал 155. Рускиот јазик како странски
во истата година во Киев го изучувале вкупно 45.300 ученици, односно
само 18% од вкупниот број. Во Одеса, каде бројот на Руси е голем, во 1998
година имало 46 училишта во кои образовниот процес се одвивал на руски
јазик. Веќе во 2003 година бројот на овие училишта драстично се намалува.
Кога станува збор за високото образование, во учебната 2000-2001
година бројот на студенти кои студираат на руски јазик во високообразовните
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институции во Украина изнесувал 116.196, односно само 22%. По само
неколку години, односно во 2005, Комитетот за наука и образование на
Врховната рада на Украина препорача да се забрани полагање испити на
руски јазик во високообразовните институции.
Во средствата за масовно информирање ситуацијата исто така
не оди во полза на рускиот јазик. Во 2004 година Националниот совет
на Украина за телевизија и радио, кој е орган одговорен за лиценцирање
на медиуми, престана да ги регистрира медиумите кои не го користат
украинскиот јазик. Исклучок беа локалните медиуми кои емитуваа програма на териториите каде мнозинството жители се претставници на
националните малцинства. Програми, емисии и филмови на руски јазик
сѐ уште се прикажуваат на украинските телевизии, но задолжително е тие
да бидат или синхронизирани или титлувани на украински јазик. Во 2007
година, пак, Министерството за култура и туризам на Украина потпиша
меморандум со дистрибутерските куќи и со фирмите што прикажуваат
филмови (телевизии, кина итн.) за задолжително синхорнизирање или
титлување на филмовите, особено на оние кои се наменети за деца. Во 2016
година претседателот на Украина Петро Порошенко потпиша закон со кој
се воведува постепено задолжително преминување од руски на украински
јазик за емисиите, рекламите и песните кои се емитуваат на телевизија или
на радио. Но, овој закон наиде на негодување од страна на музичарите за
кои ваквиот закон значи и намалување на пазарот, при што нивната музика
нема да може да се пласира на рускиот јазик, а исто така се ограничува
и творечката слобода. Во 2017 година, на пример, најслушана песна во
Русија беше хитот на украинската треш-група Гриби „Между нами тает
лед“ („Меѓу нас се топи мразот“) која е изведена на руски јазик. Ова не е
единствен пример, постојат многу групи и пејачи кои отсекогаш твореле и
сѐ уште творат на руски јазик.
Прашањето за рускиот беше и најгорливото во кризата што изби
во 2014 година во југоистокот на Украина. По менувањето на власта во
Украина по последните избори се смени и односот кон руско јазичното
население, особено кога беа најавени намалувања на јазичните права на
југоистокот од земјата.
Истражувањата во поглед на употребата на рускиот јазик во Украина се мошне сложени од низа причини. Како прво во земјата не се создадени
услови за спроведување попис, со што не може да се дојде до релевантни
податоци од целокупната територија. Второ, социолошките анкети кои се
спроведуваат не даваат целосна слика зашто „случајниот избор“ претставува
мошне ризична варијанта за едно олку сензитивно прашање. Третата
причина за отежнато е истражување е, како што веќе споменавме погоре,
дистинкцијата на јазикот како средство за комуникација од лингвистичка
гледна точка и јазикот како национален признак.
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Од она што може да се види од овој кус преглед, може да се заклучи дека јазичната политика во Украина во однос на рускиот јазик има
рестриктивен карактер, а современото јазично планирање не предвидува
јазична демократија, со која не само што би се зголемиле правата на руското
малцинство во земјата, ами би се релаксирала и меѓунационалната затегнатост која во моментов постои во оваа земја.

Эмиль НИАМИ, Костадин ГОЛАКОВ

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА И ПОЛОЖЕНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
В статье исследуется языковая политика Украины на современном
этапе. Проблема языка всегда остро стояла в Украине. Это связано с тем,
что на территории Украины проживает немало граждан, которые общаются
на русском и других языках, а также предпочитают русский язык в быту.
Одной с главных функций языковой политики является коммуникативная,
которая налаживает контакты между полярными политическими факторами, властью и обществом в целом. Исследованная проблема является
актуальной, поскольку связана с развитием политико-правовой культуры в
современной Украине.
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Филозофски факултет при Универзитетот во Марибор
Марибор, Словенија

ПРАВИ И ЛАЖНИ ПРИЈАТЕЛИ ВО СЛОВЕНСКИТЕ ЈАЗИЦИ
Апстракт: Рефератот ја разгледува појавата на правите и на лажните
пријатели во словенските јазици. Покрај дефинирањето на споменатите поими се
подава краток теоретски преглед на појавата на лажните пријатели и се потенцира
потребата за нивна класификација.
Клучни зборови: прави пријатели, лажни пријатели, словенски јазици,
јужнословенски јазици

0 Увод
Во секојдневниот живот синтагмата лажни пријатели нема позитивна асоцијација. Секогаш асоцира на некого кој кажува лаги, невистини,
измислици. Асоцира на неискреност, превртливост и на изневерување на
довербата која е суштинска меѓу пријателите. Оваа синтагма се употребува
и во лингвистиката, а се однесува на јазични парови во два јазика кои имаат
еднаква или слична форма, но различно значење. Рефератот се занимава
со дефинирање на поимите прави пријатели и лажни пријатели и ги
разгледува лажните пријатели во словенските јазици1, со посебен осврт
на лажните пријатели во јужнословенските јазици. И покрај заедничката
генетика на словенските јазици2 не постои перфектна еквивалентност од
Лажните пријатели не мора да се разгледуваат само во рамките на едно јазично семејство,
зашто се работи за општа јазична појава и се појавуваат во јазици кои не припаѓаат на исто
јазично семејство. На пример: хрватската лексема bilijun која значи ‘илјада милијарди (1 000
000 000 000) и англиската лексема billion која на американскиот англиски значи ‘милијарда,
илјада милиони (1 000 000 000).
2
Значењата на лексемите во словенските јазици ги проверуваме во следните речници:
Видоески, Б., Пјанка, В., Тополињска, Зузана. 1990. Македонско-полски и полскомакедонски речник. Варшава: ПWН; Скопје: Македонска книга; Мургоски, Зозе. 2011. Толковен речник на современиот македонски јазик. Второ проширено и преработено издание.
1
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аспект на формата и на семантиката така што сметаме дека е потребно да
се системизираат и дефинираат критериуми за класификација на правото
пријателство и на лажното пријателство.
1 Прави пријатели
Правите пријатели се јазични (не само лексички) парови кои
имаат потполно иста или слична форма, исто значење (семантика) и иста
употреба (синтаксичка и прагматична) (Peti-Stantić 2014: 202–203). Се
сложуваме со класификацијата на Пети-Стантиќ (Peti-Stantić 2014: 2014) и
ја предлагаме следната поделба што може да се прикаже преку примери во
јужнословенските јазици:
заемки:

(1) Прави пријатели со целосно совпаѓање – интернационализми и

македонски

српски

хрватски

словенечки

абдицира
се откажува од
престол или од
наследно право
на престол

абдицирати
се откажува од
престол или од
наследно право
на престол

abdicirati
се откажува од
престол или од
наследно право
на престол

abdicirati
се откажува од
престол или од
наследно право
на престол

абдомен
стомак, стомачна
празнина

абдомен
стомак, стомачна
празнина

abdomen
стомак, стомачна
празнина

abdomen
стомак, стомачна
празнина

абецеда
сите букви од
латиницата
наредени по
утврден ред

абецеда
сите букви од
латиницата
наредени по
утврден ред

abeceda
сите букви од
латиницата
наредени по
утврден ред

abeceda
сите букви од
латиницата
наредени по
утврден ред

Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“; Речник српскога језика. Ред. Мирослав
Николић. Нови Сад: Матица српска, 2011; Толковен речник на македонскиот јазик. Ред.
Кирил Конески, I–VI. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2003–2014;
ANIĆ, V. 2009. Veliki rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber; Чундева, Нина, НајческаСидоровска, Марија, Накев, Спиро. 1997. Руско-македонски речник. Скопје: Филолошки
факултет “Блаже Конески”.
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(2) Прави пријатели кои имаат заедничко словенско потекло:
македонски
крзно
кожа на некои
животни покриена,
обрастена cо влакна

српски
крзно
кожа на некои
животни покриена,
обрастена cо влакна

хрватски
krzno
кожа на некои
животни покриена,
обрастена cо влакна

словенечки
krzno
кожа на некои
животни покриена,
обрастена cо влакна

име
личен назив што
му се дава на
човекот веднаш по
неговото раѓање,
името заедно со
презимето

име
личен назив што
му се дава на
човекот веднаш по
неговото раѓање,
името заедно со
презимето

ime
личен назив што му
се дава на човекот
веднаш по неговото
раѓање, името
заедно со презимето

ime
личен назив што му
се дава на човекот
веднаш по неговото
раѓање, името
заедно со презимето

презиме
фамилијарно име
што се наследува,
обично, по машка
линија или што се
добива (по избор)
при стапување во
брак

презиме
фамилијарно име
што се наследува,
обично, по машка
линија или што се
добива (по избор)
при стапување во
брак

prezime
фамилијарно име
што се наследува,
обично, по машка
линија или што се
добива (по избор)
при стапување во
брак

priimek
фамилијарно име
што се наследува,
обично, по машка
линија или што се
добива (по избор)
при стапување во
брак

(3) Прави пријатели кои имаат фонолошки разлики, но исто значење:
македонски
купувач
тој што купува
нешто
играчка
предмет што им
служи на децата за
играње, за забава
лажливец
тој што лаже

српски
купац
тој што купува
нешто)
играчка
предмет што им
служи на децата за
играње, за забава
лажљивац
тој што лаже

хрватски
kupac
тој што купува
нешто
igračka
предмет што им
служи на децата за
играње, за забава)
lаžljivac
тој што лаже

словенечки
kupec
тој што купува нешто
igrača
предмет што им
служи на децата за
играње, за забава
lažnivec
тој што лаже

Произлегува дека можеме да дефинираме две категории на прави
пријатели:
• прави пријатели кои имаат ист фонолошки состав (со исклучок на
акцентот), припаѓаат на иста категорија зборови, имаат исто значење и иста
употреба (синтаксичка и прагматичка) и
• прави пријатели кои речиси целосно се совпаѓаат на сите рамништа
со мали фонолошки разлики и со основно совпаѓање на семантичко
рамниште (дозволени се разлики во второто или третото значење).
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2 Лажни пријатели
Терминот лажни пријатели (на француски faux amis) првпат го
употребуваат Maxime Kœssler i Jules Derocquigny во 1928 година во своето
дело Les faux amis ou les trahisons du vocabulaire anglais: Conseils aux
traducteurs. Со текот на времето овој термин почнува да се употребува
во многу европски јазици, на пример: lažni prijatelji во хрватскиот,
словенечкиот и во српскиот јазик, лъживи приятели во бугарскиот,
лажни пријатели во македонскиот јазик, ложные друзья во рускиот јазик,
fałszywi przyjaciele во полскиот јазик, falešní přátelé во чешкиот јазик,
falošní priatelia во словачкиот, falsi amici во италијанскиот јазик, falsos
amigos во шпанскиот јазик, false friends во англискиот или falsche Freunde
во германскиот јазик. Но, постојат и други термини кои се однесуваат на
истата појава. Во хрватската лингвистика ги среќаваме следните и следните
термини: lažni parovi, nepravi prijatelji, lažna braća, međujezični homonimi,
paronimi, lažne srodnice i neprave srodnice, додека пак во англискиот јазик
следните: false pairs, false cognates, deceptive cognates, misleading words,
trap words, homonymous pairs of words, confusing words и treacherous twins.
По прегледот на литературата3 која се занимава со оваа тема заклучуваме
дека најфреквентен термин кој се користи за опишување на оваа јазична
проблематика е терминот лажни пријатели.
Без разлика на терминологијата, со која се означува оваа јазична
појава, дефиницијата е јасна, лажни пријатели се јазични парови кои
имаат иста или слична форма, но потполно се разликуваат на семантичко
рамниште (Peti-Stantić 2014: 205). Во хрватската лингвистика ја среќаваме и
дефиницијата на Ивир (Ivir 1984) со која лажните пријатели се дефинираат
како јазични (не само лексички) парови или единици во два различни јазика
кои имаат нешто заедничко, но не се целосно еднакви.
2. 1. Видови лажни пријатели
Постојат многу трудови што се занимаваат со поделбата на лажните
пријатели. Владимир Ивир (Ivir 1968) врз основа на српско-хрватскоанглиски примери ги дели на семантички и морфолошки лажни пријатели.
Во светската лингвистика со темата лажни пријатели најмногу се занимава Chamizo
Domínguez (Chamizo Domínguez 1999, 2006, 2007; Chamizo Domínguez, Nerlich 2002). Во
хрватската лингвистика Ивир (Ivir) е првиот што го употребил терминот лажни парови
(1968). Денес со оваа тема се занимаваат Brdar (1992), Antunović (1996), Ljubičić (2001), во
последно време и лингвисти кои се занимаат со оваа тема во рамките на словенските јазици
Popović, Trostinska (1988, 1989), Bunčić (2000), Kalenić (2001), Lewis (2002, 2008, 2010) и
Tušek (2011).
3
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Димитрие Бунтиќ (Buntić 1990: 106) ја прифаќа истата поделба и
користи примери од српскиот, хрватскиот и францускиот јазик.
Јосип Матешиќ (Matešić 1995: 239–240) разгледува фразеолошки
лажни пријатели при што потенцира дека се разгледува морфолошкосинтаксичкато совпаѓање на елементите на „цврстата синтагма“ на обата
јазика. Матешиќ смета дека во семантичкиот израз на фраземите е сместена
цела низа на културно-социјални компоненти кои треба да се имаат предвид
при преведувањето.
Данко Шипка (Šipka 1999: 12) ги смета лажните пријатели за
психолошка и преведувачка категорија кои можат да го збунат преведувачот,
додека пак меѓујазичните хомоними и пароними ги смета за споредбено
јазична лексиколошка категорија. Според него овие две категории делумно
се прекриваат. Дополнително, прави разлика меѓу хомонимите (парови со
иста форма) и паронимите (парови со слична форма).
Diane Nicholls (2002: 1–6) ги воведува поимите потполни и
несигурни лажни пријатели. Потполни се оние кои немаат семантичко
прекривање, а сличноста е случајна (англиски pain ‘болка’ ~ француски
pain ‘леб’ или англиски kind ‘вид’ ~ германски Kind ‘дете’. Несигурни или
когнитиви (cognates) се поврзани со јазичното потекло (англиски library
‘библиотека’ ~ француски librairie ‘книжарница’ или англиски sea ‘море’ ~
германски See ‘езеро’). За подвид на когнитивите ги смета заемките (loan
words) со различен степен на преземање на значењето.
Аленка Бенедик (Benedik 2004) врз примери од грчкиот и од
латинскиот јазик при поделбата на лажните пријатели го вклучува и
етимолошкиот критериум за да не дојде до случајна хомонимија (на
пример: англиски sir ‘титула’ : словенечки sir ‘сирење’; словенечки globa
‘казна’: англиски globe ‘свет’). Во споменатиот труд лажните пријатели се
делат на четири нивоа:
1. семантички лажни пријатели (поделени на потполни и делумни,
при што потполните немаат ниту едно заедничко значење, a делумните
само едно);
2. морфолошки лажни пријатели, парови лексички единици кои
имаат исто значење, но различна морфологија (на пример: од аспект
на префиксот hiperprodukcija : overproduction или суфиксот investicija :
inpestment и други варијанти);
3. правописни лажни пријатели, во кои лажното пријателство има
основа во различниот начин на пишување (faraon : pharaoh).
4. фонолошки лажни пријатели, две категории – различни според
форма и изговор (papirus /’papirus/ : papyrus /pa’pairəs/) или само според
изговорот (Orion /’orion/ : Orion /o’raiən/).
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Од краткиот теоретски преглед произлегува дела постојат различни
погледи во врска со класификацијата на лажните пријатели, но доколку
се водиме од основната дефиниција (јазични парови со иста или слична
форма, но различно значење), се сложуваме со класификација што ја
предлага Тушек (Tušek 2011):
• потполно лажни пријатели (чии значења не се покриваат);
• делумно лажни пријатели (чии поединечни значења се покриваат).
2. 1. 1. Потполно лажни пријатели
Потполно лажни пријатели имаат совпаѓање од аспект на формата,
но се разликуваат на семантичко ниво. Во продолжение следуваат неколку
примери за лажни пријатели во некои од јужнословенските јазици, во
полскиот јазик и во рускиот јазик. Разликите се означени со сива боја.
македонски
доба
време; возраст,
старост

српски
доба
возраст, старост

хрватски

словенечки

полски

doba
возраст, старост

doba
време

doba
24 часа

пушка
огнено оружје

пушка
огнено оружје

puška
огнено оружје

puška
огнено оружје

румен
светлоцрвена
боја

румен
светлоцрвена
боја

rumen
светлоцрвена
боја

rumen
жолта боја

словенски
се однесува на
Словените

словенски
се однесува на
Словените

slovenski
се однесува на
Словенците и
на Словенија

slovenski
се однесува на
Словенците и
на Словенија

słoweński
се однесува на
Словенците и
Словенија

утро
првите часови
на денот
македонски
бајка
кус расказ
исполнет со
фантастични
случки и со
натприродни
суштества

јутро
првите часови
на денот
српски
бајка
кус расказ
исполнет со
фантастични
случки и со
натприродни
суштества

jutro
првите часови
на денот
хрватски
bajka
кус расказ
исполнет со
фантастични
случки и со
натприродни
суштества

jutro
првите часови
на денот
словенечки
bajka
кус расказ
исполнет со
фантастични
случки и со
натприродни
суштества

јutro
утре

банка
установа за
парично и
кредитно
работење

банка
установа за
парично и
кредитно
работење

banka
установа за
парично и
кредитно
работење

banka
установа за
парично и
кредитно
работење

банка
кутија

puszka
сад од лим,
лименка
rumen
светлоцрвена
боја

руски
байка
мека волнена
или памучна
ткаенина
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палец
првиот,
најдебелиот
прст на раката
или стапалото

палац
првиот,
најдебелиот
прст на раката
или стапалото

palac
првиот,
најдебелиот
прст на раката
или стапалото

palec
првиот,
најдебелиот
прст на раката
или стапалото

палец
прст

спор (прид.)
што се движи
полека

спор (прид.)
што се движи
полека

spor (прид.)
што се движи
полека

sporen (прид.)
кој
предизвикува
спор

полски
pozór
изглед

српски
позор
внимание

хрватски
pozor
внимание

словенечки
pozor
внимание

спорый
(прид.)
брз и
успешен;
корисен,
добар;
спретен и
вешт
руски
позор
срамота

Од прикажаните примери следува дека лексемата пушка меѓу
јужнословенските јазици е прав пријател, но од аспект на значењето во
полскиот јазик станува збор за потполно лажен пријател. Уште поинтересна
е ситуацијата со лексемата румен. Во македонскиот, српскиот, хрватскиот и
во полскиот јазик има исто значење (светлоцрвена боја), така што во овие
јазици станува збор за прав пријател, но неговото значење во словенечкиот
јазик се разликува (жолта боја) и претставува пример за потполно лажен
пријател. Придавката словенски и покрај словенското потекло во хрватскиот,
словенечкиот и во полскиот јазик има различно значење во споредба
со значењето во македонскиот и српскиот. Лексемите бајка и банка во
сите јужнословенски јазици имаат исто значење, но руските лексеми
се потполно лажни пријатели. Многу интересна е лексемата позор. Во
јужнословенските јазици има исто значење, кое не се совпаѓа со значењето
во рускиот (срамота) и во полскиот јазик (изглед).
2. 1. 2 Делумно лажни пријатели
Делумните лажни пријатели имаат значења кои се разликуваат,
но и исти значења. Во продолжение разгледуваме примери во некои од
јужнословенските јазици и во рускиот јазик.
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македонски

српски

хрватски

словенечки

руски

брод
1. превозно
средство што се
движи по вода,
во вселената
2. плитак

брод
1. превозно
средство што се
движи по вода,
во вселената
2. плитак
3. издолжен
дел од црквата,
лаѓа

brod
1. превозно
средство што се
движи по вода,
во вселената
2. плитак
3. издолжен
дел од црквата,
лаѓа

brod
1. превозно
средство што се
движи по вода,
во вселената
2. плитак

брод
1. плитак

ексцентрик
1. лице кое се
однесува чудно,
чудак

ексцентрик
1. лице кое се
однесува чудно,
чудак

еkscentrik
1. лице кое се
однесува чудно,
чудак
2. метален диск
во машина,
ставен на
метален ваљак
чиј центар се
поклопува со
центарот на
дискот

ekscentrik
1. чудак

эксцентрик
1. циркуски
или естраден
уметник
2. лице кое се
однесува чудно,
чудак
3. метален диск
во машина,
ставен на метален
ваљак чиј центар
се поклопува
со центарот на
дискот

ревност
1. сомневање
во љубовта,
верноста на
саканото лице
2. несакање
успех на некого,
завист
3. особено,
голема
прилежност,
голема грижа за
успехот на нешто

ревност
1. преданост,
марливост

revnost
1. преданост,
марливост

revnost
1. сиромаштија

ревность
1. сомневање во
љубовта, верноста
на саканото лице
2. несакање успех
на некого, завист
3. особено, голема
прилежност,
голема грижа за
успехот на нешто

Лексемата брод во хрватскиот и во српскиот јазик има и трето
значење (издолжен дел од црквата, лаѓа) кое не го среќаваме во македонскиот
и во словенечкиот јазик. Лексемата ексцентрик го содржи значењето „лице
кое се однесува чудно“. Во рускиот јазик го наоѓаме значењето „циркуски
уметник или уметник во циркус“ кое не се среќава во јужнословенските
јазици. Значењето на лексемата ревност во словенечкиот јазик потполно
се разликува од значењето на истата лексема во македонскиот, српскиот,
хрватскиот и во рускиот јазик.
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3. Лажни пријатели во некои од јужнословенските јазици
Јужнословенските јазици, и покрај заедничката генетика, но и географската близина, не се „имуни“ на оваа јазична појава. Можеби им помага
заедничката историја и ја намалува можноста за погрешно толкување на
лажните пријатели, но не ја исклучува нивната појава.
македонски

српски

хрватски

словенечки

вреден
1. што работи со љубов
и пожртвуваност
2. што е способен,
кадарен, надарен
3. што има вредност
зрак
тесен сноп светлина
кој доаѓа од некој извор
што силно свети

вредан
1. има голема вредност
2. марлив

vrijedan
1. има голема
вредност
2. марлив

vreden
драгоцен

зрак
тесен сноп светлина
кој доаѓа од некој
извор што силно свети

zrak
воздух

zrak
воздух

збор
основна јазична
единица којашто има
определено значење;
јазичен знак за
определен поим

збор
јавен собир, состав од
повеќе лица, колегиум,
хор

zbor
јавен собир, состав
од повеќе лица,
колегиум, хор

zbor
јавен собир, состав
од повеќе лица,
колегиум, хор

Дунав
име на голема европска
река која тече од запад
кон исток

Дунав
име на голема
европска река која тече
од запад кон исток

Dunav
име на голема
европска река која
тече од запад кон
исток

Dunaj
Виена, главен
град на Република
Австрија

лето
1. најтоплото годишно
време меѓу пролет и
есен
2. година

лето
1. најтоплото годишно
време меѓу пролет и
есен
2. година

lijeto
1. најтоплото
годишно време меѓу
пролет и есен
2. година

leto
година

недела
1. денот меѓу сабота и
понеделник
2. седум дена, од
понеделник до недела

недеља
денот меѓу сабота и
понеделник

nedjelja
денот меѓу сабота и
понеделник

nedelja
денот меѓу сабота и
понеделник

реч
говор

реч
збор

riječ
збор

reč
работа, поим, појава

словенски
се однесува на
Словените

словенски
се однесува на
Словените

словенски
се однесува на
Словенците и на
Слованија

словенски
се однесува на
Словенците и на
Словенија

стол
седиште за едно лице

сто
маса

sto
маса

stol
седиште за едно лице
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час
1. Како мерка, единица
за време - што се дели
на 60 минути
2. Време определено за
учебни занимања

час
Време определено за
учебни занимања

čas
Многу краток дел од
времето

čas
време

Од наведените примери произлегува дека лажните пријатели во
јужнословенските јазици имаат различен број на значења и значења кои
не се совпаѓаат. Овие примери укажуваат на тоа дека при преведувањето
од еден јужнословенски јазик на друг јужнословенски јазик треба да се
пристапува многу внимателно зашто може да дојде до грешки кои можат да
предизвикаат забуна кај читателите.
4 Заклучок
Правите пријатели се јазични (не само лексички) парови кои имаат
потполно иста или слична форма, исто значење (семантика) и иста употреба
(синтаксичка и прагматична), додека пак лажните пријатели се јазични
парови кои имаат иста или слична форма, но потполно се разликуваат на
семантичко рамниште. И покрај јасноста на обете дефиниции заклучуваме
дека потребно е да се направи нивна попрецизна класификација. Под
поимот прави пријатели разгледуваме (1) прави пријатели кои имаат ист
фонолошки состав (со исклучок на акцентот), припаѓаат на иста категорија
зборови, имаат исто значење и иста употреба (синтаксичка и прагматичка)
и (2) прави пријатели кои речиси целосно се совпаѓаат на сите рамништа со
мали фонолошки разлики и со основно совпаѓање на семантичко рамниште
(дозволени се разлики во второто или третото значење). Во врска со лажните
пријатели, и покрај различните можности за класификација, ја предлагаме
едноставната поделба на (1) потполно лажни пријатели (чии значења не
се покриваат) и (2) делумно лажни пријатели (чии поединечни значења се
покриваат). Примерите од различните словенски јазици докажуваат дека
и покрај заедничката генетика на словенските јазици не постои перфектна
еквивалентност од аспект на формата и на семантиката така што потребата
за системизација и за дефинирање критериуми за класификација на правото
пријателство и на лажното пријателство во словенските јазици е повеќе од
потребна.
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Gjoko NIKOLOVSKI

PRAVI IN LAŽNI PRIJATELJI V SLOVANSKIH JEZIKIH
Pravi prijatelji so jezikovni (ne samo leksični) pari, ki imajo popolnoma
enako ali podobno obliko, isti pomen (semantiko) in isto uporabo (skladenjsko
in pragmatično), medtem ko so lažni prijatelji jezikovni pari, ki imajo enako ali
podobno obliko, a se popolnoma razlikujejo na semantični ravni. Kljub jasnosti
obeh opredelitev pridemo do zaključka, da bi ju bilo treba podrobneje razvrstiti.
Pod pojmom pravi prijatelji ločimo (1) prave prijatelje z enako fonološko
zgradbo (z izjemo akcenta), ki spadajo v isto kategorijo besed, imajo isti pomen
in isto uporabo (skladenjsko in pragmatično) in (2) prave prijatelje, ki se skoraj
popolnoma ujemajo na vseh ravneh, z majhnimi fonološkimi razlikami in z
osnovnim ujemanjem na skladenjski ravni (dovoljene so razlike v drugem ali
tretjem pomenu). Glede lažnih prijateljev, kljub različnim možnostim razvrstitve,
predlagamo preprosto delitev na (1) povsem lažne prijatelje (katerih pomeni se ne
pokrivajo) in (2) delno lažne prijatelje (katerih posamezni pomeni se pokrivajo).
Primeri iz različnih slovanskih jezikov dokazujejo, da kljub skupni genetiki
slovanskih jezikov ni popolne enakovrednosti z vidika oblike in semantike, zato
sta sistemizacija in določitev meril za razvrstitev pravega in lažnega prijateljstva
v slovanskih jezikih več kot potrebni.
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ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ В ИТЕРАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
В РУССКОМ И МАКЕДОНСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: В данной работе делается попытка охватить и представить
богатство и разнообразие глагольных средств и их итеративных значений и
возможные комбинации их эквивалентов в русском и македонском языках.
Сравнивается употребление основных средств выражения в обоих языках, условия
употребления второстепенных средств, а также выявляются неисследованные
глагольные средства в русском и македонском языках.
Ключевые слова:
мекедонский.

итеративность,

глагольная

множественность,

русский,

Квантификация предикатов, область интересов хотя и относительно
молодая, является уже достаточно плодотворно изученной. Однако, учитывая, что эта категория намного более сложная, чем именная квантификация, разумеется, остается много нерешенных вопросов.
В русском и македонском языках эта категория не грамматикализована. Хотя в обоих рассматриваемых языках, как мы знаем, есть определенные грамматические формы, предназначенные для выражения данного значения (в русском языке это, например, итеративные глаголы с суффиксами ыва / ива типа хаживать, в македонском языке чаще всего с
суффиксом -ува типа седнува и др.), но они не являются обязательными,
кроме того, чаще всего итеративные значения выражаются комбинацией
лексических, грамматических и контекстуальных средств.
Ю. С. Храковский (Храковский 1989: 19) функционально-семантическое поле множественности делит на несколько компонентов, отмечая,
что компоненты поля множественности образуют единство:
1) Смысловые классы предикатов, сочетающиеся со значениями
признака множественности.
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2) Слова и словосочетания, лексически выражающие значение
признака множественности, к которым относятся обстоятельства цикличности, интервала, узуальности, кратности и комплексные обстоятельства;
3) Грамматические категории, специально предназначенные для
выражения значения данного семантического признака, среди которых
выделяются форма несовершенного вида, категория способов действия и
так называемые глагольные частицы бывает / бывало, случается / случалось;
4) Элементы контекста за пределами предложения, обеспечивающие
однократное или многократное прочтение глагольной формы.
В этой работе мы старались проанализировать третий компонент
– грамматические средства выражения итеративности, т.е. глагольные
формы, которые могут выражать множественны ситуации, а также
сравнить их значения и употребление в македонском и русском языках. Все
же необходимо уточнить, что компоненты функционально-семантического
поля множественности невозможно рассматривать полностью независимо,
а исключительно как единство с остальными компонентами, которые
участвуют в выражении конкретной ситуации. По этой причине, мы не
можем обойтись без упоминания остальных средств, но в фокусе нашего
исследования, как мы уже сказали, будут глагольные формы.
Учитывая объем работы и широту темы невозможно претендовать
на полноту и доскональность, однако мы постарались хотя бы в общих
чертах представить богатство и разнообразие средств и их итеративных
значений, а также их возможные эквиваленты в рассматриваемых языках.
В данной работе мы выделяем несколько итеративных значений.
Для некоторых из них доминантной является оппозиция однократность
/ многократность, а для других в вокусе находится не оппозиция одного
действия и множества действий, а свойство или качество, состояние
субъекта. Однако, в определенных исследованиях важную роль играет сочетание итеративных значений в некоторых языковых средствах (Hellman
2005, Ивановић 2016, Петроска 2008), которое может свидетельствовать
об определенной связи и общих корнях из одного процесса семантических
изменений и грамматикализации. Анализ языкового материала нас так
же привел к необходимости рассмотрения незкольких разных значений в
составе итеративного (хабитуальное значение мы рассматриваем в рамках
итеративности).
Прежде чем приступать к основной части работы, следует оговориться, что итеративность здесь мы понимаем в узком смысле, а следовательно дистрибутивные и мультипликативные ситуации не рассматриваем.
Под итеративностью (или квантификацией предикатов) мы понимаем такое множество процессуальных ситуаций, которое характеризуется
внутренней расчлененностью, политемпоральностью (т. е. все ситуации,
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входящие в итеративное множество, протекают в различные временные
периоды) и тождественностью актантов (Храковский 1989: 41).
Когда речь идет о славянских языках, в литературе, посвященной
глагольному виду, невозможно не встретить множественность действий
как одно из значений несовершенного вида. Точно также в литературе,
посвященной глагольной множественности, невозможно обойтись без
обращения к формам несовершенного вида. Семантику и формы несовершенного вида здесь мы не будем анализировать подробно, объем работы
этого не позволил бы, а в каждом языке по отдельности об этом написано
достаточно работ (среди исследований на материале русского языка,
прежде всего, следует назвать: Маслов 1948, 1978, 1984, Бондарко 1971
и др.). Поэтому мы лишь кратко сравним его употребление в русском и
македонском языках.
И в русском, и в македонском языках формы несовершенного
вида свободно употребляются для выражения повторяющегося действия
с неограниченно-кратным значением, т. е. форма несовершенного вида
означает неограниченный ряд повторений ситуации:
Почту всю сначала получает он и отсылает мне. (Л. Улицкая,
Лестница Якова).
Днями сидели они у меня на плече или устраивались вечерком
поближе к огню и засыпали, положив на шейки друг другу свои пучеглазые
головки. (И. С. Шмелев, Последний выстрел)
Не, господин Бутчик не ги привлекуваше своите гости, ами повеќе
ги одбиваше. Особно сурово ги пречекуваше оние што доаѓаат првпат.
Неговиот поглед ги мереше од глава до петици, полн со сомнение и со студ
што крева морници. Можеби и тоа беше една од причините што господин
Бутчик никогаш немаше многу читатели во својата полумрачна сала.
(Б.Конески. Средба во рајот).
Постојано се заедно. Сè нешто си зборуваат. Најчесто ги
повторуваат приказните. Кога мајка ми зборува, татко ми и одобрува и
на лицето му се гледа дека приказната ја знае, ама не сака да и го одзема
задоволството таа повторно да му ја каже. И обратно, кога тој нешто
раскажува, мајка ми одобрува и ниша со главата. (Л.Дирјан. Мајка ми и
татко ми)
Глаголы несовершенного вида активно используются в плане
настоящего, прошлого и будущего. В выражении итеративности при этом
активно участвуют обстоятельства, которые позволяют в данных случаях
толковать глаголы несовершенного вида как множественные. Прежде всего
речь идет о наречиях (об их роли в выражении итеративности подробнее
см. Недич 2017).
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И в русском, и в македонском языках существуют определенные
классы глаголов с итеративным значением. В русском языке это многократные беспрефиксальные глаголы, образованные с помощью приставок
-ыва- / -ива и -а- / -ва- (бывал, едал, видывал, даривал). Такие глаголы
экспрессивно маркированы и в современном языке представлены в меньшей
степени, чем ранее. Однако префиксальные глаголы с дополнительным
значением (например, смягчительности) с суффиксами -ыва- / -ива типа
захаживать, посматривать активно используются:
Гриша предполагал, что Гельфанду, в силу его происхождения,
пришлось почитывать в свое время Библию… (Л. Улицкая, Лестница
Якова).
Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился
отважнее. (А.С. Пушкин, Капитанская дочка).
В македонском языке существуют подобные способы глагольного
действия с таким же суффиксом (глаголы типа подвикнува). Глаголы,
образованные с помощью суффикса -а- / -ва- типа доставать, давать
также можно считать итеративными, т. к. в большинстве случаев они имеют
многократное значение.
Ја измачуваше мајка си прашувајќи ја одново и одново зошто нема
повеќе храна, викаше и ѝ подвикнуваше (се сеќаваше дури и на тоновите
на својот глас, кој почнуваше предвреме да мутира и понекогаш ќе грмнеше
чудно длабоко), или пак се обидуваше со цимолење да изнуди повеќе отколку
што му следуваше. (Џ. Орвел, 1984).
В македонском языке среди глаголов несовершенного вида также
существует особая группа итеративных глаголов. Такие глаголы образуются
от форм совершенного вида с помощью суффикса имперфективации, чаше
всего -ува (значительно реже -јава, -ава, -ва, -ја, -а). Специализированные
итеративные глаголы не могут употребляться в значении настоящего
актуального. Среди них выделяется группа глаголов, образованных от
глаголов с суффиксом -не-: тройки типа седи – седне – седнува, где третья
форма глагола не может иметь значение актуального настоящего, а только
повторяющегося действия или настоящего исторического. Но существуют
и глаголы несовершенного вида, которые могут совмещать значение
продолжительности и повторяемости. Итеративное значение таких глаголов
часто реализуется в кратно-соотносительном типе контекста:
Кога се смееше, се смееше долго и незадржливо. (П. М. Андреевски,
Конечната цел на поетот Манивилов).
Среди итеративных способов действия необходимо упомянуть и
взаимно-многократный. В русском языке он маркирован преимущественно
циркумфиксом пере- -ся (перекрикиваться, переговариваться), а в македонском до- се (довикнува се, допишува се).
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Также следует упомянуть и повторительный способ действия
в русском языке маркированный приставкой пере- (переписывать,
перечитывать), который в сочетании с многократными обстоятельствами
может участвовать в выражении итеративных значений:
Иногда перечитываю те два письма, которые он написал мне в
Сталинградскую... (Людмила Улицкая, Лестница Якова).
Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не
перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем
всегда удивительное волнение желчи. (А. С. Пушкин, Капитанская дочка).
Подобное употребление возможно и в македонском языке:
И додека ги прелистувам и ги препрочитувам, постојано ми се
врти мислата во кој литературен вид да ги преточам: во роман, патопис,
репортажа, мемоари? (П. Наковски На пат со времето).
Что же касается употребления совершенного вида в данном
значении, здесь ситуация обстоит в языках по-разному. В русском языке
презенс совершенного вида, хотя и не свободно, а в определенных
конструкциях, употребляется с итеративным значением. Обычно он
используется в кратно-соотносительных конструкциях (кратно-парных и
кратно-цепных (Маслов 1959: 244–245)):
Если я опускаю письмо в полковой ящик, то оно из Златоуста
уходит только на другой день. (Людмила Улицкая, Лестница Якова).
Один из контекстов употребления совершенного вида в кратноцепных конструкциях – это цепочка повторяющихся действий:
Этот Задира налетит коршуном на какого-нибудь миролюбивого
воробья, оттеснит его в сторону, клюнет разок от его куска, тут же
налетит на другого воробья, клюнет от его куска, тут же бросится к
третьему... (Н. Носов, Когда мы смеемся).
В македонском языке форма настоящего времени совершенного
вида в независимой позиции употребляться не может, в аналогичных
контекстах широко распространены формы будущего времени (ќе+презенс)
(подробнее о типах контекста, в которых может употребляться форма СВ в
русском языке и форма будущего времени в македонском см. в Недич 2012,
Верижникова 1992, 2009, Петроска 2008, Пановска-Димкова 2004, 2007,
Конески 1990).:
И така Стојан Сираковски: ќе погледне и ќе го наведне погледот
кон пушката меѓу колената. (П.М. Андреевски, Татко)
Па тие редовно одеа во црква. Ќе дојде недела или некој поголем
празник и тие – ајде. Ќе облечат нови алишта, ќе се начешлаат и ќе
појдат. И ќе палат свеќи и за живи и за мртви. Ќе се крстат и ќе палат.
Потоа пред сите икони ќе се молат, како пиштачи.(П.М. Андреевски,
Проклета куќа).
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В македонском также распространены пересказывательные формы
с ќе, но в данной работе мы их не рассматриваем отдельно, т.к. эвиденциальность не входит в ее рамки.
Наряду с такими формами в македонском языке употребляются и
формы императива или конструкции с глаголом чини + императив:
А ти тргај, трпи, свети му, свивај се и топи се како свеќа пред
него… Туку, што ќе правиш, домаќин ти е… (В.Иљоски, Чорбаџи Теодос).
Глагол чини часто вводит цепочку повторяющихся действий:
Си биле мајка и ќерка, ден со ден кутрите не можеле да сврзат,
врзи ги – скини се, чинеле. (В. Малески, Разбој).
Зачатки подобного употребления императива со значением
итеративного действия присутствуют и в разговорном русском языке:
Нелегкая у меня жизнь: в магазин сходи, да обед приготовь, да
постирай... (Разг.)
Формы ќе+презенс в македонском языке, кроме значения
собственно повторяющегося действия, в плане настоящего могут иметь
и пословичное значение, где субъект действие является обобщенным, а
действие вневременным:
Тие сите знаеја дека подноктицата се јавува кога ќе влезеш од
ладно во топло. (П.М. Андреевски, Водици).
В русском языке в таких случаях обычно употребляется форма
несовершенного вида.
Для выражения повторяющегося действия в прошлом в македонском языке широко распространена форма будущего в прошедшем
(ќе+имперфект):
Тој ќе влезе дома, а дури после ќе влезеше и неговата сенка. (П.М.
Андреевски, Проклета куќа).
В русском языке для передачи такого значения употребляются
формы с глаголом бывало и основным глаголом совершенного или несовершенного вида:
Бывало, войдет он в дом, а уж только потом его тень входит.
Но конструкции с глаголом бывало в русском языке могут иметь и
другие значения. Во-первых, это значение нерегулярного повторения:
Придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым
месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам
не выпускал уж из своих рук. (А. С. Пушкин, Капитанская дочка).
Бывает, встречаю на улице офицеров моей команды и очень
неприятно: честь отдавать неудобно, кланяться еще неудобнее. (Л.
Улицкая, Лестница Якова).
Такому значению в македонском языке эквивалентна конструкция
се случува + да-констр.:
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Во попладневните часови се случува да заврне. (Разг.)
Кроме того это значение деактуализованности, которому в македонском языке соответствуют уже упоминавшиеся конструкции ќе+имперфект,
а в третьих это наглядно-примерное значение, которое может в русском
языке иметь и презенс совершенного вида, и конструкции бывало + презенс
совершенного вида. В македонском языке обоим вариантам эквивалентны
формы ќе+презенс, которые также уже были упомянуты.
Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь
ли, отец мой, сердце так и замрет! (А. С. Пушкин, Капитанская дочка).
А загарот беше некое милозливо куче кое како да ја разбираше
нивната несреќа. Само што ќе ја отварат вратата, и тоа ќе почне да се
исправа и да им ја пика главата меѓу рацете. (П.М.Андреевски, Проклета
куќа).
Когда речь идет и о специальных конструкциях, способных выражать итеративное значение, нельзя не привести и конструкции знае да +
презенс, има навика / oбичај да + презенс, которые в македонском языке
имеют хабитуальное или потенциальное значение. В русском языке таким
конструкциям в этом значении соответствуют конструкции с глаголом
любить, которые, насколько нам известно, не рассматривались в контексте
итеративности:
Тој знае да ми се појави во ниедно време на врата. (Разг.)
Он любит заявиться у меня среди ночи. (Разг.)
По нашему мнению, такие конструкции в русском языке заслуживают более детального рассмотрения в контексте итеративности, т. к.
речь идет не только о семантике самого глагола любить, а именно о целой
конструкции, имеющей определенное значение: в конкретных случаях
подразумевается, что объект не только любит что-то совершать, а именно
совершает это с определенной регулярностью.
К тому же не был он (по его выражению) и врагом бутылки, т. е.
(говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у
нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и
обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке и даже стал
предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полезную
для желудка. (А. С. Пушкин, Капитанская дочка).
Такие конструкции выражают, скорее, потенциальную готовность
совершать действия. Существование связи такого, ирреального действия и
итеративного уже замечалось исследователями (Князев 2007: 155), но нам
представляется, что этот вопрос требует более подробного рассмотрения
в славянских языках, если принять во внимание употребление таких
конструкций в македонском, русском, сербском языке, употребление
императива в тех же языках, употребление форм с глаголом, восходящим
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к хотеть в сербском и македонском языке, и, наконец, употребление форм
потенциала в сербском языке.
Подытоживая все выше сказанное, можем резюмировать следующее:
- в македонском языке, как и в русском, одним из основных средств
выражения итеративных действий является несовершенный вид глагола;
- некоторые формы используются только в одном языке, а некоторые
в обоих, но частотность и условия их употребления могут отличаться;
- некоторые конструкции недостаточно исследованы в рассматриваемых языках, и следовало бы в дальнейшем посвятить им больше
внимания.
В качестве заключения приводим таблицу использованных средств
для выражения итеративных значений в русском и македонском языках,
которая отображает эквивалентные по употреблению средства в двух
языках.
Русский язык
-несовершенный вид
-некоторые СД
-совершенный вид
(ограниченное
употребление)
Неограниченное
-конструкции с глаголом
повторение в прошлом бывало
-конструкции с глаголом
доводилось, приходилось

Македонский язык
-несовершенный вид
-некоторые СД
-ќе+презенс

Наглядно-примерное
значение

-ќе+презенс

Неограниченнократное значение (в
плане настоящего,
прошлого и будущего)

-совершенный вид
-конструкции с глаголом
бывало (+ св)
Пословичное значение -несовершенный вид
Хабитуальное
-конструкции с глаголом
значение
бывать
-конструкции са глаголом
любить
Нерегулярное
-конструкции с глаголом
повторение
бывать
конструкции с глаголом
доводиться, приходиться
Значение
-конструкции с глаголом
деактуелизованности
бывало

-императив, чини + императив
- ќе+имперфект
-чини + императив

-ќе+презенс
-конструкции знае да + презенс,
има навика / oбичај да + презенс
- конструкции с глаголом се
случува
-ќе+имперфект
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ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ У ИТЕРАТИВНИМ КОНСТРУКЦИЈА
У РУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
У раду се покушава обухватити и представити богатство и разноврсност глаголских средстава и њихових итеративних значења и могуће
комбинације њихових еквивалената у српском и руском језику.
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ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАКЕДОНЦЕВ-МУСУЛЬМАН В ГОЛО БОРДО (АЛБАНИЯ):
ТЕРМИНОЛОГИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ*
1

Тезисы: Статья посвящена результатам этнолингвистических экспедиций
на Западные Балканы и терминологии традиционной одежды славян-мусульман в
Голо Бордо (Албания). Работа экспедиций МАЭ РАН, Института лингвистических
исследований РАН и Санкт-Петербургского государственного университета
проходила в 2008-2010 гг. До настоящего времени население региона сохраняет
традиционный костюм (главным образом женский) как важный маркер и символ
идентичности.
Ключевые слова: македонцы-мусульмане, Голо Бордо, Албания, традиционная
одежда, терминология.

Отдел европеистики Музея антропологии и этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (МАЭ РАН) много
лет проводит комплексные экспедиции в различные регионы: в Северную
Германию, страны Скандинавии, Финляндию, страны Балтии, на Балканы,
в Приазовье и Северное Причерноморье, а также другие регионы со
сложным этническим и конфессиональным составом населения. За
последние годы был сформирован достаточно богатый фонд предметов
традиционной культуры, фотографий, аудиозаписей и видеоматериалов,
собранных во время экспедиций. На этом фоне исключительную ценность
представляют коллекции предметов одежды (МАЭ РАН. Колл. № 7607 – 1,
* Работа выполнена при поддержке СПбГУ. Мероприятие 6, 2017 г. (№ 31.42.652.
2017).
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2, 3) и фотографий (МАЭ РАН. Колл. ВХ ЭФЗК № 167), привезенных из
Голо Бордо2.
Албанско-македонское пограничье представляет собой исключительно важный регион для этнографических, лингвистических, этнолингвистических и социолингвистических исследований. В данном регионе
проживают албанцы (мусульмане, христиане католики и православные),
македонцы (православные и мусульмане), цыгане (мусульмане), влахи
(православные). Полиэтничный, мультилингвальный и многоконфессиональный состав населения определил сложность социальных и культурных
процессов, происходящих в восточных и северо-восточных районах Албании и в Западной Македонии.
Статья посвящена результатам этнолингвистических экспедиций
на Западные Балканы и терминологии традиционной одежды славянмусульман в Голо Бордо (Албания)3. Работа экспедиций МАЭ РАН,
Института лингвистических исследований РАН и Санкт-Петербургского
государственного университета проходила в 2008-2010 гг. (Соболев, Новик
2013: 7-17).
Место и основные этапы проведения экспедиций
Местность, в которой проходили экспедиции (АМАЭ: Новик:
2008А; 2008Б; 2009А; 2009Б; 2010А; 2010Б) находится на востоке /
северо-востоке Албании, в горном районе, расположенном на границе с
Республикой Македония. Высокогорный район, в котором разбросаны на
территории Албании славянские поселения и где проходили в течение трех
лет наши экспедиции, по-албански называется Голоборда (алб. Gollobórd/ë,
–a). Среди вариантов названия есть такие: Голоберда, Голэберда. Помакедонски название звучит соответственно: Голо Бордо, Голо Брдо.
Славянская этимология названия прозрачна – ʻголая гораʼ, ʻголая вершинаʼ.
Число македонцев-мусульман в данном регионе Албании насчитывает порядка нескольких тысяч – по нашим оценкам, до 10 000 чел.
(АМАЭ: Новик 2008А; АМАЭ: Новик 2008Б: 6; Голо Бордо 2013: 33; Ylli,
Steinke 2008: 20). Привести более точные данные пока затруднительно 4. Не
Территория Голо Бордо в настоящее время входит в состав двух государств: Республики
Албания и Республики Македония.
3
Более подробно анализ всех экспедиционных материалов представлен в изданных порусски и по-албански коллективных монографиях: (Голо Бордо 2013; Gollobordë 2017).
4
В одном из последних исследований области Голо Бордо, предпринятом болгарским
ученым Веселкой Тончевой, анализируется по различным источникам состав населения
начиная с XVI в., однако на современное состояние не приводятся какие-либо конкретные
цифры (Тончева 2009, I: 9-25), что объясняется, прежде всего, высоким уровнем миграции
местного населения, а следовательно, риском любых достоверных подсчетов.
2
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внесла ясность в данный вопрос и проведенная с октября по 1-е ноября 2011
г. перепись населения и домохозяйств Албании (алб. Censusi i popullsisë
dhe i banesave 2011) (Censusi 2011, INSTAT), результаты которой были
объявлены год спустя после ее проведения5. Согласно данным Института
статистики страны, население Албании составляет 2 821 977 чел. Из них
македонское меньшинство насчитывает 0,2 % от общего числа жителей
(Censusi 2011; Censusi 2011, INSTAT). Примечательно, что македонский
язык назвали своим родным (алб. gjuhë amtare) 0,16 % населения страны
(не все, самоидентифицирующие себя как македонцы, владеют идиомом).
Результаты переписи вызвали бурную дискуссию в обществе, ряд партий, в
первую очередь созданных на базе этнической принадлежности и призванных отстаивать права меньшинств, и национальных обществ выступили с
резкой критикой технологий и методов проведения переписи и ее результатов, назвав их сфальсифицированными и «коррумпированными». В
свою очередь, представители властей настаивают на прозрачности и
достоверности данных6.
В сентябре – октябре 2017 г. в Парламенте Албании проходила
дискуссия по этническим меньшинствам в стране, вызванная нескрываемым
давлением Парламента Европейского Союза. В результате переговоров
законодательным органом страны было принято решение признать «болгарское меньшинство» в Голо Бордо, в районе Преспанских озер и в Го́ре
(Panorama 2017).
Официально Албания очень долго постулировала лозунг, что она
является моноэтничной страной, чуть ли не единственной моноэтничной
страной Европы; соответственно, в Албании живут только албанцы. В
дальнейшем, не в последнюю очередь под влиянием Евросоюза, стать
членом которого желает эта балканская страна, отношение к национальным
меньшинствам изменилось. Албания признает, согласно государственному
закону, наличие этнических меньшинств. Одним из них является македонское (Новик 2009г: 119–130; Новик 2011б: 124–141). Но чаще всего,
когда речь заходит о македонцах, подразумеваются православные македонцы, живущие в районе озер Большая и Малая Преспа. Славяне-мусульмане, проживающие в Голо Бордо, или македонцы-мусульмане, как иногда
говорят сами представители этнолокальной группы, а также коллегиученые из Республики Македония (Лиманоски 1992: 27–36; Дрвошанов
1995: 37–44; Видоески 1998: 5–46; Светиева 2006), или болгары, как их
называют болгарские исследователи (Асенова 1997: 124–127; Бояджиев
Материалы переписи и рефлексия в обществе после публикации ее результатов касательно
славянского населения также приводятся в коллективной монографии (Голо Бордо 2013: 1011).
6
Примером может послужить развернутое интервью министра инноваций и информационных и коммуникационных технологий Генца Поло (Genc Pollo) главному телевизионному
каналу страны TVSH 16 декабря 2012 г.
5
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2007: 52–64; Христова 2007: 43–53), или сербы, как фиксируют сербские
политизированные ученые (Филиповић 1940)), остаются каким-то образом
в тени общественного интереса (АМАЭ: Новик 2009Б: 5).
В научном сообществе существование этой группы славян вообще
вызывает неподдельный интерес ввиду практически полного отсутствия
обобщающих сведений и научного, базирующегося на объективные факты
и далекого от политической конъюнктуры описания (за исключением ряда
статей и монографий, которые выходили либо очень давно, либо касались,
главным образом, каких-то определенных аспектов языка или культуры).
Основной точкой нашего пребывания и работы экспедиций в Голо
Бордо стало селение Треби́шт (алб. Trebísht, –i, соответственно македонское название поселения Тре́биште, на местном говоре македонского
языка Тре́бишта). Выбор этого населенного пункта был случайным.
Остановившись в селе Кленье (алб. Klenj/ë, –a) для беседы с местными
жителями, мы познакомились со славянином-мусульманином по имени
Рамазан Садику, который и предложил поехать в его родное село Требишт,
сказав, что там хорошо сохраняется не только македонский говор, но
и многие элементы традиционной культуры, а местные жители весьма
активно разводят мелкий рогатый скот (что для целей экспедиции 2008 г.
по сбору скотоводческой лексики было исключительно важно).
Требишт расположен на высоте 800 метров над уровнем моря.
Чтобы попасть на альпийские луга, принадлежащие жителям села и находящиеся на высоте 1500 метров, нам приходилось добираться на мулах и
лошадях. В Голо Бордо есть и поселения, в которые невозможно добраться
на машине. Зато все сложности пути и дорог полностью могут быть
компенсированы тем подлинным царством архаики, которое поражает
любого, даже видавшего виды этнографа.
Из 15 славяноязычных сел в албанской части Голо Бордо (Голо
Бордо 2013: 27) Требишт ближе всего расположен к македонской границе,
соответственно, наиболее удален от центра Албании. Следовательно, этот
пункт не был особенно удачен для экспедиционных выездов в другие
точки Голо Бордо, зато позволил собирать материалы практически в «этнографическом заповеднике».
Этнологические и лингвистические наблюдения в Голо Бордо
(при постоянной дислокации нашей экспедиции в Требиште) позволили
аккумулировать полевые материалы по традиционному жилищу, народной
одежде, украшениям, народным верованиям, ремеслам и промыслам,
рукоделию, традиционной кухне, а также зафиксировать достаточно значительный лексический материал. В данной статье главное внимание будет
уделено терминологии традиционной одежды.
Голо Бордо представляет собой, как уже было отмечено, совершенно уникальный, с точки зрения сохранности традиционной
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культуры, заповедник. К слову сказать, часть данной области с 2008 г.,
согласно постановлению правительства Албании, включена в созданный
национальный парк «Шебеник – Ябланица» (алб. “Shebenik-Jabllanica”).
Цель данного решения – привлечь отечественных и иностранных туристов
в регион и способствовать притоку инвестиций в развитие экономики
местных поселений.
Среди задач экспедиций 2008-2010 гг. в Голо Бордо был сбор и
анализ полевых материалов лингвистического, этнолингвистического,
этнографического, исторического, фольклорного характера в районах
совместного проживания различных групп албанского, македонского, греческого, арумынского этносов. Полевые выезды, предпринятые в рамках
нашего проекта, ставили задачу-максимум – комплексное исследование
албанско-славянского пограничья, а также задачу-минимум – фиксацию
лексики, относящейся к скотоводческой деятельности, ведению хозяйства местными жителями, запись нарративов для последующего
лингвистического анализа, а также предварительное этнографическое
описание области расселения славян-мусульман востока / северо-востока
Албании. Изучение явлений на стыке языка и культуры, относящихся к
предмету этнолингвистики, в сложном полиэтничном регионе позволит в
дальнейшем пролить свет на ряд злободневных вопросов, стоящих перед
современной наукой. Эти вопросы касаются этнической идентичности
и самосознания местного населения, культуры жизнеобеспечения и
комплекса хозяйственных занятий, фольклора, традиций, верований людей,
живущих в условиях постоянных межэтнических контактов. И в данной
научной работе исключительно важную роль играют артефакты (предметы
традиционной культуры, привезенные в МАЭ) и фотографии, сделанные в
поле в ходе экспедиций, как этнографический источник.
Возвращаясь к теме задач экспедиций 2008-2010 гг., отметим
Лексическую программу (А.Н. Соболев), которая предполагала запись
лексики на македонском говоре местных жителей, относящейся в первую
очередь к теме скотоводства. Помимо этого записывались на DVDкамеру интервью с крестьянами, пастухами, изготовителями брынзы и
иных молочных продуктов, т.е. всех тех, чья хозяйственная деятельность
связана с разведением мелкого рогатого скота. Тема фиксации нарративов
на говоре славян-мусульман (специальный проект Австрийской академии
наук) предполагала и запись всевозможных рассказов крестьян на
темы мифологии, поверий, верований, народного ислама и народного
христианства (sic!).
Данная публикация после выхода в свет коллективной монографии
(Голо Бордо 2013; Gollobordë 2017) продолжает серию в ряду запланированных автором по вещевым коллекциям и визуальным материалам
из Голо Бордо, а потому включает результаты наблюдений на современном
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этапе, оставляя детальный анализ зафиксированных явлений на западе
Балкан для дальнейших исследований7.
Традиционная культура македонцев-мусульман Голо Бордо8
Традиционная одежда
В Голо Бордо фиксируется устойчивая сохранность традиционного
костюма. В Албании насчитывается более 300 вариантов традиционной
одежды (Gjergji 1988). Практически каждая краина, значительная часть
населенных пунктов, городов (Shkodra 1984: 117-119) и деревень, имеют
свои устоявшиеся типы костюма. Можно отметить даже такой факт,
когда в одном селе сохраняется несколько типов традиционной одежды,
продолжающей свое бытование до наших дней. У македонцев-мусульман
Голо Бордо также сохранился свой неповторимый тип традиционного
костюма. Более того, в разных селах бытуют разные варианты, имеющие
как определенные черты и детали комплекса, общие для всего Голо Бордо,
так и представляющие узко локальную специфику (Shkurti et al. 2004: 124).
Для нашего времени актуально говорить о женском традиционном костюме
(Рис. 1).

Рис. 1. Девушка из семейства Садику в
традиционном женском костюме села Требишт.
Праздничный комплекс был одет по случаю
свадьбы во второй день свадебных торжеств в
доме жениха. С. Требишт. Фото А.А. Новика.
2009 г. Колл. МАЭ. № ВХ ЭФЗК 167-198.
Материалы автора, а также научные отчеты экспедиций 2008, 2009 и 2010 гг., содержащие
сведения о традиционной культуре македонцев-мусульман Голо Бордо, хранятся в архиве
МАЭ РАН: (АМАЭ: Новик 2008А; АМАЭ: Новик 2008Б; АМАЭ: Новик 2009А; АМАЭ:
Новик 2009Б; АМАЭ: Новик 2010А; АМАЭ: Новик 2010Б).
8
О традиционной культуре македонцев-мусульман Голо Бордо автором были опубликованы
следующие работы: (Новик 2009а; Новик 2009б; Новик 2009в; Новик 2009г; Новик 2009д;
Новик 2009е; Новик 2010; Новик 2011а; Новик 2013б).
7
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Одежда, в силу ведения славянами-мусульманами преимущественно
скотоводческого хозяйства в прошлом, в основном делалась и делается
из шерстяных тканей (главным образом из овечьей шерсти). Исключение
составляют рубахи и нательное белье, которое шьют из хлопчатобумажных
материалов (в прошлом из домотканины шили постоянно все виды, а в
настоящем домашнее полотно используют для праздничных вариантов).
Комплекс традиционной женской одежды состоит из длинной
рубахи белого цвета, поверх которой надевается задняя пристилка красного
цвета с вертикально расположенными орнаментальными мотивами, а
также передника яркого красного цвета (Новик 2013а: 118-129). Важная
деталь – женские шаровары из облегченной хлопковой ткани с пришитыми
ноговицами9. Такие шаровары являются ярким маркером принадлежности
комплекса к мусульманской культуре. Ноговицы шьют из полосатой
атласной ткани, в цветовой гамме которой преобладают насыщенный
желтый и красный. Также символична другая, практически обязательная,
деталь этого типа костюма – яркий красный передник. Даже если на
женщине в повседневном быту обыкновенная юбка из покупного ситца
или даже спортивные брюки, на ней, как правило, традиционный передник
из домотканины либо любой другой ткани, но обязательно красного цвета.
Классический вариант передника украшен красной бахромой. Белая блуза
присутствует как в костюме невесты, так и в костюме замужней женщины.
Лишь пожилые женщины и вдовы заменяют ее на блузу темного или
черного цвета.
Праздничный вариант костюма предполагает использование специальных нарукавников, которые шьют из богато декорированного блестками
или вышивками материала. В наши дни для шитья подобных атрибутов
женского костюма все чаще используют покупные ткани с люрексом
и пестрыми блестками, что существенным образом упрощает костюм.
Подобные аксессуары отличают костюм македонок-мусульманок от их
соседей – македонок-православных, албанок и др.
Костюм невесты, равно как и костюм молодой женщины, украшает богато орнаментированный передник (в самом нарядном варианте – из шелка красного либо малинового цвета со стилизованными
растительными орнаментами). На поясе крепятся специальные клапаны
с богатой орнаментикой. Подол передника украшен бахромой либо
мережками, получившими распространение в данном регионе Албании, по
всей видимости, относительно поздно под влиянием городской культуры.
Комплекс дополняет безрукавка е́лек (мак. е́лек, мак. диал. jе́лек, алб. jelék, –u
– из тур. яз.) из шерстяной либо шелковой ткани, который надевают поверх
блузы или длинной рубахи. Как правило, такая безрукавка коричневого
9

Ср. со схожим элементом костюма в Абри, Косово: (Halimi-Statovci 2009: 258).
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либо иного насыщенного цвета. Нарядный вариант такой безрукавки имеет
обязательно вышитый золотным гайтаном (алб. gajtán, –i) орнамент.
Елек, как в плане кроя, так и по способу украшения, похож на безрукавку,
бытующую среди албанцев, македонцев и других народов Балканского
полуострова. Подобная деталь одежды, с характерным решением орнаментального украшения, получила распространение в балканских землях с
османским завоеванием, под влиянием ориентальной культуры. У молодых
женщин такой елек имеет два ряда пуговиц из золотных нитей с малиновыми
вставками-бусинами, выполняющими чисто эстетическую функцию.
В холодное время года костюм дополняет верхнее распашное одеяние
без рукавов из белого сукна, расшитое красными гайтанами. В области
груди аппликация красным гайтаном на белом фоне имитирует наличие
безрукавки. Подобное сочетание цветов также отличает славян-мусульман
от албанцев и сближает их наряды со славянской одеждой (для соседних
македонцев и болгар характерны плотные вышивки красным по черному
или белому фону). Однако для славян, исповедующих православие, не
характерно использование блестящих нитей, блесток и прочей сверкающей
мишуры, чем иногда так грешат новые костюмы мастериц Голо Бордо.
Головным убором местных женщин служит платок, который повязывают таким образом, что он позволяет спрятать волосы, но оставляет
открытыми шею и часть груди. Платки в Голо Бордо носят как молодые
женщины, так и пожилые. Головной платок невест и молодых женщин
красного цвета. Длинная бахрома украшена яркими блестками, которые
нашивают на нити кистей по всей длине. Прежде платки были домоткаными.
В наши дни платки чаще покупают фабричного производства (как правило,
турецкого или сирийского10), с ярким цветочным орнаментом, с нитями
люрекса, а затем, в домашних условиях, облагораживают их – нашивают
блестки, дополнительные ряды кружев и т.д. Платки пожилых женщин из
черного шелка либо шерсти украшены черными кружевами либо бахромой.
Комплекс мужской традиционной одежды состоит из рубахи из
хлопчатобумажной ткани, темных либо белых шерстяных штанов, тканого
пояса, оборачиваемого вокруг талии, безрукавки и верхнего распашного
одеяния11. При этом повседневный традиционный комплекс предусматривал
штаны темного цвета (чаще всего коричневого), а нарядным вариантом
считались штаны из белого валяного сукна. Такое одеяние изготавливали
внутри домашнего хозяйства либо заказывали у сельских мастеров или
городских ремесленников.
Товары из Сирии – платки, ткани с люрексом и проч., – были широко представлены на
местном рынке до начала кризиса на Ближнем Востоке в 2011 г. – развязывания гражданской
войны в Сирии.
11
Данные элементы мужского традиционного костюма, такие как тирчи и елек, были
привезены для коллекции МАЭ в 2010 г. (МАЭ РАН. Колл. № 7607 – 1, 2, 3).
10
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Обувь шили из сыромятной кожи, украшали вышивками из
шерстяных нитей. В первой половине XX в. традиционный костюм был
вытеснен европейской одеждой. Мужского костюма подобные инновации
коснулись раньше, чем женского, ввиду большей социальной активности
мужской части населения12. Практически весь ХХ в., по крайней мере с
1940-х гг., мужчины уже носили брюки, рубахи и пиджаки, сшитые по
европейской моде городскими и сельскими портными. Это касалось
одежды и пастухов, которые из всего набора традиционного костюма и его
аксессуаров сохранили лишь пастушескую сумку та́рджик (алб. anxhájk,
-u), которую и в наши дни продолжают шить из кожи самостоятельно по
крою, унаследованному от отцов и дедов.
Традиционные украшения
Женщины в Голо Бордо продолжают носить украшения в повседневной жизни, при этом старинные ожерелья, серьги, подвески, браслеты и т.д.
обладают высокой степенью престижности. Характерной особенностью
местных украшений является то, что практически все они выполнены из
золота. Это выделяет славян-мусульман из среды албанцев (мусульман,
католиков и православных) и македонцев (православных), живущих в
соседних поселениях в Албании и Македонии.
Известный факт, что на территории Албании традиционны украшения из серебра. На протяжении многих веков в этих местах на западе
Балкан сформировались региональные предпочтения в типах и техниках
украшений. Соседние с Голо Бордо области (Мирдита, Люма, Хас и др.)
сохраняют традиционные серебряные подвески, браслеты, кольца, выполненные в технике филиграни, а также чеканки и литья. Украшения из
золота получили распространение в данном регионе Балкан лишь после
османского завоевания в XIV-XV вв. Однако это распространение имело
ограниченный характер и не вытеснило традиционные серебряные украшения из народного костюма албанцев. В среде же славян, принявших ислам,
подобная инновация быстро вошла в быт. Золотые украшения стали ярким
атрибутом престижной ориентальной культуры, распространившейся с
усилением власти турецкой администрации. С XVIII столетия в албанских
землях золотые украшения становятся доступными не только знати и
зажиточным купцам и ремесленникам, но и определенной прослойке
крестьян, владевших крепким хозяйством. К ХХ в. почти в каждом доме
славян-мусульман у женщин были золотые украшения.
Схожая ситуация отмечалась и в албанской Горе. См. фотографии 1940-х гг. с жителями
села Борье (алб. Bórje), на которых одновременно детали как традиционного комплекса
одежды, так и европейского: (Dokle 2010: 104, 132, 446).
12
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Практически непременным атрибутом женского костюма в Голо
Бордо является нагрудное украшение в виде ожерелья (Рис. 2).

Рис. 2. Женщины, поющие ритуальные песни, во время свадебного обряда с
просеиванием зерна. С. Требишт. Фото А.А. Новика. 2009 г. Колл. МАЭ. № ВХ
ЭФЗК 167-183.

Традиционным считается украшение в виде массивной цепочки
с пятью или более подвесками, сделанными из монет. В богатых семьях
такие украшения, как правило, из золота. Выбор металла отличает
украшения славянок-мусульманок от украшений албанок – традиционные
албанские украшения крестьянок, как мы уже отметили, из серебра (это
касается и албанок-мусульманок, и албанок-православных, и албаноккатоличек). Монеты, использующиеся в качестве украшений: турецкие
золотые лиры или наполеоны, бытовавшие в самой Албании в период 19201930-х гг. Монеты используются не только при изготовлении ожерелий, но
и серег. Примитивный вариант таких украшений – когда к золотой монете
припаивают золотую или серебряную дужку для крепления в ухе. Техника
изготовления подвесок ожерелья может быть и сложной. В этом случае к
цепочке крепятся подвески, выполненные в технике чеканки или литья.
Предпочтение золотых украшений в народном костюме свидетельствует
о широком проникновении ориентальной эстетики и мусульманской
системы ценностей в жизнь славян-мусульман. С одной стороны, это
говорит о том, что ориентальная культура пустила глубокие корни в этом
регионе Балкан. А с другой стороны, для местных жителей, занимавшихся
отгонным скотоводством в прошлом и продолжающих им, в известной
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степени, заниматься в настоящем, в условиях социальной и политической
нестабильности подобные женские украшения являлись и являются
своеобразными инвестициями и способом накопления и сохранения
богатства. Приходится лишь констатировать, что многим семьям удалось
сохранить подобные украшения и в годы военного лихолетья, и в период
коллективизации и изымания ценностей у населения в годы строительства
социализма (здесь можно сослаться на свидетельства информантов в
разных регионах Албании о том, как после Второй мировой войны власти
экспроприировали в первую очередь женские украшения, которые традиционно передавались от матери к дочери и которых, как правило, в больших
семьях было достаточно много).
Для македонцев-мусульман характерно то, что дорогие украшения
носят даже маленькие девочки – обычай, который не встретишь в среде
албанцев-католиков или албанцев-православных, равно как и македонцевправославных.
При этом исключительно важно помнить, что в народном сознании
драгоценные металлы, особенно золото, обладали сильным апотропеическим действом. Украшения из золота (как и другие металлы в целом)
способны были защитить, согласно верованиям, от злых духов, вредоносных
чар, «дурного глаза» и т.п. порчи (Halimi-Statovci 2009: 37).
В этом ряду особое место занимают мужские украшения, которые
сохраняют бытование в этом высокогорном районе до нашего времени. Мужчины достаточно редко носят их в Голо Бордо в наши дни.
Из традиционных мужских украшений, таких как перстни, цепочки для
карманных часов, Х-образные украшения кёстек (алб. qosték, –u – из греч.
яз.), скреплявшие борта безрукавок, ювелирные пуговицы и т.п., до нашего
времени сохранились лишь перстни, которые носят по праздникам. При
этом, как пришлось наблюдать на традиционной свадьбе в 2010 г., золотые
перстни современной работы были на мужчинах среднего возраста.
Рукоделие, ковроткачество, художественное ткачество
Для рукоделия в Голо Бордо (которое является здесь исключительно
женским занятием) характерны полихромные вышивки: по белому,
красному или иному фону создается орнамент в виде стилизованных
цветов, лепестков, соцветий. По главному мотиву изображения называется
и весь орнамент: «розы», «гвоздики» и т.д. Домотканые полотенца из белого
хлопка могли украшать вышивками красной нитью в виде стилизованных
цветов. Полотенца, как правило, украшались бахромой и мережками разной
сложности.
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До настоящего времени в некоторых домах женщины продолжают
заниматься ковроткачеством. Нам довелось побывать в домах таких информантов, сделать фотографии, поговорить о тонкостях работы мастериц. С
начала 1990-х гг. в данном деле наблюдаются определенные инновации,
касающиеся, главным образом, не техники изготовления изделий или их
орнаментики, а использования новых материалов. До начала 1990-х гг.
местные мастерицы практически не использовали покупного сырья. Ковры и дорожки ткали из домашней шерсти, окрашенной натуральными
красителями, секреты работы с которыми передавались от матери к дочери
на протяжении столетий. Причина подобного сохранения традиций в деле
ковроткачества (и домашнего тканья, и рукоделия в целом) была банальной – купить в магазинах в социалистической Албании фабричную пряжу
разнообразных расцветок было практически невозможно. А если это и удавалось сделать в городских магазинах, то купленные нити шли на вязание
кофт и нарядных свитеров (то, что можно было показать всем окружающим) – и уж ни в коем случае не на изготовление ковров и половиков (части
внутреннего убранства дома, доступного лишь взору узкого круга самых
близких). С демократическими преобразованиями в стране прилавки магазинов и лотки рыночных торговцев заполонили товары со всего мира. А
потому в домашнем рукоделии, коврах и проч. работах стали появляться
странные, не присущие прежним работам, сочетания розового, небесно-голубого, кричаще-зеленого и т.д., что отнюдь не улучшает художественный
уровень и качество изделий.
Возможности использования вещевых коллекций
(МАЭ РАН. Колл. № 7607 – 1, 2, 3) и фотографий
(МАЭ РАН. Колл. ВХ ЭФЗК № 167)
Экспедиции в Голо Бордо стали важным этапом в деле изучения
Балкан. В сфере балканистики ИЛИ РАН, МАЭ РАН и СПбГУ проводят
многолетние исследования, результаты которых позволяют названным
учреждениям иметь высокий научный рейтинг в мировом научном
сообществе. Доступ исследователей из различных отечественных и
зарубежных институций к архивным материалам (в первую очередь к
фонду МДАБЯ13 и фонду Голо Бордо 2008-2010 гг.) позволит расширить
источниковедческую базу научных изысканий, а, следовательно, поднять
их научный уровень. В свою очередь, МАЭ РАН как центр хранения
полевых архивных материалов получает статус головного института,
13

МДАБЯ – Малый диалектологический атлас балканских языков.
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координирующего деятельность других научных учреждений по
архивации и изучению материалов по балканистике (включая хранение
текстовых, аудио-, фото-, видеоматериалов и предметных коллекций).
Осуществление данного пилотного проекта позволит ученым ввести в
научный оборот совершенно новый материал, базирующийся на фондах
архива МЭА. В будущем подобный подход ожидается и в отношении
материалов из других экспедиций на Балканы (в албанско-македонское,
черногорско-албанское и албанско-греческое пограничье и др.). Этот
научно-практический задел позволяет укрепить потенциал отечественной
балканистики и актуализирует стоящие научные задачи, а также открывает
новые возможности международного сотрудничества.
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ВЕРКОВИЌЕВИОТ АПОСТОЛ КАКО ДЕЛ
ОД ЗБИРКАТА РАКОПИСИ ОД ПБ „САЛТИКОВ ШЧЕДРИН“
ВО САНКТ ПЕТЕРБУРГ
Апстракт: Во рефератот којшто е цел на нашата работа даваме приказна
Верковиќевиот апостол како дел од збирката на Стефан Верковиќ. Верк е многу
важен ракопис за македонската национална, јазична и културна историја, но воедно
е значаен за македонско-руските културни врски. Во рефератот освен деталниот
опис за Верковиќевиот апостол како дел од збирката ракописи од ПБ „Салтиков
Шчедрин“ во Санкт Петербург, опфаќаме накусо уште десеттина македонски
старословенски и црковнословенски ракописи кои се чуваат во Руската федерација.
Клучни зборови: руска црковнословенска варијанта, Верковиќев апостол,
ракопис.

Во ракописниот оддел на Публичната библиотека „Салтиков
Шчедрин“ во Санкт Петербург со број QnI 46 е обележан еден апостол од
крајот на XIV век. Станува збор за Верковиќевиот апостол. Овој апостол
на Публичната библиотека ѝ го продал Стефан Верковиќ, па по него ѝ го
добил името. Во текот на XIX и почетокот на XX век голем број од богатото
македонско ракописно културно историско наследство било разграбувано
и разнесувано низ цела Европа и Русија. Поголемиот и повредниот дел
од ракописите станале плен на разни собирачи, патешественици и други
заинтересирани лица кои ракописите ги изнесувале од Македонија и ги
продавале по разни библиотеки, без притоа да се внимава ракописот да
остане во целост (Георгиевски 1989). Има примери кога по неколку листа од
еден ист ракопис се чуваат не само во различни библиотеки, туку и во разни
земји. Таков бил Стефан Верковиќ, кojшто во Македонија дошол како агент
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на српската политичка пропаганда, тој се бавел и со собирање на стари
ракописи (Пенушлиски 1985),кои потоа ги продавал во Белград, Русија и
во други земји. Највредниот и најголемиот дел од неговата колекција бил
продаден во Русија, односно во Публичната библиотека каде што и денес се
наоѓа овој ракопис. Покрај нашиот ракопис, Верковиќ на оваа библиотека
и продал и други македонски ракописи како на пример: Слепченскиот
апостол од крајот на XII век, Одломката од евангелието по Матеја од крајот
на XIII и почетокот на XIV век, Евангелието од крајот на XIII и почетокот
на XIV век(Десподова 1983). Ракописот содржи 99 пергаментни листови,
пишувани на мали листови со димензии 21х14 см. Почетокот на ракописот
е изгубен. Вториот дел од ракописот е доста уништен од влага, но сепак
и овој дел е читок. Листовите од 94-98 се изгубени, а од лист 98-99v се
зачувани само парченца (Отчет ПБ 1891: 24-25). Текстот почнува со:
mq[e /e ou;enicx no]i2 i sv'si[ou ego po st'n' vq ko[nici I pride
saoulq vq 1r(ousa)l(i)mq... (А IX 25-26). Од л. 63v почнува месецословот
(na;eto(k) m's3ce(m) w(t) m('s3)ca se(kt3bri') do au(gou)sta). Први
податоци за Верковиќевиот апостол има во Отчет ПБ за 1891 годинаstr. 2425, во кое се вели дека ракописот претставува апостол-апракос од крајот на
XIV век. На него се задржува и П.А. Лавров (Лавров 1904: 65-74), каде што
обраќа внимание на записите во ракописот (ние подоцна ќе се задржиме
на записите). Тој понатаму се среќава кај Е.Э. Гранстрем (Гранстрем 1953:
101), каде со неколку реченици се задржува и на овој апостол. На него се
задржува и С. Новотни (Новотни 1994) во нејзината магистерска теза, каде
што детално лингвистички го обработува истиот. Во Верк наоѓаме и 10
записи пишувани со иста рака со која е пишуван целиот ракопис, поради
што заслужуваат посебно внимание. На нив се задржува и П.А. Лавров
(Лавров 1904: 65-74), а во поново време детално ги разгледува и Новотни
(Новотни 1994).
Записите и натписите од Македонија, иако кратки по својата форма
и содржина, претставуваат важен јазичен материјал за изучување на
историјата на македонскиот јазик, зашто тие допуштаат проникнување на
народните јазични подновувања во поголема мера отколку во текстовите.
Записите не се препишувани од некоја предлошка, туку нив ги составувал
препишувачот на ракописот. Јазикот на тие записи како и кај сите други
записи, содржат повеќе народни црти, одошто самиот ракопис, во нив се
поприсутни дијалектните форми. Тоа е посебно значајно за откривање на
јазичниот карактер на ракописот, бидејќи во него најмногу доаѓаат до израз
дијалектните особености на пишувачот на текстот.
Еве ги тие преписки:
1. на л. 26: prosti b+e p+pa nikolo" ere mi donese bobecq kva[enq
2. на л. 31: + doide gramatikQ wd zqgo]a ta I pisa: apl±a
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3. на л. 38v: doide petrq ma/q gde pi['hq b+q da go prosti na sen
sv't I na boude]i.
4. на л. 50v: bl+gov'r¥e agg+lq prinese dimitrai rad. gde se pi['[e
kniga ta pomogohe so]imq mo/'hou b+q da hi prosti na sei sv'tq I na
boude]imq v'ko uam¥n<
5. на л. 62v: + pomeni g+i d[+ou rabou tvoe2 magouvq cr+svi si.
6. на л. 89v: + prosti b+e `na ere ni pomo/e ta stvori si' hartice
da d... apostolovq svrq[I go b+e pp§+a am¥n.
7. на л. 91v: v'd'ti /e po+dbaetq br+at1 `ko ne wbr'toh izq se'
afivo¡ v+j. mq apl+omq. ta ws...
Покрај овие записи што се регистрирани кај Лавров, Новотни
расчита уште три записи (на лист 32v, 74 и на лист 98) (Новотни 1994).
Обликот wd zqgo]a, кој го среќаваме во вториот запис (лист 31) би можел
да ни помогне при лоцирањето на ракописот, бидејќи тој најверојатно,
означува населено место.
За овој топоним Љубица Станковска (Станковска 1983: 140) смета
дека можеби станува збор за село во дебарско. Доаѓа од личното име Згост
(:Здегост) образувано со суфиксот – ја, сп. топ. Згоша, (Роспонд, МЈ, ХХ,
73), Зигост, „село во Гребенско“, Зигош, „село во Кавалско“, (Кнчов 277,
203), Злогош село во Ќустендилско, (Дуриданов, Слав, сб I 238). Според
А.М. Селишчев, во Албанија, на патот меѓу Елбасан и Стеблево, северно
од Либразхди, постои село Згожда (Селишчев 1981).
Разгледувајќи ги записите од јазичен аспект и споредувајќи ги со
текстот на апостолот, забележавме дека препишувачот само повремено
во текстот на апостолот се служи со сопствениот дијалект. Во записите
како и во текстот на aпостолот наместо 5 почесто се пишува ou (nikolou"L
boude]iL mo/'houL naboude]imqL Dd[+ou). Оваа појава е својствена за
текстовите од српска редакција, но од XIV век оваа појава е обична и за
натписите пишувани на македонско јазично подрачје. Меѓутоа во записите
на нашиот пишувач еднаш се среќава a наместо 5 (petrq ma/q), што е
карактеристично само за текстови настанати на македонско јазично
подрачје. Во записите среќаваме и e наместо 5 (pomogohe boude]i), e наместо
5 наоѓаме во дебарскиот, костурскиот и струшкиот говор. Понатаму 3 е
заменeто со e во se.
Како во ракописот така и во записите се среќава само маилиот
ер. Наместо q наоѓаме e во зборовите (bobecq, blg+ov'r¥eL kva[enq), додека
наместо Q наоѓаме o во предлогот so]imq. По консонантите [ и / наоѓаме
' (mo/'houL pi['hq). Сврзникот ta со значење i, на л.31 (doide gramatikq
wd zqgo]a ta I pisa), и на л.50v ta повторно се јавува како сврзник за
независно составна реченица (pi['[e kniga ta). Новотни смета дека овде
не станува збор за сврзник туку дека се работи за член. Цел ред заменски
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форми како go (се јавува во препозиција), заменската форма i/e во
примерот ta I pisa. Наставката me за 1л. мн. и сврзникот ta, сведочат дека
записите се од македонската јазична редакција.Некои примери како hi, mi,
vi, наставката he за 3л.мн. во аор. импф.
Преодот во e на 3, добиено од 5, упатува на западна Македонија.
Во hi од оваа белешка ни е претставена убава наспоредност со денешниот
неврокопски изговор хи, хим, хми. Денешната западномакедонска заменска
форма и (ак. мн.) се развила најверојатно по овој пат: их> хих> и. Во другите
наши говори пак се добилоgi по таков начин што -х било истиснато од -г,
пренесено од еднинската форма го (Конески 1967: 92). Во записот ere mi
donese bobecq kva[enq, има употреба на mi во препозиција (пред глаголот).
Во истиот запис го среќаваме и сврзникот за причински реченици ere. Овие
две појави се одлика на народниот говор. Сврзникот ere се јавува уште
еднаш во записиве, инаку овој сврзник се среќава во српски текстови, но
и во современиот српски јазик. Во prosti нема крајно t. Удвојување на
предлогот na во следниот пример: b+q da go prosti na sei sv+'t i na boude]
i. Едначење по звучност во прилогот gde. Записите во нашиот апостол се
интересни и по тоа што се среќаваат неколку сопствени имиња во своите
народни форми. Сп: nikolUL dimitraL `na, rad и magU.
Текстот на апостолот е пишуван во една колона со 20-24 реда на
страна и тоа 20 реда на л.63v, 78v, 90; 21 ред на:
л . 2 4 v, 4 9 , 4 9 v, 5 0 , 5 0 v, 5 1 , 5 1 v, 5 2 , 5 2 v, 5 3 , 5 3 v,
5 4 v, 5 5 , 5 5 v, 5 6 , 7 1 v, 8 7 ;
2 2 р е д а н а л . 9 , 9 v, 1 6 v, 5 6 v, 8 7 v, 9 3 , 9 3 v ;
2 3 р е д а н а л . 1 , 2 v, 4 , 4 v, 5 , 5 v, 6 , 6 v, 7 , 7 v, 1 0 ,
1 0 v, 11 , 11 v, 1 2 , 1 2 v, 1 3 , 1 3 v, 1 4 , 1 4 v, 1 5 , 1 5 v, 1 6 , 1 7 ,
1 7 v, 1 8 , 1 8 v, 1 9 , 1 9 v, 2 0 , 2 0 v, 2 1 , 2 1 v, 2 2 , 2 2 v, 2 3 , 2 3 v,
2 4 , 2 5 , 2 5 v, 2 6 , 2 6 v, 2 7 , 2 7 v, 2 8 , 2 8 v, 2 9 , 2 9 v, 3 0 , 3 0 v,
3 1 , 3 1 v, 3 2 , 3 2 v, 3 3 , 3 3 v, 3 4 , 3 4 v, 3 5 , 3 6 , 3 6 v, 3 7 , 3 7 v,
3 8 , 3 9 , 3 9 v, 4 0 , 4 0 v, 4 1 , 4 1 v, 4 2 , 4 2 v, 4 3 , 4 3 v, 4 4 , 4 4 v,
4 5 , 4 5 v, 4 6 , 4 6 v, 4 7 , 4 7 v, 4 8 , 4 8 v, 5 7 , 5 7 v, 5 8 , 5 8 v, 5 9 ,
5 9 v, 6 0 , 6 0 v, 6 1 , 6 1 v, 6 2 , 6 2 v, 6 3 , 6 4 , 6 4 v, 6 5 , 6 5 v, 6 6 ,
6 6 v, 6 7 , 6 7 v, 6 8 , 6 8 v, 6 9 , 6 9 v, 7 0 , 7 0 v, 7 1 , 7 2 , 7 2 v, 7 3 ,
7 3 v, 7 4 , 7 4 v, 7 5 , 7 5 v, 7 6 , 7 6 v, 7 7 , 7 7 v, 7 8 , 7 9 v, 8 0 ,
8 0 v, 8 1 , 8 1 v, 8 2 , 8 2 v, 8 3 , 8 3 v, 8 5 v, 8 6 , 8 6 v, 8 8 , 8 8 v,
8 9 , 8 9 v, 9 0 v, 9 1 , 9 1 v, 9 2 ;
2 4 р е д а н а л . 1 v, 2 , 3 , 3 v, 8 , 8 v, 3 5 v, 7 9 , 8 4 , 8 4 v,
85.
Само 14 реда има на лист 92v, додека кај листовите 98, 98v и 99 не
може да се одреди бројот на редовите затоа што текстот е оштетен.
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Надворешен изглед. Текстот е пишуван врз пергамент од мошне
добар квалитет, доста очуван, пергаментот е жолт но има и сосема бели
страни: 17, 1 8 v , 1 9 , 2 2 v , 2 3 , 4 2 v , 4 3 , 4 6 v , 4 7 , 4 8 v , 4 9 ,
5 0 v , 5 1 , 5 5 v , 5 7 , 6 8 v , 6 9 , 7 9 v , 8 0 , 8 1 v , и 8 2 . Листовите
се мазни и не многу тенки. Постојат и извесни оштетувања на листовите
како на пример: на л. 28 е скинат аголот од листот, на лист 69v листот е
скинат и повторно шиен со пергамент, оштетени се и почетните страни од
текстот. На некои страни се познаваат шпартаните линии исцртани со остар
предмет, тие се мошне видливи на страна 2v, 5v, 41, 42v, 69v. Податоците за
ракописот ги даваме според видениот оригинал од ракопистот кој се наоѓа
во Публичната библиотека во Санкт Петербург, при престојот во овој град
во летото 1991, 1992 и 1993 год., а и според фото снимките на ракописот,
зачувана е старата подврзија која е доста дебела, но нема никакви украси
на неа и е малку оштетена.
Датирање. Го поставуваме ова прашање овде, бидејќи при
немање на директни податоци, датирањето може да се изврши само врз
основа на палеографските особености на текстот со сета приближност
што ја носи тој критериум. Палеографските стручњаци не можат да се
усогласат околу прашањето за датирање на најстарите јужнословенски и
руски ракописи. Со оваа проблематика се бавел Шчепкин (Щепкин 1967:
8), кој во класификацијата на текстовите се ослонува на правописот и на
орнаментиката. Куљбакин (Куљбакин 1907) многупати не се согласува со
Шчепкин, тој смета дека при датирање на ракописот најважно е првенствено
да се изработи палеографски критериум. При датирање на ракописите А.
Соболевский (Соболевский 1908: 19), смета дека со точност од половина
век можат да се датираат оние ракописи што даваат доволно податоци,
додека за другите текстови треба да се смета со еден век разлика. Во веќе
споменатиот опис Е.Е. Гранстрем забележува за нашиот апостол, дека тоа
е апостол од 14 век, а исто мисли и П.А. Лавров. Во Oтчет ПБ за 1891 год.
стои дека тоа е апостол од крајот на 14 век, а Десподова (Десподова 1974)
најпрвин го датира во втората половина на XIV век, а подоцна на крајот на
од 14 век, а според извршената палеографска анализа, Новотни се согласува
со датирањата на Гранстрем и Лавров (Десподова, Славева 1988).
Во делот што следи ќе дадеме кус приказ на неколку македонски
ракописи кои исто како и Верк се наоѓаат во различни библиотеки и
институции во Русија, со што јасно се покажуваат македонско-руските
културни врски.
Зографското евангелие е средновековен македонски книжевен
споменик кој потекнува од X или почетокот на XI век напишано на
глаголица и пронајдено во Македонија. Ракописот потекнува од крајот
на Х или почетокот на XI век и е напишан на 304 листа од пергамент со
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димензии 180х225 мм. Кон првобитниот текст (272 листови) во XII век на
местото на изгубени листови се додадени 16 нови листови испишани со
глаголичко писмо, а на крајот од ракописот во XIII век е додаден синаксар
пишуван на кирилица. Вториот глаголички дел од ракописот е пишуван
врз пергаментни листови од кои што претходно е избришан глаголички
текст од Х век. Недостасува почетниот дел од ракописот и неколку листа
од внатрешниот дел на евангелието. Го пишувале двајца глаголописци
- едниот од нив го пишувал основниот дел од ракописот, а другиот додадениот палимпсестов дел, како и двајца кирилописци - при што едниот
го запишувал синаксарот, а другиот кириличните записи во глаголичкиот
дел на ракописот. Од нив е познато само името на пишувачот на синаксарот
- Јоан јереј. Писмото на ракописот е обла глаголица. Аглести форми има кај
поновиот глаголички текст, а глаголица од висечки тип има кај избришаниот
текст од палимпсестовиот дел на ракописот. Користен е архаичен правопис
со разделно пишување на ук, употреба на диграф шт и ретка вокализација
на еровите. Според содржината претставува четвороевангелие со синаксар.
Евангелието го опфаќа текстот од Матеј 3,11 до крајот на Евангелието според
Јован. Според орнаментиката ракописот содржи знаменца и коцновки во
геометриски стил и плетени иницијали. Содржи и минијатура на апостолите
Петар и Павле и уште неколку невешти цртежи. Повезот е нов и потекнува
од XIX век и претставува имитација на окована подврзија од XIV век на
грчки ракописен зборник од светогорскиот манастир „Пантократор“.
Ракописот е откриен во Зографскиот манастир во 1843 година од
австрискиот конзул во Солун - Антун Михановиќ. Во 1860 монашкото
братство му го подарило на рускиот цар Александар Втори кој го предал
во Руската национална библиотека во Санкт Петербург, каде што и денес се
чува под сигнатура Глаг.1.
Шафариковиот триод се поврзува со дејноста на Охридската
книжевна школа - главниот носител на словенската писменост и култура
со големо влијание врз целокупната македонска средновековна писменост.
Ракописот потекнува од XIII век, се чува во Руската национална библиотека
во Санкт Петербург (РНБ), сигн. F. n. I. 74, има 157 листoви 25 см.x 18,5
см. (почетокот и крајот од ракописот се изгубени). Пишуван е со кирилско
полууставно писмо, a на л. 49 има и глаголица. Според содржината
претставува посен и цветен триод без поделба на посен и цветен циклус.
Меѓу песнопенијата е и една преработка на песнопение од Теодор Студит,
за која се претпоставува дека е преработена од св. Климент.
Орбелскиот триод претставува средномакедонски кирилски ракопис. Потекнува од XIII век. Има 241+4 пергаментни листа. Ракописот е
кирилски. Ги содржи двата дела на триодот, посниот и цветниот, како и
пирамии и делови на уставот. Во ракописот се спомнуваат и имињата на
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Св. Кирил Филозоф и на Св. Методиј, како и имињата на преподобните
пуснтиножители Јован Рилски, Јоаким Сарандапорски (Осоговски) и
Прохор Пчински. Името го носи според дебарското село Орбеле (денес во
Албанија) каде што е пронајден. Има еден запис. Потекнува од Охридската
книжевна школа. Химнографскиот текст во Орбелскиот триод покажува
жанровско единство со химнографските делови во минеите и во октоисите.
Се чува во Санкт Петербург. (РНБ, F. n. I. 102, збирка на Вериковиќ (241 л.)
+ Вјз. F. 124/4 (2 л.), Вјз. F. 124/10 (2 л.).
Лесновскиот паренезис претставува средномакедонски кирилски
ракопис. Потекнува од 1353 година. Содржи 332 пергаментни листа, од кои
се зачувани 317 листови. Пишуван е од монахот Тахота во Лесновскиот
манастир кај Пробиштип, со кирилско писмо. Орнаментиката е претставена
со геометриски иницијали и со заставки во црвена боја. Според содржината
представува зборник со слова и поуки на ранохристијанскиот писател Ефрем
Сирин (306-373), чиишто дела преку византиската книжевност се пренеле
и во средновековната македонска книжевност. Според записот монахот
Тахота го пишувал по наредба на епископот Арсениј, во Лесновскиот
манастир Св. Архангел Михаил. Се поврзува со дејноста на Кратовската
школа и се вбројува меѓу северно македонските ракописи. Имало и запис од
раката на книжевникот, кој за жал не е сочуван, зашто се наоѓал на листот
од старата збирка на Белградската народна библиотека, што изгорела 1941
година. Лесновскиот паренезис денес се чува во Софија, НБКМ, бр. 297,
Санкт Петербург, ГНБ, F. n.I 63 (1л.) и Белград, НБ, стара збирка бр. 237.
Карпинското евангелие претставува средномакедонски кирилски
ракопис. Потекнува од XIII век. Содржи 168 пергаментни листови. Пишуван
е со кирилско писмо во Карпинскиот Манастир, село Орах, Кумановско.
Илуминацијата е богата и разновидна, а има иницијали со тератолошки,
растителни или геометриски елементи. Според содржината представува
полн апракос, со евангелиски четива за сите денови во годината распоредени
по редоследот на црковната година, почнувајќи од Велигден, а содржи и
синаксар, т.е. календарски дел. Се вбројува меѓу северно македонските
ракописи поврзани со Карпинскиот апостол (хронолошки се поврзуваат
со ист период, но се дело на различни пишувачи) и фрагмент од рмологиј
(подоцнежен текст, пишуван од двајца пишувачи). Како кодекс од архаичен
тип, според распоредот на четивата е значајно за развојот на евангелскиот
превод и има особено место меѓу јужнословенските евангелски ракописи.
Се чува во Москва, ГИМ, збирка Хлудов 28 I 101.
Мариинско евангелие претставува средновековен македонски
книжевен споменик кој потекнува од X или почетокот на XI век напишано
на глаголица и пронајдено во Македонија. Ракописот потекнува од крајот
на Х или почетокот на XI век и е напишан на 173 листа од пергамент со
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димензии 212-215х172-180 мм. Без почеток и крај. Има 23 кватерниони, при
што од првиот се зачувани само два листа (оние од Виена), додека рускиот
дел од ракописот ги содржи следните 22 кватерниона. Целосно се зачувани
кватернионите од 2 до 21, од 22 кватернион недостасува 1 лист, а од 23
недостасуваат 4 листа, додека листот 134 од московскиот дел на ракописот е
изгубен и на негово место во XIV век е додаден лист напишан на кирилица.
Писмото на ракописот е обла глаголица од македонски тип. Според начинот
на пишување на писмото се забележува дека тоа потекнува од познатата
Охридска книжевна школа. Повеќето записи се кирилични, но најчесто
со типикарска содржина. Правописот на ракописот е со четири носовки и
јотувана мала носовка во иницијална и поствокалска позиција. Буквата Ѕело
се употребува на своето етимолошко место. Постои паралелна употреба на
лигатурно и диграфно шт при што второто преовладува, особено во вториот
дел на ракописот. Присутна е вокализација на еровите од македонски тип
(замена на големиот ер со о и на малиот ер со е), како и деназализација
(замена на големата носовка со чисти вокали - о и оу). Регистрирана е
архаична лексика, наследена од првобитниот кирилометодиевски превод на
евангелскиот текст. Првобитниот текст на ракописот го содржел полниот
текст на четирите евангелија. Сега недостасуваат делови од Евангелието
според Матеј (1-5,23) и Евангелието според Јован (18,14-29) и 21,17-25).
Виенските листови содржат дел од евангелието според Матеј (5,23-6,16).
Според орнаментиката ракописот содржи знаменца, коцновки-плетенки и
иницијали, со флорални елементи. Содржи и минијатури на Марко, Лука
и Јован. Ракописот е откриен во 1845 година од Виктор Григорович во
скитот „Св. Дева Марија“ на Света Гора. Евангелието го добило своето име
- Мариинско евангелие според местото на неговото пронаоѓање. Основниот
дел на ракописот се чува во Руската државна библиотека во Москва, во
збирката на Григорович под сигнатура Григ.6/Муз. 1689, а 2 листа има во
Австриската национална библиотека во Виена под сигнатура Cod.slav.146.
Овие листови уште пред 1845 се наоѓале во збирката на Антун Михановиќ,
кој подоцна му ги подарил на Франц Миклошич. Овие два листа се последни
од првиот кватернион на ракописот.
Синајски псалтир е средновековен македонски книжевен споменик
кој потекнува од X или почетокот на XI век напишано на глаголица.
Ракописот потекнува од Х или почетокот на ХI век и е пишуван на 209
пергаментни листови со димензии 151х155 мм. Првобитниот кодекс содржел
околу 216 листови. По листот 81 недостасува еден лист, кој содржел дел од
текстот на псалм 67 (стихови 19-36). Го пишувале неколку книжевници, а
на листот 23 е зачуван запис на еден од пишувачите на ракописот - Тома
Лоукаваръ. Пишуван е со обла глаголица со аглести елементи. Повеќето од
пишувачите употребуваат висечко глаголичко писмо од архаичен тип. Кај
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еден од пишувачите се јавува знак за означување на мекиот изговор на некои
палатални консонанти. Во правописот е присутна вокализација на еровите
од македонски тип (ъ>о, ь>е). Има случаи на деназализација, како и замена
на носовките, карактеристична за писмената традиција на книжевните
центри на Охридската книжевна школа (особено ѧ>ѫ после ч). Ракописот
претставува најстар зачуван препис на Кирилометодиевскиот превод
на псалтирот и го содржи полниот текст на оваа старозаветна библиска
книга, вклучително и неканонскиот 151 псалм. По текстот на псалмите,
се поместени, покрај традиционалните девет библиски песни, уште пет
библиски песни, преземени од грчкиот превод на 70 (Септуагинта), при
што 11 се од текстот на Стариот завет и три од текстот на Новиот завет (од
Евангелието според Лука). По библиските песни, доаѓа Господовата молитва
„Оче наш“ - еден од најстарите преписи на кирилометодиевскиот превод на
молитвата и дел од почеток на вечерна богослужба според византиската
богослужбена традиција. Орнаментиката на овој ракопис е скромна,
содржејќи иницијали и неколку цртежи во жолта, портокалова и зелена
боја. Основниот дел на ракописот (177 листови) е откриен од Порфириј
Успенски во 1850 година во библиотеката на Синајскиот манастир „Св.
Катерина“, додека помал фрагмент од псалтирот (32 листа) во 1975 година
открил израелскиот палеославист Моше Алтбауер во криптата на црквата
Свети Ѓорѓи на истиот манастир. Ракописот се чува во библиотеката на
Синајскиот манастир под сигнатура Cod.slav.38 (177 л.) и N°2/N (32 л.).
Синајски евхологиј е средновековен македонски книжевен споменик кој потекнува од X или почетокот на XI век напишано на глаголица
во Македонија. Ракописот потекнува од крајот на Х или почетокот на XI
век и е напишан на 137 листа од пергамент. Првобитниот ракопис имал
300 листа. Изгубен е голем дел од ракописот, при што недостасуваат
листови од почетокот, средината и крајот. Го пишувал еден книжевник.
Писмото на ракописот е архаична обла глаголица со аглести елементи
во палеографските форми на одделни буквени знаци. Правописот на
ракописот е со четири носовки, при што големата јотувана носовка доаѓа по
меки консонанти. Се употребува само з без буквата Ѕело. Постои паралелна
употреба на лигатурно и диграфно шт при што второто преовладува,
особено во вториот дел на ракописот. Присутна е вокализација на еровите
од македонски тип (замена на големиот ер со о и на малиот ер со е, т.е.
ъ>о, ь>е). Има граматички и лексички моравизми. Ракописот е создаден во
Македонија, во кругот на познатата Охридска книжевна школа, врз основа
на стар кирилометодиевски протограф. Содржи службеник, требник и
епитимијник, како и оригинални словенски литературни дела (Поучение
пред исповед и Отпусна молитва), кои што се поврзуваат со литературното
дело на Свети Климент Охридски. Епитимијникот ги содржи т.н. Заповеди
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на светите отци, во кои се дадени правила за однесувањето на христијаните
и казните за нивното нарушување. Орнаментиката е скромна и содржи
иницијали од геометриски тип со плетени и флорални елементи. Буквените
знаци од насловите, исто така, се со скромни геометриски плетени украсни
елементи. Основниот дел од ракописот е откриен од Порфириј Успенски
во Синајскиот манастир во 1850 година. Во 1975 година Моше Алтбауер
во истиот манастир откри нови 28 листа од ракописот. Четири листа од
ракописот се однесени од руски истражувачи (П. Успенски, Н. М. Крилов
и Н. П. Кондаков) во Санкт Петербург, каде што денес се наоѓаат во
ракописните збирки на Руската национална библиотека и Библиотеката
на Академијата на науките. Денес делови од овој македонски ракопис се
чуваат во Синајскиот манастир под сигнатурите: Slav. ms 37 (105 л.) и N°1/N
(28 л.), и во Санкт Петербург во Руската национална библиотека: збирка
на П. Успенски Глаг. 2 (2 л.) и збирка на Н. П. Кондаков Глаг. 3 (1 л.) и во
Библиотеката на Руската академија на науките во збирката на Срезневски
N°19/24.4.8 (1 л.).
Клоцов зборник е средновековен македонски книжевен споменик
кој потекнува од X или почетокот на XI век напишано на глаголица.
Ракописот потекнува од крајот на Х или почетокот на XI век и е напишан
на 14 листа од пергамент со димензии 270х205 мм. Првобитниот кодекс
имал над 500 листови, од кои зачуван е 62-от кватернион, што значи дека
пред него имало 61 кватерниони. Листовите 1, 4 и 7 се оштетени и тешко
читливи. Писмото на ракописот е обла висечка глаголица со аглести форми
во палеографските нацрти на некои од буквените знаци. Според начинот
на пишување на писмото се забележува дека тоа најверојатно потекнува од
Македонија. Правописните и јазичните особености на зборникот упатуваат
на поврзаност со македонското јазично подрачје. Притоа имајќи го предвид
присуството на фонетски и лексички моравизми, може да се заклучи
дека ракописот е пишуван во Охридската книжевна школа врз основа на
предлошка, чиј што архетип настанал во Велика Моравија во времето на
мисијата на Свети Кирил и Методиј. Зачуваниот дел од ракописот содржи
пет слова: две од Свети Јован Златоуст - Слово за Цветници (без почеток и
крај) и Слово за Велики четврток, по едно од св. Атанасиј Александриски
(слово за Велики петок) и св. Епифаниј Кипарски (Слово за слегувањето
на Исус Христос во пеколот) и една анонимна непреводна хомилија, која
што се поврзува со литературното дело на Свети Методиј. Во ракописот
е зачуван опширен запис на латински јазик од 1500 година, во кој што се
опишува историјата на зборникот. Поголемиот дел од ракописот (12 л.) бил
во сопственост на австрискиот гроф Парис Клоц, поради што во науката е
познат под името Клоцов зборник. Другите два листа биле во сопственост
на баронот А. ди Паули. Сега делот на Парис Клоц се чува во музејот на
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италијанскиот град Тридент под сигнатура N°2476, додека двата листа на
Ди Паули се наоѓаат во музејот „Фердинандеум“ во градот Инсбрук во
Австрија под сигнатура Dip. 973.
Радомиров псалтир - кирилски литургиски псалтир со молитви од
втората половина на XIII век од македонска редакција. Претставува кирилски
ракопис пишуван со ситно уставно писмо во централномакедонското
подрачје од ѓаконот Радомир, според кого што го добил и името, а познат
е и под името Зографски псалтир. Содржи 172 пергаментни листа со
димензија 14,5х10 цм. Има мошне мошне богата илуминација. Се чува во
библиотеката на Зографскиот манастир на Света Гора под сигнатура 1d13,
а еден лист се наоѓа во збирката на Порфириј Успенски во Националната
библиотека во Санкт Петербург под сигнатура QnI 11.
Заклучок. На крајот би додале дека бројните македонски ракoписи
коишто се наоѓаат во Русија, без оглед на фактот дека се изнесувани
нелегално, со извршени кражби по македонските манастири, или пак,
подарувани од свештениците и од неукиот македонски селанец, јасно и
недвосмислено ги покажуваат македонско-руските културни и јазични
врски, а воедно и заштитниците на македонското национално и културно
наследство.
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ВЕРКОВИЋЕВ АПОСТОЛ КАО ДЕО РУКОПИСНЕ ЗБИРКЕ
ПБ „САЛТИКОВ ШЧЕДРИН“ У САНКТ ПЕТЕРБУРГУ
У раду који је предмет нашег истраживања циљ је да урадимо
приказ Верковићевог апостола као део колекције Стефана Верковића.
Верковићев рукопис је веома битан за македонску националну, језичку и
културну историју, али је такође битан и за македонско-руске културне везе.
У реферату осим детаљног описа Верковићевог апостола, као део колекције
рукописа из ПБ „Салтиков Шчедрин“ у Санкт Петербургу, урадили смо
и кратак приказ десеттак различитих македонских старословенских и
црковнословенских рукописа који се чувају у Руској Федерации.
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Филолошки факултет „Блаже Конески“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Скопје, Р. Македонија

ПАРТИКУЛИТЕ ПРИ ПРЕВОДОТ
(врз примери од „Големата вода“ на Ж. Чинго)
Вовед прв
Во оваа статија, освен од позициите на теоријата и практиката на
преведувањето, како и на контрастивната и конфротативната граматика, на
темата за партикулите им пристапуваме особено од аспект на поетиката и
стилистиката, имајќи ја притоа предвид и ‒ реториката.
Во таа смисла, историски погледнато, првенствено ја имаме предвид
литературната стилистика, за чиј превосходно водечки филолог се смета
Лео Шпицер, денес особено популарен во повеќе европски и славистички
центри со неговите тези за европоцентричниот поглед на светот, а во
македонската филолошка средина одамна прифатен со неговиот филолошки
круг на проучување на литературното дело, според кој почетната точка на
проучување на книжевното дело треба да биде јазичната отстапка или
иновација (во однос на литературниот јазик), имено онаа јазична особеност
којашто е клучна за откривање на клучот на книжевното дело, во онаа мера
во која (според наша интерпретација) критичарот се соживува со авторот и
делото што е предмет на негова анализа, нешто што во германско јазичната
литература е познато уште од времето на Хердер / Хумболд и Гете / Шилер,
а во македонската средина особено доаѓа до израз преку рецепцијата на
делото на Славко Јаневски преку филозофската херменевтика на Георги
Старделов и сл.
Да не должиме, најпрепознатлива јазична особеност, според нашето
лично соживување со „Големата вода“ на Живко Чинго се партикулите. Сп.:
Кога веќе решив да ви раскажам за Исак, Кејтеновиот син, би имал
толку убави, нежни и незаборавни спомени, толку чисти и светли мигови
кои не верувам дека некогаш може да се заборават. јас сум толку горд
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кога си споменувам за Кејтеновиот син, горд како самиот Исус Христос.
Но јас сакам да ви ги изнесам само оние часови во домот, господе, та
ние и немавме други часови, чесен другарски збор, само оние часови додека
дојдовме до Сентерлевиот рид. Говореа дека е тоа оној рид од каде се раѓа
сонцето, невозможно, ридот од каде се раѓа сонцето.
Оваа поставка на Шпицер знаковно ја продолжуваме (во смисла на
Сосировото сфаќање за променливоста на јазичниот знак) и со преводот на
литературното дело, во онаа смисла во која преведувачот се сожувува со
делото што го преведува во мера во која преводот на делото од една средина
продолжува да живее и во други средини.
Притоа, имајќи ја предвид теоријата на Шпицер, слободно можеме
да ги спротивставиме партикулите наспроти другите јазични единици во
текстот сфатен како целина, т.е. систем, поддржувајќи ја со тоа и тезата
на Зузана Тополињска за партикулите како „метатекстови коментари“, со
клучна употреба во перифрази. Притоа, истакнуваме, имајќи го нагледно
предвид и воведот во романот, дека уметничките перифрази кај Чинго се
засилуваат со фигури на повторување, како и со соодветни тропи, особено
со градацијата и хиперболата.
Тргнувајќи во согласност со поставките на Шпицер, од делото кон
заклучоците, партикулите во текстовите во кои преовладуваат ги сфаќаме и
како управувачи на комуникацијата (дијалогот) и нарацијата во книжевното
дело, што особено доаѓа до израз во прозата со јас-нарација, како што е
„Големата вода“, во која нараторот е дете, кое од управувано лице во
управуван свет станува управувач на настани и ликови, парадоксално, од
обезличено лице без право на свој личен став (и можност за било каков
коментар) станува личност ‒ партикулар со издвоено јас од општествената
средина, т.е. од микро-светот во кој е сместен, не по своја желба, туку по
желба на другите.
Ваквиот пристап и кон јазичните средства (партикулите) и кон
јазичните личности (индивидиуми, партикулари, особеници, изопштеници,
раскорнатици...) не е непознат во литературата, особено во онаа која
од етноцентрична станува европоцентрична (во смисла на рецепцијата
на филозофијата (не само на) на јазикот на Лео Шпицер, според која
европоцентричниот поглед на свет се надоврзува на христијанскиот, а
перифразата на двата (истозначни) погледа нѐ води низ христијанската (во
тој контекст и словенско-преводната) литература, особено од апостолската,
преку светителската до богословската, па и низ оној крак на нивната
книжевна супституција во словенско-јазичните литератури започнат како
„соцреализам“, а потоа конфронтиран со модернизмот (во македонската
литература од „Селанката од Копачка“ на Владо Малески, па во интерес на
нашата тема, до „Големата вода“ на Живко Чинго, имено, од „херојскиот“лик
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на мајката која го продолжува револуционерното дело на сина си до ликот
на обезродителеното дете, на кое функцијата на родител му ја продолжува
управникот).
А европоцентричноста во голема мера се потпира врз преводот, при
што јазичниот етницитет, меѓу словенските јазици и литератури, доаѓа до
израз преку изборот на конкуретноста на истозначните зборови.
А, ако имаме предвид дека една од клучните особености на
христијанската (читај: европоцентричната) литература, во тој контекст и на
христијанскиот (европоцентричниот) поглед е парафразата, т.е. метатекстовите коментари, тогаш бездруго преводот на партикулите од едно дело
во друго меѓу европските (особено: меѓу словенските) јазици заслужува
внимание.
А една од најпосакуваните книги за превод од македонски на други
словенски јазици, книга која своевремено, по нејзиното објавување во 1971
г., предизвикала најмногу внимание, бездруго заради вградената симболика
според која секој еден микро-свет отсликува друг макро-свет (независно
дали е дел од него или само метафора која прераснува во алегорија) е токму
„Големата вода“.
Если бы я решился рассказать вам об Исаке Кейтене, то это были
бы прекрасные, нежные и незабываемые воспоминания о чистых и светлых
минутах, которые, верно, навсегда, останутся в памети. Я горд, когда
вспоминаю Ќейтена, горд как сам Иисус Христос. Но я хочу рассказать
вам только о доме, о проклятом времени, проведенном в доме, Господи, да у
нас и не было другого времени, честное товарищеское слово, только такое
время, пока мы не дошли до Сентерлевой вершины. Это такая недоступная
вершина, Сентерлева. Говорили, что там рождается солнце, нет, этого
просто не может быть, вершина, где рождается солнце.
Вовед втор
Парафразирајќи го Гете дека нема истражување без пригодност, т.е.
без одбележување настани, во оваа пригода, телеграфски истакнуваме:
1. Годинава се навршуваат 30 години од смртта на Живко Чинго.
2. Оваа година (2017) првата преведувачка на „Големата вода“, на
полски јазик, Данута Ќирлиќ-Страшињска доби награда за целокупното
свое преведувачко дело: Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Tadeusza
Boya-Żeleńskiego 2017 za całokształt działalności translatorskiej.
Ова се настани што секако се соодветно пригодно одбележани и во
Охрид и во Гдањск.
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Вовед трет
Управувајќи се од теориските погледи на Лео Шпицер, што сум
ги прифатил уште како студент од моите професори, пред сѐ, Оливера
Јашар-Настева (преку култната книга на нејзините предавања по општа
лингвистика II, „Стилистика“ од Пјер Гиро), но уште повеќе од творечката
соработка со Гане Тодоровски и Атанас Вангелов на полето на литературната
критика, слободно можам да го вбројам Живко Чинго меѓу (најмалку)
петте македонски автори, чие книжевно дело било предмет на (мој, личен
и ненаметнат отстрана) пристап од позиции на симпатија. Бездруго, заради
јазикот и стилот во неговото дело.
Воедно, истото се однесува и за тројцата преведувачи на „Големата
вода“, Данута Ќирлиќ-Страшињска (на полски), Олга Панкина (на руски)
и Иван Доровски (на чешки, заедно со Лудмила Новакова), со кои ме дели
искрено пријателство од Семинарот за македонски јазик, литература и
култура. Со други зборови, одлично ми е познат нивниот јазичен израз.
Елаборација на темата
Стеснувајќи го, во оваа пригода, според поставките на Лео Шпицер,
обемот на партикулите како јазична особеност на „Големата вода“ дури до
партикула, т.е. само и само до најкарактеристичната партикула во романот,
односно до онаа која на преведувачот не би му овозможила така едноставно
„буквално“ преведување, но би му отворила широки можности при преведувачката постапка сфатена како творечки чин, го „центрирав“ (не оддалечувајќи се од теоријата на Шпицер) мојот интерес кон употребата на
лексемата „сигурно“ како партикула.
Лексикографски пристап
Во Толковниот речник на македонскиот јазик, том V, зборот сигурно
е предаден како (1., 2.) прилог и како (3.) партикула со толкување: веројатно,
мислам дека е така.
Ареален (и идиолектен) пристап
Зборот сигурно особено е застапен во јужнословенскиот и балканскиот ареал. Инаку, се смета за заемка од венецијанскиот италијански,
и етимолошки е во тесна во латинското securus со значење „безгрижен“.
(Претпоставуваме дека е позајмувањето е резултат на богатите трговски, а
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сигурно и културни врски што ги спојувале Охрид и Москополе со Венеција
(Грац, Лајпциг: спореди ја заемката со исто значење „зихер“) преку Драч
и Дубровник. Особено е карактеристичен за охридскиот социолект,
во тој контекст и за велгошкиот... И за творештвото на Живко Чинго, за
неговиот јазик и стил, т.е. идиолект. Сп.: Сигурно тоа војниците и не го
очекуваа. („Смртта на градинарот“),- Сигурно ќе измени времето, - рече
Зурло и го размеша огништето со една гламна. - Сигурно ќе измени штом
прокапуваат лозјата. Наскоро ќе дојдат и дождовите. (Најубавиот ден
на Зурло), па и кога други се потсетуваат и пишуваат за него:Токму затоа,
писателот Живко Чинго, мој другар и соработник, кога набрзо се видовме,
кратко ми рече дека сме изгореле“. Тој сигурно, но јас уште повеќе. (Стојан
Андов),
Интуитивно проблемски пристап
Преводите на „Големата вода“ од македонски на другите словенски
јазици отвораат две, за нас, суштествени прашања, за кои најсоодветна
илустрација е партикулата сигурно, т.е. употребата на зборот сигурно во
функција на партикула.
Првото прашање е чисто идиолектно, имено, каков е односот на
преведувачот кон зборовите кои се клучни за јазикот на авторот. А сосема
сигурно е дека еден од клучните зборови во „Големата вода“, во творештвото
на Живко Чинго и во неговото изразување е зборот „сигурно“.
Второто прашање е преводот на несловенските по потекло зборови
при преведувањето од еден словенски јазик на друг. А сосема сигурно е
дека пред преведувачот има две (и повеќе решенија): 1. да го пренебрегне
зборот што треба да се преведе и 2. соживувајќи се со текстот да понуди
беспрекорно соодветно значење од словенскиот јазичен фонд, или од
рекурсот на јазикот-цел. За нас поинтересно е второто потпрашање.
Притоа, ако паралелно се следат повеќе преводи, тогаш се зголемува
и можноста за суптилни семантички динстинкции вмрежени во семантиката
на зборот, особено ако станува збор за збор-прилог и партикула или за збор
со јасно изделена функција на партикула, во функција на метакоментар,
т.е. на управувач на настани, особено на збор што сигурно функционира
во текстови- панегирици и во текстови преисполнети иронија. А со автори
како Чинго никогаш и никој не бил на сигурно. Сигурно во тоа се вкрстува
и неговата книжевна големина и неговата фатална трагика.
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Опис на темата
македонски: сигурно
руски: конечно / наверняка / понятно / наверное / конечно /
несомненно / явно естетственно / именно... конечно / только /
pewno /

полски: zapewne / no hyba / pewne / jasne, że nie, /oczywiście / na
Илустративни примери (според редослед во текстот):

1.
Сигурно не знаевме дека ќе нѐ носат во дом, под покрив, во кревет,
дека ќе ни дадат топло кафе со џем и парче леб, дека тоа го прават за наше
добро, за да нѐ згрижат и сите тие смрдливи работи што со ситница се
предвидени со домскиот ред. (9/10)
Конечно, мы не знали, что нас поведут в дом, под крышу... (8)
Zapewne
2.
Чудните и неразбирливи знаци оставени од „староседелците“, како
ги нарековме лудите, што пред нас биле тука сместени ( нив пет-шеснаесет,
сигурно последните, другите се разбегале веднаш по војната, се вратиле во
нормалниот живот), - проклет да бидам, тие, знаци раѓаа страв во коските.
(25)
(человек, пятнатцать-шестнатцать, наверняка, последниие, остальные разбегались сразу после войну,...) 24
3.
Сигурно, кога и тие се несреќни, навредени, згазени луѓе. Биле
и гладни, сигурно исфрлени од прагот на многу куќи негостољубиво
дочекани, о боже, такви тие знаат што да испеат, да ја овековечат болката
на човекот, знаат то да му каѓат, каде да го упатат (45)
Конечно, ведь и они несчастны, обижены и унижены.
Оны бывали и голодными, и наверняка их не раз гнали с порога. 42
No hyba
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4.
Ќе ми заприкажува човек за најглупава работа, на пример, како цел
тој ден се моткал околу велосипедот на неговиот син (сигурно му пукнала
гумата) и јас ќе отворам уста за да го слушам.(45)
(наверняка, шина лопнула)
(pewne...
5.
Сигурно тогаш не знаев дека се тоа особени луѓе, колнати, дека со
нив од едната страна иде ангелот, а од другата ѓаволот. (45)
Я тогда, понятно, не знал, что это оссобеные люди, проклятые, что
у них рядом с одного боку ангел, с другого, - черт. 42
5.
Сигурно за да бидеме подготвени за дочек на музата. (45-46)
Наверное, чтобы мы приготовились к встрече с музой 42
Pewne
6.
Сигурно тоа не смееше да се дозволи, о, колку ново, шарено, чудно
изгледаше тоа неделно утро. (53)
Конечно, такого позволить было никак нельзя , и как по-новому,
пестро и необычно выглядело тогда воскресное утро. (50)
Jasne, że nie,
7.
- Се разбира, сигурно тоа, ќе речеше благо, навивачки другарот
Трифун Трифуноски... Трифун Трифуноски...
- Ну ясно, несомненно, - мягко, подбадривающе скажет товарищ
- Oczywiście, na pewno
8.
Сигурно можете да си замислите една таква ужасна, црна игра на
гладни, на бессони, безмерно измачени, несреќни деца. (56)
Наверняка, можете себе представитьэтот ужасный черный танец
голодных, невыспавшихся, безмерно измученных несчастных детей 54
9.
Таванскиот простор го знаеше напамет, сигурно тука пред тоа
илјадапати доаѓал. (65)
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Он знал вес чердак как свои пять палцев, явно приходил сюда уже
тысячу раз.62
Сп. Очигледно разбра итрецот дека неговите луди постапки му се
допаѓаат на татенцето, па тој тераше докрај. (71)
Хитрец явно видел, что эго безумные выходки нравятся папочке...
(68)
10.
Сигурно долго време му требало на Кејтеновиот син за да ме изнајде
меѓу истрижените глувци. (88)
Кейтен, естетственно, тоже не сразу нашел меня среди остриженных
овец. (83)
Syn Kejtena na pewno potrzebował dużo czasu,
11.
Сигурно таму се раѓаше сонцето. (91)
Именно там, конечно, раждалось солнце (85)
Pewnie tam się rodziło słońce
12.
Сигурно им било студено на децата, живееле во некоја колипка на
крај село. Проклет да бидам, сигурно многу им било студено на децата,
штом мајката во таков страшен виулчлив ден морало да оди по дрвчиња во
планината. (99)
Наверное, им было холодно, они жили в хижине, на краю деревни.
Будья проклять, наверняка, детям было очен холодно... (92)
Pewnie
Na pewno
13.
Сигурно не нѐ видел, сигурно беше на едно од оние негови
таинствени, големи скитничења... (102)
Он, наверняка, нас не видел, наверняка, он витал в одном из своих
таинственных странствий... (95)
14.
Сигурно, проклет да бидам, сѐ има мајка. Токму така, тоа е најубаво
нешто, мајка. (103)
Да, конечно, у всего, мать - это самое прекрасное на свете. 97
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15.
Сѐ бегаше, исчезнуваше. Сигурно затоа владееше толкава глувост,
се плашевме. Проклет да бидам, сигурно тоа беше страв. (103)
...Наверняка поэтому царила такая глухота, мы боялись. Будь я
проклят, это был настоящий страх. 97
16.
Сигурно тоа ќе беше по ред, тоа на крајот таа го заслужуваше, - но
вие ќе разберете дека човек понекогаш сака да избега од редот. (105)
Конечно, надо бы по порядку, она, в конце концов, этого заслуживает,
но вы поймете, что иногда хочется избежать порядка
17.
Добро си спомнувам, за црвените гаќи на Оливера Стрезоска се
говореше со почит, со општествено, политичко и морално уважение –
(сигурно, такво нешто не можеше да се замисли за обичните.) (106)
Я хорошо помню, о красных трусах Оливеры Срезоской говорили
с почтением, с общественным, политическим и моральним уважением –
(наверняка, так про обычные не скажут). 99.
18.
Проклет да бидам, оддалеку можеше да се распознае дека тој
ден сигурно е некој значаен празник. Но штом ќе минеше свеченоста, се
колнам, таа уште истиот час ги слекуваше и веднаш ги оставаше малку
на сонце за да се проветрат. Тоа добро, природно. Сигурно затоа и толку
избезуме тој пат, поштукна. (106)
Будь я проклять, издалека ясно, что сегодня большой праздник. Но
како только торжества заканчивались, она снимала их и сразу вешала на
солнце, что бы проветрит.
Все хорошо, нормально. Наверяка потому она настолько и одурела
в тот раз, ополоумела. (99)
19.
Сигурно ќе речете невозможно, можеби и ќе се смеете, понекогаш
и самиот помислувам, и сигурно тоа не се случува само со мене, мислам тоа
е сон, некој грд, нестварен сон, привидување. (109)
Наверняка, вы скажете что это невозможно, можеть быть, даже
рассмеетесь, иногда я и сам думаю, и, конечно, не только я что это был сон,
дурной, нереальный сон, померещилось. 102
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20.
Сигурно се исплашивме од нејзината неочекувана посета, нејзината
страшна појава. (135)
Конечно, мы испугались ее внезапного появления, ее страххого
вида. (126)
21.
По сонцето сигурно најсветла работа на светот се мајкините очи,
нејзината безмерна љубов. (136)
В мире только солнце ярче глаз матери, ее безмерной любви. 127
22.
- Сигурно, тоа ќе биде најправедната казна. (148)
- Конечно, это было бы самым справедливым наказанием. (139)
23.
Сигурно смислил некаква магија, помислив, инаку не верувам дека
би се осудил на слично нешто . (154)
Наверняка затеял что-нибуд немыслимое, подумал я, иначе он не
пошел бы на такое. 144
Аналогни примери (за понатамошни размисли)
Зборот сигурно (како партикула) во македонската и во српската
книжевна средина особено е познат и по „најубавата љубовна песна“ од
Константин Симонов „Жди меня“: Жди меня, и я вернусь. / Только очень
жди. Сп. на мак.: Чекај ме, и јас сигурно ќе дојдам, / само чекај ме долго; на
срп.: чекај ме, и ја ћу сигурно доћи, / само ме чекај дуго.
Заклучок
Преведувачките на „Големата вода“ сосема сигурно се справиле
со значенските нијанси на „сигурно“. Понудиле широка лепеза уметнички
решенија за регистарот „сигурно“, чие значење обично се открива преку
интонација, толку својствена за идиолектот на неповторливиот Чинго, на
неговото напати дентално тивко молвење, особено со цигара в уста, и со
јазикотворечки поглед кон грубата стварност.
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ПАРТИКУЛЫ ПРИ ПРЕВОДЕ
(на примерах из „Большой воды“ Ж. Чинго)
В докладе рассматриваются партикулы, возникающие при
переводе, с точки зрения стилистики, с особым акцентом на партикулу
“сигурно” из книги Живко Чинго “Большая вода”. Так, данная лексема,
употребляемая в функции партикулы, предлагает широкие возможности в
выборе соответствующих языковых средств при переводе как творческом
процессе.
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Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“
Штип, Македонија

ЕВИДЕНЦИЈАЛНОСТА ВО ПРОЗНИОТ ПРЕВОД НА МАКЕДОНСКИ
И НА БУГАРСКИ ЈАЗИК ОД ДРУГ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК
Апстракт: Ги разгледуваме дилемите и тешкотиите на кои наидуваат
преведувачите при превод на текстови од другите словенски јазици на македонски и
на бугарски јазик. Во делот на минатите времиња во македонскиот и во бугарскиот
јазик преведувачот треба да избере меѓу повеќе форми, со оглед на поразгранетиот
систем на форми и категории. Една од најважните улоги ѝ припаѓа на категоријата
евиденцијалност. Преведувачот треба да ја открие позицијата на авторот на
преведуваниот текст дури и кога самиот текст не нуди ни лексички маркери на
евиденцијалноста.
Клучни зборови: прекажување, евиденцијалност, македонски, бугарски, превод.

Употребата на граматичките евиденцијални маркери во македонскиот
и во бугарскиот јазик претставува битна разлика меѓу балкано-словенските
и останатите јазици од словенското јазично семејство. Овие разлики се
одразуваат и врз работните задачи на преведувачот, особено во ситуација
кога во улога на втор (влезен) јазик на преводот се јавува македонскиот или
бугарскиот јазик, иако и обратната ситуација има свои специфики. Во секој
случај, преведувачот мора добро да ги има овладеано сите семантички и
граматички нијанси на категоријата евиденцијалност за да може добро да
ја предаде содржината, и во усниот и во пишаниот превод. Покрај неговите
лични квалификации, успехот на преведувачот може да зависи и од стилот,
жанрот, како и од познавањето на поширокиот контекст на кој се однесува
текстот што се преведува.
Евиденцијалноста, покрај граматичките, поседува и лексички маркери, кои ги познаваат сите словенски јазици, без исклучок. Граматичките
маркери на евиденцијалноста, како што рековме погоре, се особеност на
македонскиот и на бугарскиот јазик. Притоа, во поглед на самиот инвентар
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на тие граматички средства на евиденцијалноста битно се разликуваат и
македонскиот и бугарскиот јазик меѓусебно. Благодарение на постоењето на
лексичките маркери на евиденцијалноста, кои семантички соодветствуваат
на граматичките, создадено е одлично поле за конфронтативни лингвистички проучувања. Во конфронтативната лингвистика се прават споредби
на средствата на евиденцијалноста во словенските јазици, а дел од овие
истражувања се посветени конкретно на проблемите при преводот (Панева
1981, Куцаров 1993, Блашак 2009).
Тешкотиите при преводот се појавуваат и во ситуацијата кога
македонскиот или бугарскиот јазик се први (излезни) и кога се втори
(влезни) јазици на преводот, иако двете ситуации меѓусебно значително се
разли-уваат, па затоа ќе ги разгледаме одделно. Се разбира дека поголемо
внимание ќе посветиме на ситуацијата што е наведена и во самиот наслов
на овој труд. Ќе се послужиме со примери во кои едниот од преводните
јазици е словенски јазик што не ја познава прекажаноста како граматичка
категорија, односно не поседува граматички маркери на евиденцијалноста.
Евиденцијалноста во преводот на македонски
или на бугарски јазик од друг словенски јазик
Тешкотиите при преводот на евиденцијалноста од јазик во кој не
постојат граматички евиденцијални маркери, на македонски или на бугарски
јазик, се поголеми, поконкретни, а во одредени случаи и тешко решливи.
Во овој случај, преведувачот мора да ја избере соодветната од граматичките
форми што ги има на располагање во македонскиот, односно во бугарскиот
јазик. Во македонскиот и во бугарскиот јазик формите на минатите времиња
содржат една дополнителна граматичка информација за евиденцијалноста,
која преведувачот не може да ја избегне. Преведувачот е должен дејството
да го предаде како засведочено или незасведочено, иако изворниот текст
може и да не нуди таква информација. Се разбира, таквата тешкотија се
исклучува кога во изворниот текст има лексички евиденцијален маркер. Во
низа примери информацијата за евиденцијалноста може да се извлече од
контекстот, и без евиденцијален маркер.
Најголемиот проблем го создава можноста авторот на оригиналниот
текст да не даде никаква информација во врска со тоа дали е дејството
засведочено или за него се дознало „од втора рака“. Во некои случаи преведувачот нема механизми за доаѓање до таквата информација. Евентуалниот
директен контакт со авторот на текстот може да ги реши дилемите, но ретко
кога е возможно преведувачот да комуницира со автор на светски познат
роман, на пример. Затоа, може да се смета дека во делот со реализацијата на
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евиденцијалноста, од преведувачот се очекува да привнесе и свој творечки
печат, кој ќе биде поголем или помал, во зависност од информациите што ги
нуди остатокот од текстот. Преведувачот мора да биде претпазлив бидејќи,
на пример, во случајот со превод на роман, можеби може да се извлече
информација во врска со (не)засведоченоста на едно дејство од сосема друг
и оддалечен дел од романот. Во некои случаи, пак, може да нема директна
информација, но може самата ситуација да содржи логички елементи кои
наведуваат на поголема или помала веројатност говорителот да (не) бил
сведок.
За да ги отсликаме подобро тешкотиите на преводот, ќе се послужиме со примери од конкретни прозни текстови. За почеток ќе земеме два
примери од преводот на чешкиот роман „Празни улици“ од Михал Ајваз
(Ајваз 2017).
Пример бр. 1:
Оригинал:„Architekta, který vám vyprávěl o Bernetovi a půjčil vám
kostým, dnes ráno přepadly výčitky svědomí, že svého přítele zradil, a ještě
předtím, než odjel na letiště, se tu stavil a všechno mu o vás řekl. Bernet to zase
řekl nám a my jsme vás snadno poznaly podle kostýmu“.
Превод на македонски:„Архитектот, кој ви раскажувал за Бернет и
ви го позајмил костимот, изутринава имал грижа на совеста што го издал
својот пријател и уште пред да отиде на аеродром, дојде овде и му кажал
сѐ за вас. Бернет потоа ни кажа нам и ние лесно ве познавме по костимот“.
Ова е реплика од дијалог во романот. Зборува еден од ликовите,
Андреа или Барбора, не е наведено и не е суштински која од нив. Дејството
предадено со формите раскажувал, позајмил, имал, издал е прекажано,
незасведочено, односно со негативна евиденцијалност Ev-. Дејството
предадено со формата кажа (řekl) е со позитивна евиденцијалност Ev+,
Барбора и Андреа се учесници, дејството е засведочено. Во претходната
реченица глаголот řeklго преведовме со формата кажал, како прекажано,
бидејќи до колку Андреа и Барбора биле присутни, тогаш немало да има
потреба подоцна Бернет да им кажува ним. До колку Барбора и Андреа
наслушувале, тогаш правилниот превод би бил кажа. Најспорниот дел од
преводот е формата дојде. Во оваа форма веќе се содржи информацијата
дека Барбора и Андреа го виделе архитектот кога дошол. Така одлучив
јас, како преведувач, иако во изворниот текст нема информација ни дека
го виделе ни дека не го виделе. Во некој замислен идеален случај, јас, како
преведувач, би требало да му се обратам на авторот Михал Ајваз и да го
прашам каде се наоѓале ликовите Андреа и Барбора во времето кога дошол
ликот Архитектот. Авторот Михал Ајваз можеби воопшто не го осмислил
овој детаљ бидејќи чешкиот јазик не го бара тоа од него. Граматичката
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категорија евиденцијалност во македонскиот и во бугарскиот јазик бараат
од македонскиот и од бугарскиот писател во ваквите ситуации да водат
сметка за учесниците во сцената.
Пример бр. 2:
Оригинал: „obdivovaly jsme způsob, jakým jsi odpovídal na tahy
osudu; hráljsi vždycky tak dobře, tak proč to teď takovým hloupým způsobem
kazíš?“
Превод на македонски:ти се восхитувавме за начинот на кој си
одговарал на потезите на судбината; ти секогаш си играл и играше толку
добро, зошто сега го расипуваш сето тоа на толку глупав начин?
И ова исто така е реплика од дијалог. Зборува Барбора, му се обраќа
на Бернет. Употребува множина затоа што зборува и во името на Андреа. На
страниците што претходат во романот „Празни улици“ имаме информација
дека „играта“ на Бернет, за која зборува Барбора, започнала неколку години
пред да се запознаат и дека траела и откако се запознале, но прекинала
неодамна. Се одлучив да ги употребам двете форми, и прекажаната и
непрекажаната, односно формата со негативна евиденцијалност, која го
опфаќа периодот од започнувањето на „играта“ до запознавањето, и формата
со позитивна евиденцијалност, која го опфаќа периодот од запознавањето
до прекинувањето на „играта“.
Романот „Празни улици“, колку што ни е познато, не е преведен на
бугарски, па затоа не можеме да го споредиме македонскиот со бугарскиот
превод. Таквата споредба ќе ја направиме со примери од романот „Чернобилска молитва“ од Светлана Алексиевич, кој е преведен и на македонски
(мој превод) и на бугарски (превод на Момчил Шопов).Романот „Чернобилска молитва“, како фактографски роман што содржи изјави од многу
раскажувачи, нуди добар материјал за транслатолошко разгледување на
евиденцијалноста. Впрочем, за преведувачот е многу потешко да ја преведе
евиденцијалноста во говорот на споредните наратори во романот, отколку
во говорот на главниот наратор.
Пример бр. 3:
Оригинал:Дома я уснула. Зашла в дом и повалилась на кровать. Я
спала трое суток. Меня не могли поднять… Приехала “скорая помощь”.
“Нет, – сказал врач, – она неумерла.”
Превод на македонски: Дома заспав. Влегов и се струполив на
креветот. Спиев три дни и три ноќи. Не можеле да ме разбудат... Викнале
брза помош. ‘Не – рекол докторот – не е умрена.’
Превод на бугарски: В къщи заспах. Влязох в стаята и рухнах на
кревата. Спах три денонощия… Не са можели да ме вдигнат… Дошла
„Бърза помощ”. „Не, –казал докторът, – тя не е умряла.“
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Во наведениов пример целата ситуација му е јасна на преведувачот.
Единствено околу што може да има некаква дилема е дали раскажувачката
воопшто се сеќава на нешто од оваа сцена, бидејќи во романот нејзината
состојба е опишана како крајно стресна и нецелосно свесна. До колку
преведувачот се одлучи за таквиот опис, би требало сите глаголи да се
преведат со негативна евиденцијалност (Ev-): Дома сум заспала. Сум
влегла во собата и сум се струполила. итн.
Сепак, поголема е веројатноста раскажувачката да се сеќава на
сите дејства пред заспивањето, па се одлучивме за превод со позитивна
евиденцијалност: заспав, влегов, се струполив. Ист избор направил и бугарскиот преведувач: заспах, влязох, рухнах. Нема дилеми дека глаголите
могли, приехала, сказал опишуваат прекажани дејства. Дејствата што се
поврзани со спиењето се специфични во поглед на евиденцијалноста.
Во преводот на уснула, и јас и бугарскиот преведувач сме се одлучиле за
позитивна евиденцијалност: заспав/заспах. Формите сум заспала/ съм
заспала се употребуваат често и во македонскиот и во бугарскиот јазик, не
со значење на прекажување, туку со значење кое е блиско со конклузивното:
заклучок, дознавање отпосле, unpreparedmind (неподготвеност). Во самиот
процес на заспивањето вршителот е свесен само до пред настапувањето
на новата состојба. Но, формите сум заспала/ съмзаспала преовладуваат
во ситуациите кога дејството настапува непланирано и ненадејно. Во
конкретниов случај сметаме дека поголема е веројатноста рускиот глагол
уснула да има значење си легнав, односно да се работи за намерно дејство.
Формата спала во Я спала трое суток и јас и бугарскиот преведувач сме ја
превеле со позитивна евиденцијалност (спиев/спах), иако таа со подеднаков
успех може да се преведе со сум спиела (сум спала)/съм спала. Дејството
има нијанса на конклузивност, односно на заклучок и дознавање отпосле,
има и веројатна прекажаност. Значи, раскажувачката отпосле дознала дека
изминале три деноноќија од моментот кога си легнала и ова го дознала со
тоа што ѝ кажале, така што таа прекажува. Но, од времето на дејството
до времето на раскажувањето за потребите на романот на Алексиевич,
изминало долго време, и сметаме дека тоа игра важна улога во изборот на
евиденцијалните маркери. До колку раскажувачката раскажувала само некој
ден по дејството, веројатно ќе сме се одлучеле за негативен евиденцијален
маркер: сум спиела (сум спала). Во тој случај, зборувачот ќе раскажува за
дејството неуверено и од дистанца, информацијата поскоро ќе ја пренесе
како добиена од втора рака и на тој начин ќе избегне да заземе став во врска
со нејзината вистинитост. Во овој контекст, ќе додадеме и дека категоријата
евиденцијалност во лингвистичката мисла на поголем број лингвисти
е поткатегорија на категоријата дистанца (Lunt 1952, Макарцев 2014 и
многу други). Колку е поголемо временското растојание меѓу времето
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на раскажување и времето на дејството, толку се зголемува веројатноста
зборувачот да употреби позитивен евиденцијал, во случајов спиев. Ова треба
да се толкува како резултат на тоа што дејството „го положило тестот на
времето“, односно зборувачот, кој првично не бил сигурен во вистинитоста
на дејството и го предавал како дознаено од други, во текот на периодот
што изминал од дејството до моментот на зборувањето не нашол докази
дека тоа би можело да биде поинаку, па информацијата добиена од други
почнал да ја прифаќа како факт.
Може да се смета за сличен и следниов пример:
Пример бр. 4:
Оригинал: Солдаты, уже стояла цепь в два ряда, нас отталкивали.
Тогда вышел врач и подтвердил, что они полетят на самолете в Москву,
но нам нужно принести им одежду, – та, в которой они были на станции,
сгорела. Автобусы уже не ходили, и мы бегом – через весь город…
Прибежали с сумками, а самолет уже улетел. Нас специально обманули.
Чтобы мы не кричали, не плакали…
Превод на македонски: Војниците, наредени во кордон во два реда,
нè оттурнуваа. Тогаш излезе еден доктор и ни потврди дека ќе бидат
пренесени со авион во Москва, но дека треба да им однесеме облека затоа
што облеката што ја носеле во централата, изгорела. Автобуси веќе немаше
и ние се растрчавме низ цел град... Се вративме со торби, а авионот веќе
полетал. Намерно така нè измамија. За да не викаме, да не плачеме...
Превод на бугарски: Войниците, вече имаше двоен кордон, ни
отблъскваха. Тогава излезе лекар и потвърди, че ще летят със самолет до
Москва, но трябва да им занесем дрехи, – тези, в които са били на станцията,
са изгорели. Вече нямаше автобуси, и ние хукнахме да бягаме през целия
град. Връщаме се с чантите, а самолетът им вече излетял. Специално ни
излъгаха… За да не викаме, да не плачем…
Глаголот во реченицата Нас специально обманули и јас и бугарскиот
преведувач го сме го превеле со аорист, иако тука имаме поскоро
конклузивно значење, а можеби и прекажано, па сосема добро би можело
да се преведе и со Намерно така нè измамиле, односно со Специално (са)
ни излъгали. Најверојатно е дека информацијата претставува констатација
на раскажувачката, па затоа би можело во бугарскиот јазик да се преведе
со специјалните конклузивни форми, а во македонскиот јазик со минато
неопределено време. Постои можност раскажувачката да прекажува
информација која им била кажана на жените кога се вратиле со облеката,
па да се работи за прекажување и да се употребат соодветните форми
за прекажување. Сметавме дека многу поверојатно е дека се работи за
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констатација, но таква, што раскажувачката ја пренесува со сигурност и без
нијансата на претпоставка, карактеристична за конклузивот.
Пример бр. 5:
Оригинал: Мать часто вспоминала как не хотели они с отцом
отпускать его в город, даже новый дом построили. Забрали в армию.
Служил в Москве в пожарных войсках, и когда вернулся: только в
пожарники! Ничего другого не признавал.
Превод на македонски: Мајка му често раскажуваше дека таа и
татко му не сакале да го пуштат в град, дури и нова куќа изградиле. Го
зеле војска. Служеше во Москва во пожарникарскиот одред, и кога се
врати, сакаше да биде само пожарникар! Ништо друго не признаваше.
Превод на бугарски:Майка му често си спомняше, че те с баща му
не искали да го пускат в града, даже му построили нова къща на село.
Взели го в армията. Служил в Москва в пожарни войски, и когато се
върнал, бил непреклонен: само пожарникар! Нищо друго не признавал.
Во овој пример раскажувачката прекажува изјави на својата свекрва.
Текстот не содржи прецизна информација за времето кога се запознале
со идниот сопруг.Преводот на бугарски, пак, содржи информација дека
сите информации се од раскажувањето на свекрвата за времето пред
раскажувачката да го запознае нејзиниот син. Македонскиот превод,
пак, содржи информација дека запознавањето се случило за време на
отслужувањето на воениот рок во Москва. Контекстот не нуди можност
за проверка, но изгледа дека бугарскиот преведувач направил подобра
проценка од мене.
Пример бр. 6:
Оригинал: Я ееубила… Я… она… спасла… Моядевочкаменя
спасла, она приняла весь радиоудар на себя, стала как быприемникомэтого
удара.
Превод на македонски: Јас ја убив... Јас... таа... ме спаси... Моето
девојче ме спаси мене, таа го примила целотозрачење врз себе, станала
еден вид приемник на ударот.
Превод на бугарски: Аз я убих… Аз… Тя… Ме спаси… Моето
момиченце ме спаси, тя е приела цялото облъчване върху себе си, станала
е приемник на удара.
Во овој пример раскажувачката раскажува за својата ќерка, која
веднаш по раѓањето умира од прекумерната доза радијација на која била
изложена мајката за време на бременоста. Целиот овој текст претставува
размислување, односно заклучок на мајката. Сепак, во бугарскиот превод
конклузивни се само формите приела е и станала е, додека глаголите убила
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и спасла се преведени со аорист (убих, спаси). Истото е направено и во
преводот на македонски јазик (убив, спаси). Практично сите четири глаголи
во овој текст се однесуваат на дејства кои раскажувачката ги констатирала
отпосле, па затоа можевме сите глаголи да ги преведеме со минато
неопределено време. Сепак, глаголите убила и спасла содржат сумарен
заклучок за целиот случај, додека глаголите приняла и стала опишуваат
дејства што се одвивале за време на бременоста и за кои раскажувачката
станала свесна по породувањето.
Наведовме и анализиравме само неколку примери за преведувачки
дилеми поврзани со граматичките средства на евиденцијалноста. Со тоа,
се разбира, немавме намера да ги исцрпиме сите специфични случаи на
нивната употреба. Како што можеше да се забележи од примерите, преводот
во многу случаи зависи од личниот јазичен усет на преведувачот. Улогата
на преведувачкиот јазичен усет ја сметаме за пресудна за успешен превод
со правилна употреба на граматичките средства на евиденцијалноста во
македонскиот и во бугарскиот јазик. Во анализата на примерите од романите
„Празни улици“ и „Чернобилска молитва“ допревме неколку правила за
употребата на минатото неопределено наспрема минатите определени
времиња, но видовме и дека во низа случаи не може да се постулираат
строги граматички правила и дека правилноста и природноста на преводот
ќе зависи од јазичниот усет на преведувачот. Категоријата евиденцијалност
е една од главните причини поради која преводите на македонски и на
бугарски јазик се препорачува да ги вршат родени зборувачи на овие јазици.
Евиденцијалноста во преводот од македонски
или од бугарски јазик на друг словенски јазик
Во оваа ситуација две или повеќе грамеми во првиот (излезниот)
јазик одговараат на една грамема во вториот (влезниот) јазик на преводот.
Македонските играл и играше се преведуваат на руски со он играл. Сепак,
преведувачот треба да го има предвид целиот контекст, како и степенот
на важноста на граматичката информација за евиденцијалноста, која
со преводот би можела да се изгуби и тоа да биде на штета на адресатот
(читателот). Граматичката информација за (не)засведоченоста може да има
помала или поголема тежина (важност), може да биде и од пресудно значење
за смислата на текстот. Во тој случај преведувачот треба да посегне по
соодветни лексички средства, односно лексички евиденцијални маркери,
кои ќе ја предадат информацијата за претставениот или претпоставениот
извор на информацијата.
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В настоящей статье речь идет о категории эвиденциальности в
переводе с русского и других славянских языков, неимеющих грамматических средств выражения категории эвиденциальности, на балканославянские языки (македонский и болгарский), для которых такие средства
характерны. Существует множество случаев, когда в оригинальном тексте
показатель эвиденциальности отсутствует или выражен имплицитно.
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ФОРМИ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДЕИКСИС
ВО РУСКИТЕ СКАЗНИ СО МАКЕДОНСКИ ПАРАЛЕЛИ
(СИНТАКСИЧКИ АСПЕКТ)
Апстракт: Основна цел на оваа работа е да се покажат синтаксичките
форми за изразување на персоналниот деиксис во руските сказни надополнети
со македонски паралели и да се определи нивното место во функционалносемантичкото поле (ФСП) на персоналноста. Во работата се определуваат
термините, се опишува ФСП на персоналноста, односно неговото јадро, периферија
и нивната зона на пресекување. Се врши посебен осврт на определувањето на
местото на речениците во ФСП и се истакнуваат елементите, коишто укажуваат на
персоналноста во речениците.
Клучни зборови: Деиксис, македонски јазик, руски јазик, сказни, синтакса

Некои јазични појави, форми и категории постојано им го привлекуваат вниманието на лингвистите и сѐ уште претставуваат целосно
или делумно нерешени загатки. Една од нив е семантичката категорија
„деиксис“, којашто била позната уште од Антиката будела интерес кај голем
број граматичари како што се Аристотел, Аполон Дискол, Гај М. Викторин
и др. Имајќи го предвид фактот што терминот „деиксис“ потекнува од
старогрчкиот глагол „ δεῖξις“ со значење „укажува, посочува“, може да се
констатира дека античките граматичари под деиксис подразбирале, пред сѐ,
показни заменки.
Во ново време најголемо внимание кон оваа семантичката категорија обрнал „младограматичарот“ Карл Бругман. К. Бругман сметал дека
основната причина за настанувањето на јазикот е токму деиксисот. Денес
во лингвистичките кругови се применуваат како традиционалните идеи,
коишто ги предложиле К. Бругман и К. Бјулер, така и новите концепти,
коишто се појавиле во текот на минатиот век (Бјулер 1994).
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Во големиот енциклопедиски речник (БЭС) деиксисот се дефинира
како индикација (укажување, посочување) како значење или како функција
на јазичните единици и елементи, којашто се изразува со помош на лексички
и граматички средства. Постојат три типа на деиксис – персонален,
временски и просторен (Виноградов 1990: 128).
Персоналниот деиксис укажува на учесниците во комуникативниот
акт, односно на лица со помош на личните заменки или личните наставки
на глаголите. О.Л. Муковскиј го дефинира персоналниот деиксис како
укажување на учесниците во комуникацијата, т.е. ЈАС и ТИ (говорител и
слушател) (Муковский 2015). Тука треба да се има предвид фактот дека
фундаментот на субjективната структура на системот на јазикот е поимот
„лице“, чиешто, според К. Бјулер, првобитното значење е персона, личност
(грч. prоsopon, лат. persona), додека пак во античките граматики е опишано
како „улога во комуникативниот акт“. К. Бјулер сметал дека ЈАС и ТИ не
ги означуваат испраќачот и примачот на пораката, туку тие индицираат на
нив во зависност од улогата што ја вршат. На тој начин се доаѓа до тезата на
К. Бјулер за показателното и симболичното поле на јазикот, каде што јасно
се одделени функциите на „посочување“ и „означување“ (Бюлер 1993: 105).
Во однос на останатите два типа, во дигиталниот речник на
Т.В. Жербило просторниот деиксис е опишан како „шифтерна ориентација
на објектот или ситуацијата, односно укажување на положбата во просторот и времето во однос на деиктичкиот центар, којшто е поврзан
со комуникативниот акт. Тој претставува посочување на положбата на
објектот во однос на говорителот“. Временскиот деиксис е индикација
на времетраењето на комуникативниот акт (Жербило: дигитален ресурс).
Е. Ерзинкјан го дефинира временскиот деикис како „посочување на
растојанието во времето во однос на некоја референтна точка“ (Ерзинкян
1978: 23).
Џ. Лајонз нагласува дека „секој комуникативен акт – секој локативен
чин – се изведува во просторно-темпорален контекст, чијшто центар или
референтна точка може да се означи како тука и сега“ (Лайонз 2003: 320).
Важно е да се наспомене дека деиксисот се дели на „првичен“
и „вторичен“. Оваа поделба е позната уште од времето на К. Бругман и
К. Бјулер. Од друга страна, според Е.В. Падучева, класификацијата на
„првичен“ и „вторичен“ деиксис зависи од начинот на толкување (рус.
режим интерпретации) (види Падучева 2011: 265). Ј.Д. Апресјан првичниот
деиксис го толкува како деиксис во дијалог, каде што и говорителот и
слушателот се гледаат еден со друг и нивното меѓусебно разбирање се
поврзува со нивното окружување, поточно при нормална комуникативна
ситуација. Спротивно на ова, според него, вторичниот деиксис претставува
наративен деиксис, односно деиксис, којшто се среќава во наративот или
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прераскажаните литературни текстови (Апресян 1997). Е.В. Падучева
истакнува дека несовпаѓањето на местото на раскажувачот со појдовната
точка во пространството, според Ј.Д. Апресјан, претставува основно
својство на наративниот деиксис. Во овој случај деиктичките елементи
се употребуваат за изразување на туѓи мисли и, пред сѐ, извршуваат анафоричка и катафоричка функција (Падучева 2011: 268).
Што се однесува на деиксисот и неговите елементи, А.А. Кибрик
потенцира дека во рускиот јазик тие можат да бидат изразени на повеќе
начини, односно можат да бидат како одделни лексеми така и наставки,
коишто се дел од некои други зборови. Како пример ја изнесува наставката
за прво лице еднина кај глаголите –У (пр. пишу, вижу и т.н.), којашто
индицира на говорителот, т.е. ја извршува истата показна функција што и
личната заменка ЈАС (Кибрик: дигитален ресурс).
Основно средство преку коешто се изразува деиксисот се заменките.
Централни јазични единици за изразување во зависност од типот на
деиксисот претставуваат заменките за прво и второ лице (ЈАС и ТИ/ВИЕ),
временските (сега) и просторните (овде) показатели. Тие претставуваат егоцентричен деиктички центар, со чијашто помош се ориентираат учесниците
на комуникативниот акт.
Во однос на јазичните форми, А.В. Бондарко смета дека личните
заменки и личните наставки кај глаголите играат главна улога во функционално семантичкото поле (ФСП) на персоналноста. Според него, семантиката
на лицето „претставува структура на полиња, којашто се дели на центар
(јадро) и периферија.“ Создавањето на овие структури е засновано на добро
позната хиерархија. Јадрото се состои од формите за прво и второ лице кај
заменките и глаголите, додека пак периферијата е изразена преку формите
за трето лице. Бондарко се труди да го објасни поимот деиксис преку ФСП
на персоналноста. Според него, терминот „ФСП“ означува врска, односно
систем на разновидни единици во дадениот јазик, коишто синхронизирано
функционираат и изразуваат варијанти на определена семантичка категорија. Според него, персоналноста е семантичка категорија, каде што нејзиното значење се анализира заедно со нејзините форми на изразување. На
тој начин Бондарко разликува лице како граматичка категорија и лице како
семантичка категорија. Тој заклучува дека говорителот претставува централна фигура во актот на комуникација, односно секоја врска и дејство се
утврдуваат од аспект на говорителот (Бондарко 2002: 545; 569).
Голем број лингвисти ги опишуваат персоналноста и ФСП на
персоналноста само со помош на личните заменки и личните форми на
глаголите. Но, од друга страна, може да се забележи дека, освен преку
овие јазични елементи, семантиката на персоналноста е изразена со помош
на лексички и синтаксички средства како присвојни заменки, показни
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заменки, прилози, именски и глаголски форми, синтаксички конструкции
(конкретно лична, неопределено лична, општо лична, безлична реченица) и
др. Најчесто овие средства ѝ припаѓаат на периферијата на ФСП, за разлика
од личните заменки и личните форми на глаголот, коишто како што веќе
споменавме го претставуваат јадрото.
Во рускиот јазик, според А.В. Бондарко, структурата на ФСП
(јадрото и периферијата) се определуваат со помош на неколку фактори, како
што се концентрацијата на специфични карактеристики (јадро) и слабеење
на таквите карактеристики, како периферија, способноста за контакт –
дифузија; вкупниот број на опозиции, аморфноста и ослабувањето на мрежата на поврзаност; функционалното оптоварување (јадро) и неговото ослабување (периферија); правилноста/неправилноста на јазичните елементи и
др. (Бондарко 2002: 570).
Освен јадро и периферија постои и средна зона. Научниците го
вовеле поимот „средна (преодна) зона“ за да го определат местото помеѓу
различните компоненти, вклучувајќи ги и деиктичките. На тој начин,
преодната зона се наоѓа помеѓу точките на определени крајности, лоцирани
на краевите на одредена функционално-семантичка скала. Елементите
на средната зона на персоналниот деиксис се наоѓаат помеѓу јадрото и
периферијата на ФСП на персоналноста.На тој начин, можеме да кажеме
дека средствата за изразување на деиксисот, коишто можат да бидат како
морфолошки така и синтаксички, се изразени во јадрото, периферијата и
средната (преодната) зона. Сите тие имаат свои семантички карактеристики
и одредена функција.
Од синтаксички аспект А.В. Бондарко ја потенцира потребата за
строго разликување на два типа персонална семантика. Првиот тип го
сочинуваат категоричните граматички значења на личните форми кај
глаголите и личните заменки, а исто така тука може да се придодадат и
неопределено личните и општо личните синтаксички конструкции. Според
него, на крајната периферија, каде што е тешко да се истакнат карактеристичните признаци на персоналноста, се среќаваме со безлични форми.
Понатаму додава дека вториот тип на семантика на персоналноста не е
изразена со посебни граматички лични форми. На тој начин, А.В. Бондарко
го разгледува терминот „синтаксичко лице“ (терминот на В.В. Виноградов),
за којшто во лингвистичките кругови постојат различни дефиниции (види
Золотова 1973: 158; Лаврентьев 2013)(Бондарко 2002: 547).
Б.А. Успенскиј потенцира дека секогаш глаголот, освен на време,
индицира и на лице. Во врска со ова, може да се додаде дека и кога станува
збор за безличните глаголи во македонскиот јазик од типот на грми, студи,
и руските смеркалось, вечереет и сл. можеме да зборуваме за нулово
укажување на лице (Успенский 2011).
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А. М. Пешковски ги опишува безличните реченици како такви, во
коишто, според самата нивна природа, не може да има подмет. Како што
потенцира тој подметот кај овие реченици не само што е отстранет од
говорот, но исто така и од мислите. А.М. Пешковскиј тврди дека самиот
термин „безлична реченица“ не е точен, бидејќи прирокот како таков не
може да изразува безличност. Лицето претставува незаменлива категорија
на лингвистичката мисла, но и од нелингвистичка гледна точка секогаш
постојат две лица „јас“ и „не јас“. Според него, поимот „безличност“ е
метафизички концепт, како што се безвременоста и беспросторноста.
Доколку се смета на лице кај глаголите во овие реченици, тогаш, пред сѐ,
се има предвид трето лице, кое не е силно експонирано и прецизирано
(Пешковский 2001: 341).
Формите за трето лице еднина и множина, според А.В. Бондарко,
содржат во себе само една функција за изразување на сопствено-личниот
деиксис. Тие се употребуваат при прераскажување и аналогно на тоа деиксисот во наративот е изразен преку формите за трето лице, а исто така не се
отфрла и можноста да бидат употребени и во комуникативна ситуација. За
разлика од другите две форми, формите за 3 лице редовно се користат во
двете ситуации.
Што се однесува до руските и македонските сказни, тука се среќаваме
со безлични реченици како во дијалозите така и во наративот. Несомнено,
безличниот глагол претставува централен елемент на безличната речиница.
Да погледнеме неколку примери на безлични реченици:
(1) „На другой день сестры поднялись на хитрости: вечером, когда
на дворе совсем стемнело, подставили лестницу, набрали острых ножей
да иголок и натыкали на окне красной девицы.“(Перышко Финиста ясна
сокола)
превод: ’Наредниот ден сестрите итро се справиле: вечерта, кога
надвор сосема замрачило поставиле скала, насобрале де остри ножеви де
игли и ги забоделе на прозорецот од убавата девојка’
(2) „Нојќа, се стемнило,...“ (Трите самовили)
Може да се забележи дека безличните реченици се наоѓаат на крајната периферија од ФСП на персоналноста (пример 1 и 2). Тоа произлегува
од фактот што глаголските форми за трето лице не индицираат на подметот,
односно на вршителот на дејството, бидејќи истиот фактички не постои.
Важно кај овие реченици е да се има предвид дека не треба да се негира
посочувањето на изворот на предикативниот признак бидејќи тука дејствието може да се однесува како на говорителот така и на соговорникот или
ликовите во текстот. Поаѓајќи од ова, А.В. Бондарко го сметал за коректно
вклучувањето на безличните форми во системот на личните форми. Во
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однос на персоналноста кај овие реченици, може да се дојде до заклучок
дека таа секогаш е разновидна (Бондарко 2002: 578-580).
А. М. Пешковскиј истакнува дека одреден безличен израз, без
разлика колку и да е отстранет од мислите на произведителот на дејствието,
не изгледа скриен во говорителот и соговорникот, додавајќи дека „напротив,
можеби и треба да е скриен некаде во нас двајца. Вршителот на таквото
дејство е непознат, но во секој случај познато е дека не станува збор за ЈАС
и ТИ“ (Пешковский 2001: 343).
Гореспоменатите реченици (пример 1 и 2) во голема мера се
разликуваат од друг тип на безлични реченици, како што е Понял Иван,
что не уйти им от погони, придётся бой принимать ’Иван сфатил дека
не може да куртули од потерата, ќе мора да се бие битка’, каде што делот
придётся бой принимать индицира не само на ликот во текстот туку
и на сите учесници во претстојниот неизбежен процес. Деиксисот кај
овие реченици може да биде како определен така и неопределен. Строго
неопределен деиксис може да се забележи кај реченици од типот на Ну, это
дело хорошее: можно, значит, без нужды прожить, каде што вториот дел од
реченицата може да индицира на секој во зависност од ситуацијата, т.е. од
нивната функција во одреден контекст.
Важно е да се наспомене дека без разлика на постоењето на персонален деиксис кај безличните реченици, може да се забележи дека тие се
повеќе инхерентни кон темпоралниот и просторниот деиксис.
За разлика од безличните, кај неопределено личните реченици
хетерогеноста се определува врз основа на тоа дали всушност формите
за трето лице се лични или субјективни, при што во вториот случај не
изразуваат персоналност. Ј.Г. Тестелец укажува на потенцирањето на
М.В. Панов и И.А. Мељчук дека во неопределено личните и безличните
реченици се среќаваат најмалку две нулти лексеми, коишто се употребуваат
во улога на подмет. Таквите лексеми во овој вид реченици се делат
семантички, во зависност од тоа дали вршител на дејството се луѓе или
природни стихии. Доколку имаме нулта лексема, каде што вршител на
дејството е природна стихија, тогаш несомнено тие им припаѓаат на
безличните реченици и се наоѓаат на крајната периферија на ФСП. Од
друга страна Тестелец ги опишува неопределено личните како реченици,
во коишто дејството го вршат непознат број на луѓе или количеството
не е важно и таквите реченици означуваат општествени реакции, некои
дејствија од страна на државниот апарат и сл. (Тестелец, 2001: 310-313). Да
погледнеме пример:
(3) „Тут их и обвенчали, и свадьба была богатая!“ (Перышко
Финиста ясна сокола)
превод: ’И тука ги венчале и направиле голема свадба!’
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Од овој пример (пример 3) може да се забележи дека несомнено
станува збор за неопределено лична реченица, во којашто среќаваме јасно
изразена неопределеност, односно со помош на формата за трето лице на
глаголот обвенчали индицира на неопределен вршител на дејство. Поаѓајќи
од фактот дека вршителот на дејството намерно или случајно не е изразен
во поширокиот контекст, би можело да се истакне дека неопределено
личните реченици ги среќаваме на периферијата од ФСП на персоналноста.
Важноста на укажувањето на подметот кај овој вид на реченици е изгубена
за сметка на дејството во сказната.
А. М. Пешковскиј при опишувањето на природата на речениците
во рускиот јазик потенцира дека има два типа на реченици, коишто имаат
прирок, но немаат синтаксички изразен подмет, а од друга страна не се
ниту неполни ниту безлични. Станува збор за неопределено лични и општо
лични реченици. Според А.М. Пешковскиј, постои разлика помеѓу овие два
типа на реченици, така што во општо личните реченици има подмет, којшто
содржи во себе обопштувачки карактер, додека пак кај неопределено
личните реченици подметот се изостава.
Во однос на тоа А.М. Пешковскиј е категоричен дека неопределено
личните и општо личните се реченици, коишто се наоѓаат помеѓу личните
и безличните реченици. Во овие реченици подметот не е изразен намерно,
туку случајно. Затоа е важно да се наспомене дека кај неопределено
личните реченици акцент се става на дејството, а не на тоа кој го врши
истото. А. М. Пешковскиј укажува дека и двата типа на реченици несомнено
претставуваат два посебни видови на категоријата лице и две посебни
форми на размислување кај говорителот, додавајќи дека општата форма на
комбинација на овие две реченици добива длабока секојдневна и книжевна
семантика и е мост, којшто ги поврзува личното со општото, односно
субјективното со објективното (Пешковский 2001: ХIII; 370).
Во однос на општо личните реченици, со коишто се среќаваме во
руските сказни може да се констатира дека не содржат во себе конкретна
индикација, односно тука посочувањето се однесува на неопределена група
на луѓе, пред сѐ, во однос на генерализација на истата. Тие, без разлика
на глаголските форми, преку коишто се изразени, едновремено можат да
укажуваат како на конкретни соговорници така и на говорителот или на
трето лице, кои не учествува и не е сведок на комуникативниот акт. На тој
начин се потврдува тезата дека укажувањето кај општо личните реченици
се определува во зависност од контекстот, а нивното место во ФСП на
персоналноста зависи од вклученоста на говорителот или соговорникот,
кој има позиција на потенцијален говорител во комуникативниот акт.
Ако укажувањето на говорителот или соговорникот во реченицата е јасно
изразено, тогаш таа реченица се наоѓа во јадрото во ФСП на персоналноста.
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Треба да се нагласи дека гореспоменатото тврдење, во голема мера
се однесува на глаголските форма за второто лице еднина кај општо личните
реченици. Да погледнеме на пример:
(4) „Да мало ли чего он нам рассказывал: всего не складешь и в три
короба; говорил он по-русски не больно хорошо: иного в речах его, хоть
лоб взрежь, никак не выразумеешь; а начнет, бывало, рассказывать – так
и сыплет речами: инда уши развесишь и о работе забудешь“. (Кикимора)
превод: ’Што ли уште не ни раскажувал, да не можеш да го
надзборуваш; чунки по руски не зборуваше многу арно: друго ако велеше,
на гла застани нема да го разбериш; ама, а почни да раскажува, така ќе те
занеси, шо ќе ги начулиш ушите и работата ќе ја оставиш.’
Може да забележиме дека со примерот (4) се потврдува теоријата
за природата на општо личните реченици во однос на нивната индикација,
односно дека тие не укажуваат на конкретен учесник во комуникативниот
акт, при што може да посочуваат како на говорителот така и на останатите
учесници во актот. Во однос на ова, би можело да се споменат две ситуации
каде што се среќаваме со индикација на конкретно лице кај општо личните
реченици во сказните. Првата е во ситуација кога глаголската форма за второ
лице кај општо личната реченица често укажува на група лица, во којашто се
вклучени и говорителот и соговорникот. Втората ситуација е кога глаголите
посочуваат личности, кои до тој момент меѓу себе се обраќале со заменките
ЈАС и ТИ, односно се наоѓале во јадрото на ФСП на персоналноста. И во
двете ситуации не може а да не се земе предвид конкретна индикација.
Во поглед на примерот (4) би можеле да потенцираме дека, од една
страна, тешко е да се определи конкретноста на укажувањето, односно
дали станува збор за првичен или вторичен деиксис, а од друга страна, ако
го имаме предвид фактот дека зборовите на говорителот се наменети кон
својот соговорник, тогаш би можеле овој деиксис да го определиме како
првичен. Важно да се наспомене кај општо личните реченици е тоа дека
контекстот игра значајна улога во определувањето на нивното место во
ФСП на персоналноста.
Контекстот е важен за определување на местото во ФСП и кај
инфинитивните реченици, со коишто се сретнавме во руските сказни.
Во однос на инфинитивните реченици, А.М. Пешковскиј потенцира дека
самиот инфинитив претставува предикат. Во инфинитивните, за разлика од
номинативните реченици предикативноста е глаголска и затоа покрај дејство
во нив се среќава и индикација на вршител на дејството. Тука, пред сѐ, се
мисли на формите на дативот на именката во комбинација со инфинитивот,
каде што треба да се прави разлика помеѓу ваквата форма на дативот од таа
каде што формите на дативот кај именките се зависни од инфинитивот. Тој
забележува дека во споредба со инфинитивот, којшто е целосно безличен
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или како што подобро го нарекува „неличен“, кај безличниот глагол постои
одредено минимално алудирање на лице (Пешковский, 2001: 343). Да
погледнеме на примери:
(5) „– Стой!-закричал дурак.
Черти подняли рогатые головы и спрашивают:
– А тебе что надобно?
– Да мне нужно слова два перекинуть вот с этим покойником, на
котором вы дрова возите.
– Ишь что выдумал! Есть когда толковать!“ (Мудрая жена)
(5.а) „Что же делать, как же быть?“ (Поди туда – не знаю куда,
принеси то – не знаю что)
(5.б) „– Хозяин, – спрашивает Горе, – знаешь ли ты на этом поле
большой камень?
– Как не знать!“ (Горе)
превод: (5) ’- Стој! – свикал глупавиот.
Ѓаволите ги кренале рогатите глави и прашале:
- Што ти треба тебе?
- Морам да зборнам два збора со овој покојников,на кој носите дрва.
- Бре што му текнало! Има кога да се дума!’
(5.а) ’Што да се прави, што да се чини?’
(5.б) ’- Стопане, - прашал К`сметот, - знаеш ли ти во полево голем
камен?
- Како не знам!’
Како што може да се забележи од примерите (5; 5.а; 5.б) деиксисот
кај инфинитивните реченици е разновиден и, пред сѐ, зависи од контекстот.
Во однос на тоа можеме да истакнеме дека самата реченица често укажува
на некој од (не)учесниците во комуникативниот акт. Во примерот (5.б)
инфинитивната реченица му припаѓа на „стопанот“ (Хозяин) и доколку на
инфинитивната Как не знать! создадеме релативна конструкција, којашто
би звучела Как же я не знаю!, би можеле да потврдиме дека таа укажува
на говорителот во комуникативната ситуација. Со слична ситуација се
среќаваме и во примерот (5) каде што од контекстот јасно се гледа дека
конструкцијата Есть когда толковать! се однесува на соговорникот на
„ѓаволите“ во дијалогот. Местото во ФСП на персоналноста само по себе
е тешко да се определи бидејќи инфинитивот како таков не изразува лице,
но, оддруга страна, според контекстот, јасно се гледа на кој од учесниците
во комуникативниот акт индицираат. Исто така, треба да се потенцира и
пресекот на типовите деиксис, којшто го среќаваме во последниов пример
(5), каде што покрај персонална, наоѓаме и временска индикација. Пресекот
на два или повеќе типа на деиксис претставува не така ретка појава во
рускиот, а исто така и во македонскиот јазик.
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Што се однесува до личните реченици, мора да се истакне дека
во ова истражување нема да им се обрне посебно внимание, бидејќи
деиктичките функции кај нив покрај со лични форми на глаголот се изразени
со помош на заменки и други јазични средства, односно тие располагаат
со комплексен деиктички систем. Сите деиктички средства, коишто се
содржат во личните реченици се важни при определувањето на нивното
место во ФСП на персоналноста, односно припаѓаат ли тие на јадрото или
периферијата зависи од тоа дали формите на глаголите и заменките се за
прво, второ или трето лице еднина и множина.
Од сѐ погоре изнесеното може да заклучиме дека во рускиот јазик
личниот деиксис, покрај со традиционалните лексички средства, често е
изразен и преку синтаксички конструкции. Освен личните реченици, коишто
не се најдоа во центарот на ова истражување, стана збор за неопределено
лични, општо лични, безлични и инфинитивни реченици.
Важно е да се наспомене дека секоја од нив има своја специфика
во однос на изразувањето на персонален деиксис и секоја од нив зазема
определено место во ФСП на персоналноста, место, коешто најчесто се
определува во зависност од контекстот. Така, на периферијата од ФСП на
персоналноста ги среќаваме безличните и неопределено личните реченици,
додека пак општо личните реченици обусловени од контекстот би можеле
да се однесуваат било на јадрото или на периферијата. Што се однесува
на инфинитивните реченици, може да истакнеме дека нивното местото
во ФСП не е јасно определено од проста причина што инфинитивот како
таков е безличен, а од друга страна, според контекстот, се забележува на
кој учесник во комуникативниот акт индицира реченицата. Исто така, кај
инфинитивните реченици и општо личните реченици може да се забележи
и пресекување на неколку типа деиксис.
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ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ДЕЙКСИСА
В РУССКИХ СКАЗКАХ И ИХ МАКЕДОНСКИЕ АНАЛОГИ
(СИНТАКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Задача работы состоит в попытке показать синтаксические средства
выражения персонального дейксиса в русских фольклорных текстах. В
статье определяются термины, описываетсяфункционально-семантическое
поле(ФСП) персональности, ядро, периферия и промежуточная зона. Рассматривается место синтаксических конструкций в ФСП персональности
и уделяется внимание синтаксическим конструкциям, содержащим семантику персональности.

ЛИТЕРАТУРА, КУЛТУРА, ПРЕВОД

УДК 821.161.1-09

Здравко БОЖИНОВСКИ
Битола, Македонија

„СТИХОТВОРБАТА ’СМРТТА НА ПОЕТОТ’ ОД М. ЛЕРМОНТОВ
НАПИШАНА ПО ПОВОД ТРАГИЧНИОТ ДВОБОЈ НА ПУШКИН,
КАКО АВТОЕПИТАФ НА САМИОТ ЛЕРМОНТОВ
Апстракт: Во светската класична поезија нема друга стихотворба
напишана по повод трагичниот крај на една личност, која при замена на третото
лице еднина со прво лице еднина, може да се прочита и како автоепитаф на самиот
нејзин автор. Таква е стихотворбата „Смртта на Поетот“ од Лермонтов, посветена
на трагично загинатиот Пушкин. Ваквото нејзино читање како поетска симбиоза
на двајцата руски поети е можно поради нивниот идентичен бунтовнички однос
кон општествениот живот во Царска Русија како и нивниот сличен трагичен крај,
заради што таа може да се прочита и како автопророштво на самиот Лермонтов,
односно како негов автоепитаф!
Клучни зборови: автоепитаф, автопророштво, клевета, двобој, смрт.

Во светската класична поезија нема друга стихотворба која, иако
посветена на друга личност, може да се прочита и повратно - како автоепитаф на самиот нејзин автор. Стихотворбата „Смртта на Поетот“ од
Лермонтов, напишана непосредно по трагичната смрт на Пушкин во двобојот со францускиот авантурист Дантес, е единствена таква творба. Додека
ја препевав поезијата од Пушкин, Лермонтов, Есенин и Мајаковски, јас
долго време бев фасциниран од таквото неочекувано сознание, сфаќајќи ја
веднаш причината за можноста од едно вакво нејзино читање како поетизирана симбиоза меѓу Пушкин и Лермонтов - големата сличност во нивните
животни судбини: нивниот истоветен антагонистички однос спрема самодржавието на рускиот цар Николај Први, одбојноста кон декадентниот
живот на руската дворска аристократија, заедничкиот позитивен однос
спрема рускиот народен бит и народната култура, како и нивниот сличен
трагичен животен крај, на двобој!
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Оваа стихотворба, со сосема мала измена во персонажот, односно
замена на третото лице еднина (тој, него), со прво лице еднина (јас, мене),
а сето друго останува исто, сосема слободно може да се прочита и како
автопророштво, односно како автоепитаф на Лермонтов за самиот себе!
Како пример цитирам четири строфи во двете верзии на
Лермонтовиот оригинал, истовремено со двете верзии од мојот македонски
препев.
Смерть Поэта
Оригиналот

Погиб Поэт! - невольник чести пал оклеветанный молвой,
с свинцом в груди и жаждой мести,
поникнув гордой головой..!

Како автоепитаф

Погиб я! – невольник честипал оклеветанный молвой,

с свинцом в груди и жаждой мести,
поникнув гордой головой..!

Не вынесла душа Поэта,
позора мелочных обид,
восстал он против мнений света,
один как прежде... и убит!

Не вынесла душа Поэта
позора мелочных обид,
восстал я против мнений света,
один как прежде...и убит!

Убит..! К чему теперь рыданья,
пустых похвал ненужный хор
и жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
................................................

Убит..! К чему теперь рыданья,
пустых похвал ненужный хор
и жалкий лепет оправданья?
Судбы свершился приговор!
...............................................

Его убийца хладнокровно
навел удар... спасеня нет:
пустое сердце бется ровно,
в руке не дрогнул пистолет..!

Мой убийца хладнокровно
навел удар... спасеня нет:
пустое сердце бется ровно,
в руке не дрогнул пистолет..!

СТИХОТВОРБАТА „СМРТТА НА ПОЕТОТ“ НАПИШАНА ОД ЛЕРМОНТОВ ПО ПОВОД ТРАГИЧНАТА СМРТ НА ...
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Мојот македонски препев
На оригиналот

На автоепитафот

Смртта на Поетот
Загина Поетот! - роб на честа, страден, Загинав како роб на честа,страден,
падна тој наклеветен од лага,
паднав јас наклеветен од лага,
со куршум в градите, за одмазда гладен, со куршум в градите, за одмазда
гладен,
и со горда, но ведната глава!
и со горда, но ведната глава!
Не му ги поднесе душата поетска
сплетките ниски, навреди и срам,
стана тој против кликата дворска,
дворска,
како секогаш...и загина сам!
Тој е убиен..! Зошто сега лелекање,
непотребен хор од умилкувањата
и сочувства жални за оправдување?
Се изврши од судбата пресудата!

Не ми ги поднесе душата поетска
сплетките ниски, навреди и срам,
станав јас против кликата
како секогаш... и загинав сам!
Јас сум убиен..! Зошто сега лелекање,
непотребен хор од умилкувањата
и сочувства жални за оправдување?
Се изврши од судбата пресудата!

........................................................

............................................................

Убиецот негов сосем ладнокрвно
го застрела...смртта стаса грдна:
проклетото срце му биеше бавно,
револверот в рака не му мрдна...

Мојот убиец сосем ладнокрвно
ме застрела...смртта стаса грдна:
проклетото срце му биеше бавно,
револверот в рака не му мрдна...

Оваа стихотворба целата може да се прочита на овој начин и
ништо да не изгуби од оригиналноста, со исклучок на 9 стиха од нејзиниот
централен дел во кои Лермонтов конкретно го портретира Пушкиновиот
убиец, Дантес.
И что за диво?...издалека
подобный сотням беглецов,
на ловлю счастья и чинов
заброшен к нам по воле рока;
смеясь, он дерзко презирал
земли чужой язык и нравы;

И што е чудно?.. Од далеку појден,
на стотина дојденци сличен,
по чинови, слава и по среќа дојден,
меѓу нас од судбината фрлен;
тој се потсмеваше со дрскост права
кон земјата туѓа, јазикот, обичајот,
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не мог щадить он нашей славы;
не мог понят в сей миг кровавый
сцена
на что он руку поднимал!..

не поштедувајќи ја нашата слава,
и не сфати в мигот на крвавата
врз кого тој раката ја крена!..

На крајот, да потсетам на два специфични моменти од двобоите
што завршија трагично за двајцата поети.
Пушкин, ранет во двобојот со Дантес, два дена умираше во страшни
маки од отровот на оловниот куршум што го погоди во бабулето. Таквата
рана денешната хирургија лесно би ја санирала, но тогаш, за жал, тоа беше
невозможно.
Лермонтов, пак, којшто прв требаше да стрела, поведен од силните
човекољубиви чувства, наместо да стрела во својот противник, јункерот
Мартинов, му се обрати со зборовите: „Мојата рака не сака да се крене
против тебе!“ – и истрела во воздухот. Спротивно на правилото во тогашните
двобои, Мартинов наместо и самиот да постапи така, му одговори: „Ако
твојата рака не сака, мојата сака!“ – и го застрела!

Здравко БОЖИНОВСКИ

СТИХОТВОРЕНИЕ ЛЕРМОНТОВА “НА СМЕРТЬ ПОЭТА”, НАПИСАННОЕ
ПО ПОВОДУ ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ ПУШКИНА, КАК ЭПИТАФИЯ
ЛЕРМОНТОВА САМОМУ СЕБЕ
В мировой классической поэзии нет другого стихотворения,
написанного в связи с трагической кончиной, в котором при замещении
третьего лица первым лицом в единственном числе, могло бы быть истолковано одновременно и как эпитафия самому автору. Таковым является
стихотворение Лермонтова «На смерть поэта», посвященное трагической
гибели Пушкина. Такое его прочтение, символизирующее поэтический
симбиоз двух русских поэтов, возможно благодаря схожести их бунтарского отношения к общественной жизни в царской России, а также схожести трагическиой кончины обоих, что позволяет толковать данное произведение одновременно как автопророчество самого Лермонтова, т.е. как
собственную эпитафию.

УДК 82-31.0

Марија ЃОРЃИЕВА ДИМОВА

Филолошки факултет „Блаже Конески“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Скопје, Р. Македонија

ОНТОЛОШКИ СКАНДАЛ:
ИГРИТЕ СО ГРАНИЦИТЕ ПОМЕЃУ СВЕТОВИТЕ И ТЕКСТОВИТЕ
(Преподаватель симметрии на Андреј Битов)
Апстракт: Поаѓајќи од теориските премиси за онтолошката доминанта
на постмодернистичката проза овој текст интерпретативно ќе ги елаборира овие
теориски премиси врз романот Преподаватель симметрии од рускиот автор
Андреј Битов. Толкувачкиот фокус ќе биде поставен врз две рамништа: прво, врз
интерпретацијата на онтолошките теми и метафикциските постапки преку коишто
тие теми се артикулираат во романот на Битов; второ, врз функцијата што ја имаат
тие постапки во однос на демонстрирањето на онтолошките игри со границите
помеѓу световите (книжевност - стварност, уметност - живот, факт - фикција),
помеѓу текстовите (оригинални и преведени, текстови и метатекстови) и помеѓу
жанровите.
Клучни зборови: онтолошка доминанта, постмодернистички роман, метафикција,
метатекст.

Теориски контекстуализации
Теориските дескрипции на постмодернизмот, понудени од страна
на Брајан Мекхејл, поаѓаат од тезата за онтолошката доминанта на постмодернистичката проза во смисла на тоа дека постмодернистичките текстови
ги актуализираат т.н. посткогнитивни прашања кои се однесуваат или на
онтологијата на книжевниот текст или на онтологијата на светот којшто
е проектиран во него: „Што е светот? Кои видови светови постојат? Како
се тие конструирани? Како се разликуваат? Што се случува кога различните видови светови се поставени во судир или кога границите меѓу
нив се нарушени? Кој е модусот на постоење на текстот и кој е модусот
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на постоење на светот (или световите) што се проектираат? Како е
структуриран проектираниот свет, итн.“ (Мекхејл 2001: 10). Онтолошките
тематизации упатуваат на можните проблематизации на границите помеѓу
световите и помеѓу текстовите, генерирајќи го т.н. „онтолошки скандал“
(Мекхејл 2001: 85), какo двоен индикатор и на „онтолошкиот релативизам“,
со којшто се опишува состојбата на слободно поместување и движење во
различни насоки и паралелното поставување на мноштвото облици на
постоење и на т.н. „онтолошка имплозија“, која го опишува „светот во
постмодернистичката култура којшто станува на сите подрачја несигурен,
кревок или на кој било друг начин разнишан“ (Ораиќ 1996: 111). Со оглед
на тоа што имплодираноста го генерира и отсуството на какво било цврсто
упориште, идеја или стварност кои би служеле како ориентир, следствено, се
отвора можноста за движење во бескрај, како и можноста за мултиплицирање
на облиците на постоење. Неминовно, во тие процеси е вклучена и книжевноста чијшто онтолошки статус, подеднакво, е разнишан. Дубравка
Ораиќ Толиќ jа лоцира потврдата на овие процеси во двете доминантни
одлики на постмодернистичката книжевност: во интертекстуалноста и во
проблематизираните релации факт - фикција. Во првиот случај, примарен
станува односот со другите текстови, така што книжевноста повеќе не се
сооднесува непосредно на стварноста, на референтниот свет и на неговите
значења, туку до нив доаѓа посредно и интерпретативно упатена кон
другите текстови. Додека, пак, во вториот случај, прелевањето помеѓу
подрачјата на фикцијата и на фактот ја осведочува дестабилизираноста на
границите меѓу книжевноста и стварноста, меѓу фикциското и фактичкото,
со можност за слободно движење во двете насоки. Токму теориските
перцепции на постмодернистичката проза од страна на Дубравка Ораиќ
Толиќ се фокусираат врз овие трансгресии, сугерирани како нејзина доминанта: „Очигледно е разнишувањето на границата фикција - стварност и
доминацијата на фикцијата над стварноста ... Колку е посилна конструкцијата и фикционализацијата на стварноста, толку се посилни и одговорите
на стварноста – ’стварна’ или конструирана“ (Ораиќ 2005: 187).
Во конкретните книжевни текстови онтолошките теми се артикулирани преку широкиот репертоар метафикциски постапки коишто ги
оголуваат модалитетите на кршење на рамките/границите, а со цел проблематизирање на дихотомниот однос помеѓу светот на фикцијата и емпирискиот
свет, и/или проблематизирањето на односот помеѓу текстовите. „Кршењето
на рамката е ризична работа. Намерата е да воспостави апсолутно ниво
на реалност, но, парадоксално, ја релативизира реалноста; намерата е да
обезбеди онтолошки стабилна основа, но уште повеќе ја дестабилизира
онтологијата“ (Мекхејл 2001:197). Следствено, овие постапки ја афирмираат онтолошката плуралност и нестабилност во книжевниот текст: тоа
се постапки кои го оголуваат постоењето на мултиплицирани светови,
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процесите на конструкција и на дестабилизација на светот проектиран во
текстот, како и нивелациите на меѓутекстовните граници.
Интерпретативни контекстуализации
Битов

1. Онтолошките теми во Преподаватель симметрии на Андреј

Парадигматичноста на романот Преподаватель симметрии (2008)
на рускиот автор Андреј Битов во однос на теориско - интерпретативниот
модел на Мекхејл произлегува од неговата наративна структура: двата
паратекстуални влеза во текстот – поднасловот „роман - ехо, преведен од
странски јазик“ и предговорот на преведувачот, поставен како рамковна
приказна, не само што упатуваат на жанровската припадност на текстот,
туку го (де)мистифицираат и неговото настанување според конвенцијата
пронајден ракопис. Имено, Преподаватель симметрии е руски превод
на романот The Symmetry Teacher (1937) од непознатиот англиски автор
А.Тајрд Боффин1, којшто, според објаснувањето на Битов, за време на една
геолошка експедиција во сибирските тајги од 1970-тите години, по барање
на пријателите, почнува да го преведува, „без речник“ и без „доволно
познавање и на јазикот и на смислата“, па врз основа на своите белешки,
„секој ден раскажував по една приказна како Шехерезада“ (Битов 2014: 8).
Оригиналот бил изгубен, а десетина години подоцна, „еден исклучителен
настан“ што го потсетува на расказ од книгата, ќе го поттикне да се наврати
на белешките од преводот и да го реконструира романот, потпирајќи се на
сеќавањето и на имагинацијата: „Книгата почнав да ја ’преведувам’ полека,
не како што се преведуваат текстови, туку лепенки за прекопирање ...
’преведувајќи’ на таков начин потполно го заборавив оригиналот“ (Битов
2014:9).
Значи, романот - ехо е руски превод од реалниот автор Андреј Битов
на англискиот роман од фиктивниот автор Тајрд Боффин којшто е своевидна
биографија за животот и творештвото на Урбино Ваноски, познатиот автор
од 30-тите години на XX век, исто така фиктивен, така што се добива
тројна цитатна мистификација од повеќекратно вградени текстови, според
принципот матрјошка: романот - превод на Битов на романот - биографија
на Боффин за писателот Ваноски, во кој се цитирани фрагменти од делата
на Ваноски и на Боффин. Фрагментарната сижејна конструкција, која
На првата страница дадена е информација за изданието на романот - Лондон, 1937-та
(патем, тоа е годината на раѓање на Битов), заедно со фотографија од Боффин со податоци за
годината на раѓањето и на смртта (1859-1937).
1
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го користи средишниот постмодернистички топос отсутен оригинал,
т.е. загубен автентичен текст, достапен само преку неговите оштетени
траги, ги прави видливи мноштвото онтолошки нивелации: ги оголува
преплетувањата помеѓу световите на фикцијата и на стварноста, на животот и на книжевноста, помеѓу световите на авторите, на нараторите, на
ликовите и на читателите, односно помеѓу процесите на пишувањето (на
Битов, на Боффин, на Ваноски), процесите на раскажувањето (на Битов
кој раскажува анегдоти околу настанувањето на преводот, на Ваноски
кој реминисцентно пренесува епизоди од персоналното минато и раскажувањето на Боффин за средбите со Ваноски) и процесите на коментирање
(на авторите врз творечкиот процес и на преведувачот врз преведувачкиот
процес), што ефектуира со вистински онтолошки скандал. Во оваа смисла,
Преподаватель симметрии го истакнува својот онтолошки статус, својот
модус на постоење, притоа употребувајќи неколку типично метафикциски
стратегии за реализација на онтолошките игри со границите помеѓу
световите и помеѓу текстовите.
2. Метафикциските постапки во Преподаватель симметрии на
Андреј Битов
Преподаватель симметрии користи извонредно широк репертоар
метафикциски постапки преку коишто на преден план се поставуваат
онтолошките теми во романот.
1.Комплексот постапки кои упатуваат на судирот помеѓу два или
повеќе света и коишто на тој начин го оголуваат плуралитетот светови и
границите помеѓу нив се реализира на две рамништа. Од една страна,
преку судирот помеѓу фикцискиот свет и историскиот факт на реалниот
свет: во романот ги следиме онтолошките нивелации помеѓу фикцискиот
свет (поглавјата во романот на Боффин сочинети од делови од текстовите
на Ваноски, кој во една фаза објавува и под псевдонимот Рис Воконаби) и
фактите од емпирискиот свет (поглавјата во кои се прикажуваат необични
епизоди од животот на Ваноски, поглавјата во кои Боффин раскажува
за својата средба како млад новинар со Ваноски и воведната белешка во
која Битов раскажува за своето „геолошко минато“ и за „дописателската
младост“). Од друга страна, судирот помеѓу световите е реализиран
преку билингвалната лингвистичка текстура: романот е контаминиран
од англицизми (англиски фрази, англиски наслови на раскази, романи и
песни)2 кои во различен степен се интегрирани во главниот јазик на текстот
Тоа е особено забележливо во фуснотите каде што преведувачот коментира голем дел од
англиските зборови, барајќи нивни еквивалент во рускиот јазик.
2
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(понекогаш во оригинал и со латинично писмо, понекогаш во превод
или во кирилична транскрипција). Токму различните јазици, различните
дискурси, вклучително и оние од науката (од историјата, од психологијата,
од филозофијата) и од религијата и различните жанрови вклучени во
романескниот текст/свет конструираат различни светови. На пример, во
втората глава В конце предложения (The Talking Ear) Из книги У. Ваноски
„Муха на корабле“ се цитира необичното двојазично, па и двоазбучно
писмо кое нараторот го добива од својот пријател: „Deap fpehd! Raitin
Engliш fёrst taim in mai laif! I rite uyo in zaimka, haunting uan Amerikan. Zei a
not rial soldжeps! Bat weri welll ikvipt! We a hauntin zem laik kuropatok - smol
Raшn vaild hens - uan пропе шot end sri auрs ken bi dresst. Its raze kold tu veit
- I dreem abaut a guud шot of Whisky - luuk! I remembe hau it voz rittn on
ze бotel! - viz uyo, mai Dalin! Bat tu fa iz ёz Anton! Друг (вор-frend) подполз
тихой сапой с самогоном (aue Whicky)“ (Битов 2014: 121-122).
2. Комплексот постапки кои се во функција на дестабилизација
на проектираниот свет и кои паралелно го истакнуваат процесот на
негова конструкција, со што се демонстрира слабеењето на фикцискиот
свет. Имено, романескниот свет не е директно проектиран за читателот,
туку е посредуван со неколку наративни поместувања: книжевните дела
на Ваноски се интегрирани во романот на Боффин којшто е преведен од
страна на Битов по сеќавање. Судбината на Ваноски е понудена во рамки на
раскажувањето на Боффин за средбата со писателот3 и како изложување на
нему познатите факти од животот на Ваноски, но и преку раскажувањето
на Ваноски за својот живот, што, пак, е репродуцирано од страна на
Боффин. Ваквото наративно дистанцирање ефектуира врз цврстината на
фикцискиот свет, растворајќи го во комплексна интертекстуална структура,
градена според конвенцијата пронајден ракопис или според „парацитатната
постапка“, којашто Ораиќ ја типологизира како варијанта на празната/
вакантната цитатност, во којашто „отсуствува релацијата на совпаѓање
помеѓу прототекстот и цитатот“, при што вакантната парацитатност
подразбира отсуство на реален прототекст, така што „лажни се и цитатот и
прототекстот“ (Ораиќ 1990: 18). Притоа, во романот се потенцира двојното
присуство на пронајден ракопис: Битов кој ја губи книгата од Боффин и
потоа ја преведува по сеќавање, паралелно трагајќи по оригиналот и
Боффин кој го пронаоѓа ракописот од последната книга на Ваноски, за што
информира во Постскриптумот: „Јас го открив и го издадов Исчезнување
на предметите, со што започна мојата успешна кариера на издавач. Зад
секој пристоен автор треба да остане непубликуван ракопис – го цитирам
Ваноски од нашиот единствен (и како што се покажа, последен) разговор“
(Битов 2014: 301).
„Бев последниот што го видел и последниот што направил интервју со него. Не беше толку
интервју, колку исповед“ (Битов 2014: 17).
3
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Наративната структура на романот, сочинета од рамковна приказна
со бројни секундарни и третостепени наратори ја ефектуира повеќекратната
онтолошка нестабилност, демонстрирајќи го поместувањето на границите
помеѓу реалните автори (Битов) и фиктивните автори (Ваноски, Боффин),
помеѓу преведувачот како коавтор (Битов) и псевдоавторите (Боффин и
Ваноски), помеѓу писателите (Ваноски, Боффин) и редакторите (Битов
и Боффин) и помеѓу авторите и ликовите: „Освен тоа, тој му доделил на
јунакот за кој пишува (Урбино Ваноски) некакви црти од својата биографија“
(Битов 2014: 9), така што во крајна линија, сите овие (реални и фикциски)
фигури, припадници на различни онтолошки рамништа, т.е. светови, како
да се одразуваат меѓусебно со што го демонстрираат нивелирањето на
границите помеѓу тие светови. Мултиплицираното наративно врамување,
како една стратегија за онтолошко истакнување во романот, користи уште
една метафикциска постапка - мизанабим структурите, кои Линда Хачон ги
класифицира во „отворен диегетски нарцизам“ (1984:7). Во Преподаватель
симметрии овие структури го генерираат удвојувањето од типот приказни
во приказна во приказна (односно роман во роман, но и роман за романот
или метароман, книга за книга за запаметената книга), така што овие
кумулативни ефекти се во функција на дестабилизирање на фикцискиот
свет: секоја промена на наративно ниво повлекува и промена на онтолошкото
ниво, т.е. промена во светот. На повисоко рамниште, мизанабим структурите
ефектуираат со повеќекратни симултани проблематизации и на границите
помеѓу животот и книжевноста, помеѓу авторот и читателот, помеѓу авторот
и преведувачот, помеѓу меморијата и имагинацијата и помеѓу пишувањето
и читањето.
Брајан Мекхејл го посочува авторот како уште едно средство за
афирмација на онтолошките теми во постмодернистичкиот роман: „Авторот
е онтолошки амфибиска фигура, наизменично присутна и отсутна, кој
функционира на две различни нивоа на онтолошката структура: како
средство на автобиографскиот факт внатре во проектираниот фикциски
свет и како креатор на тој свет, видливо окупирајќи го онтолошкото ниво кое
му е супериорно“ (2001: 202). Во контекст на постмодернистичката проза
„авторот е слободен да нè соочи со сликата за себе во чинот на продукција
на текстот“ (Мекхејл 2001: 199). Токму метатемата на авторството и
метафикциските постапки на оголување на авторската позиција се дел од
онтолошките игри во Преподаватель симметрии. Ако фикцискиот текст
подразбира хиерархиски координирана релација помеѓу авторот, нараторот,
приказната, имплицитниот и реалниот читател, при што авторот и реалниот
читател се дел од екстратекстуалната комуникација, тогаш метафикцијата
сите овие елементи ги посматра како интегрални делови на фикцискиот
свет, редефинирајќи ја комуникацијата помеѓу нив, и самосвесно проблема-
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тизирајќи ја дистанцата уметност - реалност. „Во метафикцијата сите
елементи на диегетскиот универзум се доведени во ’креативен хаос’: одново
се мешаат функциите на авторот, раскажувачот, читателот, се демонстрира
побунетост на сите текстуални фигури и инстанции – од нараторот до
ликот“ (Морањак - Бамбураќ 2003: 220-221). Токму романот на Битов го
прикажува перманентниот процес на трансфигурација и на трансмутација
на комуникативните и на наративните улоги, па онтолошките нивелации се
ефектуираат и преку тројното авторство на Ваноски, на Боффин и на Битов.
Воведувањето автори, коавтори и псевдоавтори во романескниот текст
конструира комплексна метатекстовна структура - текстови во текст, така
што романот ги фокусира токму процесите на читање и на толкување на
туѓите и на сопствените текстови. Крајниот ефект, повторно, е уште еден
„онтолошки скандал“ (Мекхејл, 2001) што резултира со повеќекратното
поместување и рушење на границите помеѓу книжевноста (рамништето
каде што се поставени книжевните текстови на авторите) и реалноста
(рамништето каде што се прикажува приватниот и професионалниот
живот на авторите). Во контекст на метатемата на авторството романот
актуализира уште еден топос - писателот на работна маса. Според Мекхејл,
„метафикцијата во своите текстови го воведува она што се чини непорекливо
реална реалност во нивниот перформанс како писатели – а тоа е актот на
самото пишување (2001: 198). Овој топос има и онтолошки импликации:
„Зад реалноста на писателот на работната маса лежи супериорната реалност на самото пишување; но зад реалноста на пишувањето мора да
лежи супериорната реалност на актот на пишувањето што го продуцира“
(Мекхејл 2001: 198). Во третиот дел од романот Dooms Day, во првата глава
под наслов Экстернный вызов (Dooms Day) Ваноски е прикажан во чинот
на пишување на последното дело „Исчезновение предметов“: седнат пред
машината за пишување, паралелно коментирајќи го чинот на креација, но
отворајќи и пошироки (авто)поетички прашања.
Ваквата парацитатна, метатекстовна романескна структура ги оголува и проблематизациите на меѓутекстовните граници, давајќи им различен
статус на текстовите: тие се восприемаат и како миметично моделирање на
стварноста и како интертекстуален конструкт и како предмет на читање /
толкување / коментирање. Конечно, Преподаватель симметрии не е само
книга во книга, туку и книга за книгите: за напишаните и за ненапишаните,
за реалните и за заборавените/изгубените книги. Авторите на и во романот
претпочитаат да пишуваат за книги, наместо да пишуваат книги, така што
тие се прикажани и во улогата на толкувачи и на коментатори на сопствените
и на туѓите текстови. На пример, главата Посмертные записки Тристрам клуба (The Inevitability of the Unwritten) од вториот дел A Couple of Coffins
зборува за книжевниот клуб, наречен според Тристрам Шенди, јунакот од
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романот на Лоренс Стерн, во кој членуваат автори на ненапишани романи
(наместо да пишуваат тие си ги раскажуваат себеси своите идеи), па
според клупскиот правилник од дванаесет точки членството престанува
со публикацијата на текстот. „Па, што е довршеното уметничко дело?...
Уметничкото дело не е она што веќе било – туку она што е (пишано и
ненапишано)“, заклучува еден од членовите на клубот (Битов 2014: 232).
Интертекстуалните постапки се уште една метафикциска стрaтегија
со којашто Преподаватель симметрии ја оголува онтологијата на текстот во
насока на проблематизација на меѓутекстовните граници, но и на границите
помеѓу жанровите и световите. Романот интегрира неколку типови (интер)
текстови, употребувајќи различни референцијални сигнали:
1. Мотоцитатите на почетокот од романот и на почетокот од
поглавјата се еден надворешен експлицитен сигнал за „ефективното присуство на еден текст во друг“ (Женет 2003: 64).
2.Во поголем дел од романот цитатно се интегрирани фрагменти од
текстовите на Ваноски, чиешто вметнување е паратекстуално сигнализирано
во поднасловите на поглавјето. Станува збор за пет подолги цитати од три
различни прозни и поетски дела на Ваноски (Муха на корабле, Стихи из
кофейной чашки, Бумажный меч).
3. Алузивно - реминесцентните упатувања на туѓи текстови и
постапки: на Борхес (во сонот на Ваноски има алузии на Градината со
патеки што се разгрануваат и на Вавилонската библиотека), на Калвино
(мизанабим структурите од Ако една зимска ноќ некој патник), на Набоков
(мотивот огледалност),4 на античките митови (за Орфеј и Евридика, за
убавата Елена), на Пушкин (наративната структура во Повестите на
Белкин).
4. Парацитатноста или цитатната мистификација, како основна
конструктивна постапка во Преподаватель симметрии, е интертекстуална
структура која го индицира нивелирањето на границите помеѓу рамковниот
текст и врамените текстови, помеѓу авторските текстови и оние на
псевдоавторите, помеѓу оригиналот и преводот.
Ваквата цитатно - интертекстуална организација на романот ја
посредува и проблематизацијата на жанровските граници: фрагментарната
сижејна конструкција ја отвора читателската дилема дали станува збор
за роман или за збирка раскази кои се меѓу себе поврзани со некоја
нејасна референца. Таа дилема ја подгрева и преведувачот во воведната
белешка: „Секоја глава од Преподаватель може да се прочита како
посебно дело, читателот има слобода да претпочита еден или друг расказ
Во една фуснота преведувачот забележува. „Дали Тајрд Бофин го читал неговиот врсник,
идниот автор на The Real Life of Sebastian Knight? (Прим. пер.)“, секако мислејќи на Набоков
(Битов 2014: 10).
4
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како самостоен, но доколку тој ги совлада сите и го наслушне ехото кое
се протега од претходниот кон следниот тогаш ќе го открие и неговиот
извор, т.е. ќе го прочита самиот роман, а не збирката раскази“ (Битов 2014:
11-12). Една импликација на интертекстуалните постапки во романот
е проблематизирањето на границите помеѓу оригиналот и преводот, во
потесна и во поширока смисла. Во потесна смисла, признанието на преведувачот дека тој го прави преводот по сеќавање на оригиналот: „Се разбира,
тука беа вовлечени и претпоставки (се двоумев дали некои пасуси беа
мои). Откако обновив некои од нив, го заборавив оригиналот (како што е
заборавен и некажаниот настан). Сега наместо сеќавањата за загубената
книга бев оптоварен со одговорноста за ракописите што ги предизвика таа
и решив да се ослободам од нив и да заборавам на сè“ (Битов 2014: 9).
Следствено, преводот се претставува како авторска креација или, во најмала
мера, како коавторство, па затоа во предговорот на преведувачот секоја
употреба на поимите превод, преведување се ставени во наводници. Оваа
креативна димензија на преводот ја признава и самиот Битов-преведувач кој
во една фуснота забележува: „Од сите песни, оваа ми се допадна најмногу
и се обидов да ја препеам. Но излезе двапати подолга, а за поезијата во
неа подобро да не говорам“ (Битов 2014: 178). Проблематичната релација
оригинал – превод е сугерирана и преку вметнувањето на цитат од, како
што вели преведувачот, нему омилениот автор Одоевски: „Имам намера да
споделам со вас неколку фрагменти од мојот бележник. Ве предупредувам
однапред дека е полн со ужасни кражби: на една моја страница има десет
страници чист превод, а потоа страници со екстракции. Бесполезно е да ги
шарам страниците со референции кон моите извори; некои од книгите нема
да ги најдете, другите нема да ги читате... однапред се поклонувам пред
жртвите на мојот грабеж; малкумина во наше време се способни за таква
искреност. (В.Ф.Одоевский. Письма к графине Е.П.Р.Й о привидениях,
суевереных страхах, обманах чувств, магии, каббалистике, алхимии и
других таинственных знаках“)“ (Битов 2014: 11). Во поширока смисла,
Преподаватель симметрии и структурно и во експлицитните коментари
го актуализира прашањето за творештво како превод и за перманентните
процеси на прекодирање на реалноста во текст, на текстот во реалност, на
текстот во текст. Во прилог на ова оди и фактот што романот од англиски
оригинал е преведен по сеќавање на руски јазик, а потоа рускиот превод
добива свој превод на англиски јазик во 2014,5 што практично значи обратен
процес во кој преводот (на руски) е преведен на оригиналот (англиски).
Ако појдеме од дефиницијата на Линда Хачон дека метапрозата е
проза за прозата, т.е. „проза која во себе вклучува коментар на сопствениот
Andrei Bitov. The Symmetry Teacher. A Novel. Translated by Polly Gannon. New York: Farrar,
Straus and Giroux, 2014.
5
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раскажувачки и/или јазичен идентитет“ (1984: 1), тогаш Преподаватель
симметрии како типично метафикциски роман го афирмира коментарот,
структуриран и како текст во текст и како текст за друг текст. Романот –
ехо на Битов е рефлексија врз процесите на преведување и на пишување,
така што сижејната компактност е дезинтегрирана во корист на авторските
рефлексии. Коментарот, практично, го врамува романот: предговорот
на преведувачот на почетокот од романот и постскриптумот на крајот
од романот, односно додатокот Летот на пчелата кој постои само во
англиското издание („нејзината борба многу потсетува на моите обиди
да пишувам“) (2014: 282),6 еднакво како што низ романот се расфрлани
експлицитните интратекстовни коментари - на преведувачот, на нараторите
и на авторите кои се однесуваат на процесите на преведување, пишување,
читање, како и коментарите на одделните книжевни теми и категории (на
пример, коментарите за природата на романескниот жанр7, за сижејноста/
безсижејноста, за руската книжевност, за метафорите, за односот автор лик).
Коментарот како метафикциска постапка има особено комплексна
функција во онтолошките игри со границите. На пример, текстовите на
Ваноски се „врамени“, т.е. посредувани од страна на Боффин и со тоа
стануваат не само коментар, туку и текстови на самиот Боффин. Во белешката на преведувачот Битов ги коментира проблемите со кои е соочен при
преводот, главно од лингвистичка природа, бидејќи „рускиот глаголски
систем не може да ја следи оваа книжевна акробатика“ на оригиналот
кој ги практикува шеснаесетте глаголски времиња во англискиот јазик.
„Со средствата на руската граматика не може да се пренесе се идентично
аналогно на оригиналот – тоа во принцип е непреводливо“ (Битов 2014:
10-11). Понатаму, во поглавјето Забывчивое слово (A Couple of Coffins from
a Cup of Coffe) со кое започнува вториот дел од романот преведувачот го
прекинува наративниот тек за да ги изнесе своите коментари околу преводот
или како што вели „мојот ламент над тешкотиите околу преведувањето на
ова поглавје“ (Битов 2014: 37). „...И тука го прекинувам преводот и почнувам
со моето сеќавање на заборавениот текст. Оригиналната проза остава
нешто да се посакува и се плашам дека тоа не можам да го подобрам во
мојот превод. Очигледно, Тајрд-Боффин ја пишува својата веќе заборавена
книга отсутно, правејќи долги паузи (во голема мера на истиот начин како
Овој додаток не содржи податоци во однос на авторството, туку само за времето и местото
на неговото создавање: 25.4.2011, 12.00, Визби, Шведска.
6

„Современата наука е нелинеарна исто како и романот. Романот е нелинеарен,
како и откритието во науката. Во него одново треба сè да биде откриено, разбираш?
... Во сегашното научно откритие интересна е токму таа нелинеарност на мислата,
а не резултатот... ако романот- е книга, а откритието е нелинеарно, тогаш за тоа
терба да се напише вистински роман“ (Битов 2014: 128).
7
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што јас сега го преведувам ова, што ми дава згоден изговор)“ (Битов 2014:
147-148). Во продолжение, се коментираат структурата на оригиналниот
текст, руската книжевност, нејзините одделни претставници и нивните
книжевни дела и постапки. Понатаму, романот постојано се навраќа на
двосмислената природа на зборовите и на неможноста од нивни превод на
руски јазик, а белешките на преведувачот, во коишто од вкупно четириесет и
пет дури дваесет и четири се посветени на прашања од областа на преводот
(информациите на преведувачот во врска со преводите на одделни англиски
фрази и имиња),8 исто така се од коментаторска природа. Во крајна линија,
коментирајќи го процесот на преведување, Преподаватель симметрии ги
доведува во прашање темелите врз коишто е поставен романот, а којшто во
поднасловот се именува токму како роман - ехо и како превод од странски
јазик.
Од друга страна, романот содржи и бројни коментари за самиот
творечки акт, па во еден момент сите автори коментираат одделни
аспекти од креативниот процес: Боффин го коментира својот биографско романескен приказ на Ваноски, а Ваноски се претставува себеси како автор
кој постојано рефлектира врз фазите на пишување книжевни текстови: тој
е прикажан како писател кој целиот живот пишува романи („овие две книги
ги пишував целиот свој живот, а не довршив ниту една од нив, можеби тоа
бил еден роман, всушност, а не два“ (Битов 2014: 26), кој де се откажува, де
одново наоѓа книжевни инспирации во случки од животот („самиот живот
ми ја даде мојата следна книга“) (Битов 2014: 150), ги коментира промените
на насловите на своите книги, ги прераскажува накусо нивните содржини.
Конечно, неговата констатација упатува на комплексната метафикциска
тема за односот книжевност – стварност, уметност - живот: „Разбирате,
животот е текст. Кој нема да биде прочитан додека си жив. Но, и текстот е
живот! Во секоја линија треба да се крие тајната на следната линија. Како и
во животот – ненајавеноста на следниот миг“ (Битов 2014:18).
Заклучок
Онтолошките теми во Преподаватель симметрии и метафикциските
постапки со коишто тие теми се поставени на преден план се во функција
на оголување на онтолошката плуралност и нестабилност на светот и на
текстот, што претставува доминанта на постмодернистичката проза. Крајната
Во една од фуснотите преведувачот ќе забележи: „Не знам како професионалниот
преведувач ќе се справи со таква задача... Не, во англискиот јазик ја нема буквата Ш! Ним
им се потребни две букви за тоа: Эс и Эйч. Да, ја немаат и буквата Х, кај нив тоа е Икс.
СХАКХ а не ШАХ.(Прим.прев)“ (Битов 2014:247).
8
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импликација на игрите со границите помеѓу световите и помеѓу текстовите
е да се сугерира комплексната метафикциска тема за односот живот уметност, така што романот на сите рамништа ја потврдува нивелацијата
помеѓу нив: животот е творештво, творештвото е живот. Дополнително,
романот на Битов актуализира и едно комплексно херменевтичко прашање:
имено, актуализирајќи ја темата на преводот и структурно демонстрирајќи
го чинот на преведување, Преподаватель симметрии недвосмислено го
сугерира преводот како иманентно херменевтички чин, т.е. како интерпретативен превод/пренос на текстови и на смисли. И не случајно, романескниот
фокус е поставен врз процесите на преведувањето текстови и јазични фрази,
врз процесите на (пре)раскажување секвенци од животот и од книжевноста,
воопшто врз процесите на прекодирање на световите, на текстовите и на
значењата што, недвосмислено, е перманентен хеременевтички процес на
потрага по разбирањето на светот и на текстот и по откривањето на нивната
смисла.
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СКАНДАЛ:
ИГРЫ ГРАНИЦ МЕЖДУ МИРАМИ И ТЕКСТАМИ
Исходя из теоретических предпосылок онтологической доминанты
в постмодернистской прозе, данный текст интерпретирует эти предпосылки
в романе Преподаватель симметрии русского автора Андрея Битова. Фокус
интерпретации устанавливается на двух уровнях: во-первых, интерпретация онтологических тем и приёмов метапрозы, посредством которых
эти темы сформулированы в романе Битова; во-вторых, функция тех тем
и приёмов, связанных с демонстрацией онтологических игр с границами
между мирами (литература - реальность, искусство - жизнь, фикция факт), между текстами (оригинал и перевод, тексты и метатексты) и между
жанрами.

УДК 821.161.1-94.09
УДК 821.163.3-31.09

Моника ИЛКОВА*1

Филозофски факултет Ниш
Скопје, Македонија

ВОЈНАТА ИМА ЖЕНСКО ЛИЦЕ
Апстракт: Предмет на овој текст е темата за жените во војна, односно
женското лице на војната прикажано во романот Војната нема женско лице од
нобеловката Светлана Алексиевич и романот Небеска Тимјановна од Петре М.
Андреевски. Потресните животни приказни за жените од Советскиот сојуз кои
за време на Втората светска војна живееле на линиите на фронтот; на страната
на Црвената армија, на домашниот фронт и во окупираните територии, наспрема
потресната животна приказна на Уранија Јурукова, храбрата партизанка од Костурско
и нејзината приказна од фронтот, инспирација за романот на Андреевски. „Нефикцискиот“, документаристички роман на Алексиевич наспрема романизираната
биографија за Јурукова, од Андревски и начинот на кој овие двајца писатели, преку
различни жанрови им даваат глас на жените отсутни од официјалните наративи,
прикажувајќи едно друго лице на војната, создавајќи една алтернативна историја.
Клучни зборови: војна, историја, жени, документаристичка проза, рома-низирана
биографија

Кога низ повеќе историски текстови за Втората светска војна, го
пребарував зборот „жени“, пребарувачот го наоѓаше само во склоп на
придавката вооруЖЕНИ која секогаш стоеше пред именките- војници,
мажи, сили но, никогаш пред именките жени или девојки. Тие можеа да се
најдат само во текстови во кои стојат статистички податоци за жени (или
девојки) убиени или силувани за време на Втората светска војна. Ако и
на Гугл ги напишете на македонски, клучните зборови за оваа тема- жени,
Втора светска војна, уште на првите три линкови ќе стои missing word: жени.
Оттука, вооружените жени, жените учеснички во Втората светска војна,
речиси отсуствуваат од официјалните, па и неофицијалните наративи.
* Студент на втор циклус студии на Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски
книжевности на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје
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За војната отсекогаш пишувале мажи и за мажи. Тоа е јасно. Сè што
ни е познато за војната, сето тоа го знаеме од „машкиот глас“. Сите ние
сме заробеници на машките претстави и на „машките“ чувства за војната.
Жените молчеле или воопшто не биле повикани да ја раскажат нивната
страна на војната.
Нобеловката Светлана Алексиевич преку „не-фикцискиот“, документаристички роман Војната нема женско лице и Петре М. Андреевски
преку Небеска Тимјановна -романизираната биографија за Уранија Јурукова, преку два различни жанрови им даваат глас на жените отсутни од
официјалните наративи, прикажувајќи едно друго лице на војната, создавајќи една алтернативна историја.
На почетокот на книгата, Алексиевич објаснува дека ѝ било
потребно долго време за да го најде вистинскиот жанр за да го предаде она
што со години го слушала во разговорите со стотици жени кои се бореле
на страната на Црвената армија, за време на Втората светска војна. На
крај го нашла она што го барала - една необична форма, „нефикциски“,
документаристичка проза, роман собран од гласовите на самиот живот.
Романот е составен од стотици интервјуа, во хибридна форма од репортажа
и усна историја - документарен филм на хартија.
Алексиевич ја пренесува усната историја на жените учеснички во
војната. Што тие запаметиле, на што најмногу се сеќаваат, како тие гледале
на нештата околу нив, како убивале, како страдала, па и како се радувале. Во
Небеска Тимјановна пак, преку призмата на женскиот наратот, Андреевски
ја пренесува потресната биографијата на уште една жена учесничка во
војната, која и наликува и се разликува од сториите на жените кај Алексиевич.
Андреевски за хероината на својот роман во едно интервју за Дневник ќе
каже: „Имав конкретен лик што ми ја раскажуваше својата судбина, повеќе
во фрагменти отколку во некоја целина. Тоа е Уранија Јурукова, на која ѝ
е посветена книгата. Таа е борец, робијаш, паталец, но јас ја градев како
сопствен јунак. Всушност, ја видов онаква каква што ја трансформирав во
Небеска Тимјанова: и како жртва на човековите заблуди, и како човечка
молитва која, и во најтешкото, ќе ни помага да се надеваме дека, сепак, ќе
се избавиме. Како еден крик за паметење, односно апел да не се напушти
сеќавањето. Зошто без сеќавање на минатото многу посиромашни ќе бидат
и сегашноста и иднината“. (Интервју на П.М.Андреевски од 1990 година
по повод романот Небеска Тимјанова, преземено од Дневник, 26.09.2007.).
Нивните кажувања, нивните лични спомени се вклопени во една
прецизна историска рамка. Но, колку и да се овие две книги сведоштва
за едно воено време, војната како да има споредна улога, а пред неа се
чувствата. Зошто, кога веќе овие жени упорно издржале и го зазеле своето
место во светот што некогаш бил апсолутно машки, не биле упорни да ја
кажат својата историја?
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Алексиевич вели дека жените умеат да страдаат и да раскажуваат
за страдањето.За нив болката е уметност. Четириесет години подоцна, тие
се сеќаваат. Поимот сеќавање подразбира повикување, реконструкција на
минатото во нашата свест. Па така веднаш по војната, тие би раскажале
една војна, десетици години подоцна, го имаме она што Алексиевич ни го
пренесува во романот. Но зачудувачки е како нивната меморија сочувала
огромно количество ситници од воениот живот. Тие во сеќавањата го
вклопува целиот свој живот и сето тоа што го доживеал во изминатите
години, што читале, што виделе. Многу години подоцна, од растојание,
едни случки почнуваат да окрупнуваат, а други да се намалуваат. И најчесто
скрупнува токму човечкото, интимното. Алексиевич во предговорот
ќе каже дека се уверила оти поискрени се помалку образованите луѓе,
оти тие ги вадат зборовите од себе, од своите чувства, а не од весниците
и прочитаните книги, додека пак чувствата и јазикот на образованите
луѓе, обично се поподлежни на обработка на времето и се заразени од
секундарните познавања. Затоакај нив понекогаш е потребно повеќе време
за да се слушне „женската“ војна, а не „машката“.
Раскажувајќи, жените од романот на Алексиевич го „пишуваат“
својот живот , но секако, се случува и да „допишуваат“ и да „препишуваат“.
Помалку или повеќе реконструирани и модификувани кажувањата на
жените од романот ја објаснуваат војната „од внатре“, она што никогаш
нема да го најдеме во официјалната историја. Малото во нивните кажувања
го победува големото.
Небеска во еден момент ќе каже: „Знам дека политиката има некои
општи цели и задачи, но зошто од нив е изоставена поединечната човечка
болка? Јас болката ја ставам пред политиката...“ (Андреевски 2007: 292)
Истото го прават и жените во романот на Алексиевич, за нив поединечните
човечки чувства, се поголеми од војната, оттаму и насловот на првата глава
од романот- Човекот е повеќе од војна
Францускиот социолог Морис Албваш во „Колективната и историската меморија“ разликува два вида на паметење: Внатрешно (интерно) – автобиографско кое одговара на индивидуалната меморија и
надворешно (општествено) – историско кое одговара на колективната
меморија. Првото секогаш е потпомогнато од второто, зашто во крајна
линија, историјата на нашиот живот е дел од историјата воопшто, со
таа разлика што колективната меморија ни ја прикажува историјата во
скратена и схематизирана форма, додека историјата на нашиот живот
ни дава многу поцелосна и позгусната слика (Halbwachs 1999: 63).
Повеќето од жените кај Алексивич имаат две верзии на војната, една
потајна од која може да се разбере што навистина преживувале девојките
на фронтот, онаа која ѝ ја раскажуваат на Алексиевич (интерно помнење),
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и уште една, за широк аудиториум - така како што раскажуваат другите,
како што се пишува во весниците- за хероите и подвизите, приспособена на
канонот (општествено помнење). Текстот, вели Ќулавкова „го трансформира
личното во колективно помнење, а сведоштвото го преобразува во уметност“
(Ќулавкова, 2008: 47)
(И)сториите на овие жени го исцртуваат женското лице на војната.
Се среќаваат извонредни нараторки чиј живот има страници што би можеле
да се натпреваруваат и со најдобрите страници на класиката. Но, тие не
раскажуваат толку за војната, колку што раскажуваат за човекот во војната.
Тие не ја кажуваат историјата на војната, туку историјата на чувствата. Не
толку како се случиле самиите настани, колку што како се чувствувале тие
за време на настаните, што разбрале за животот, за смртта, за себе воопшто.
Небеска (всушност Андреевски) за разлика од жените кај Алексиевич, малку повеќе раскажува за фронтот, организациите и за војаната
воопшто, поблиску до она што сме навикнати да слушаме. Но, Андреевски,
преку женскиот глас на Небеска, на преден план сепак ги става женските
емоции, доживувања, потреби, сакања. Алексиевич „женската“ војна ја
опишува како пострашна од „машката“ и вели дека мажите се кријат зад
историјата, зад фактите, дека војната нив ги плени како дејство и како
спротивставување на идеи и интереси, а жените се обземени од чувствата.
Нивната индивидуалната меморија содржи многу нешта кои се отсутни од
колективната, и обратно, многу нешта од колективната меморија, отсуствуваат во нивната индивидуална. Нивната војна има друго лице, таа
има „детали, нијанси, бои и звуци“. Жените не раскажуваат за големата
Победа, за херојските подвизи, за борбите, иако биле дел од сето тоа. Тоа
има споредна улога во нивните раскажувања. Тие помнат други работи,
раскажуваат за „ситниците“: за отсечената коса, за врелите котли со каша и
супа кои нема кој да ги јаде- од сто души по битката се вратиле седуммина,
или тоа како по војната не можеле да одат на пазар и да ги гледаат црвените
редови месо. Заедно собрани, сеќавањата на жените од романот на Алексиевич и Петревата Небеска, ни откриваат една сосема поинаква слика на
војната, деконцентрирана или децентрализирана од машката. Всушност,
тие ја покажуваат женската сторија наспрема машката историја. А женските
стории како прилог кон историјата, отсекогаш биле маргинизирани. Кажувањата на овие жени, заедно со приказната на Небеска, можеби не се
биографии за воени хероите, но биографии и истории на малиот човек
фрелен во големата историја, а со тоа значаен дел од неа. Затоа ова лице на
војната не смее да останат надвор од историскиот дискурс.
Ѓурчинова вели дека паметењето е секогаш субјективно, односно тоа
зависи од перцепцијата на единката, од нејзиниот општествен, политички,
интелектуален, национален, родов, генерациски и секаков друг контекст.
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Затоа, во согласност со тоа се појавува и селективноста во сеќавањата, која
е неопходна за успешно складирање на наталожените спомени. (Ѓурчинова
2014) Така, жени од различни професии за време на војната, имаат да
раскажат своја војна. Секоја од нив ја гледа војната преку своето дело, па
медицинската сестра видела една војна, десантката- втора, пилотката-трета,
командантката на водот на стрелци- четврта, санитарната инструкторка,
снајперистката, артилерката, командантката за зенитно оружје, минерката,
секоја има свој радиус на поглед, секоја има своја вистина за војната.
Андреевски во мотото на Небеска Тимјановна ќе напише: „Ова е само една
вистина, зашто вистини има стопати по толку, којзнае колкупати по толку.
Вистини има колку што има и луѓе. И живи и мртви.“ Но, вистините на
сите жени од романот на Алексиевич и вистината на Небеска Тимјановна,
заедно даваат една непобитна вистина- дека војната има женско лице.
По војната овие жени се сметководителки, секретарки, туристички
водичи, учителки, едно тотално несовпаѓање на улогите. Затоа кога раскажуваат, како да раскажуваат за некоја друга девојка, за некој друг живот.
Нивните кажувања на навидум малите и ситни нешта од големата
војна, фрлаат посебна светлина, но и посебен мрак врз историјата. Лафазановски во „Историјата и усните автобиографии“ во неговата книга за
женските приказни за егзодусот на Македонците од Грција пишува дека
раскажувањата на жените се со „воен дискурс, дискурс на моќта, или
поточно женски дискурс на моќта бидејќи токму во ситуациите во коие се
наоѓаат жените, без разлика дали станува збор за логистичка поддршка,
организирање на женски организации, или директно учество на фронтот,
покажуваат моќ и волја која што е еднаква на машката. (Лафазановски
2002: 11) Ова подеднакво важи и за жените од романот на Алексиевич.
Женските гласови кои се движат по наративните амплитуди низ романите
на двајцата автори, Алексиевич и Андреевски (каде нараторот е исто така
жена) ја објаснуваат и војната „од внатре“, она што никогаш нема да го
најдеме во официјалната историја.
Мажите се сеќаваат на движењето на единиците и фронтовите, бројот
на уништени ешалони и партизански одреди, на броевите на девизите и за
тоа веќе постојат илјадници томови. Жените се сеќаваат само на сопствената
војна и тоа повеќе на онаа внатрешната, отколку надворешната. Кога имале
време везеле шамичиња, оти им недостасувало нешто женско, така на
кратко се враќале на својата природа. Се сеќаваат на скриените обетки за
време на војната кои потајно ги ставале и спиеле со нив, како косите им
побелувале преку ноќ иако имале помалку од 20 години, за тоа како плачеле
кога првпат по долго време ќе облечеле фустан. Алексиевиче пишува
дека во центарот секогаш се наоѓа мислата за тоа колку е неподнослива и
одбивна помислата на умирањето, а уште понеподносливо и уште помалку
се сака да се убие некого, бидејќи жената дава живот. Таа дарува. Долго
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носи живот во себе, го негува. Таа вели дека поради тоа, на жените им е
потешко да убиваат. (Алексиевич 2014). Воопшто, војната биша потешка за
жените. Нивниот организам претрпувал промени, го губеле менструалниот
циклус, абортирале за да заминат на фронтот, бремени се бореле, носеле
машки чизми неколку броја поголеми. Но, иако нивната женска природа
се спротивставувала на воениот поредок, жените се бореле рамо до рамо
со мажите и убивале. Понекогаш за тоа раскажуваат со рамнодушност:
„...возев кутии со артилериска опрема, слушав како под тркалата крцкаа
нивните черепи...Коси...И бев среќна...“ (Алексиевич 2014: 28), Небеска ќе
каже: „Оливера Поточка и Евгенија Милеска не знаат да промашат. Секој
нивен куршум завршува во човек. Кај што им гледа окото, што се вели, таму
им оди и куршумот. Никогаш поваму или потаму. Можат и од мижанка... Се
будалиме како да станува збор за отстрел на диви пајки, а не на војници.“
(Андреевски 2007: 95), но има и сосема спротивни случаи во романот на
Алексиевич: „Јас не сакав да убивам, не се родив за да убивам. Сакав да
станам учителка.“; „Да убиеш е тешко...да убиеш е пострашно отколку да
умреш...Во борбара гради в гради, убивајќи човек, мораш да му погледнеш
в очи. Тоа не е исто како да фрлиш бомба или да пукаш во ров.“
„На почетокот од секое поглавје Андреевски нуди резимирани
историски податоци за воените настани од Втората светска војна и од
Граѓанската војна во Грција во кои учествувале и загинале голем број
Македонци. Ваквите историски факти се надополнуваат со опширни
автобиографски кажувања на Небеска Тимјановна која е учесник во тие
настани“(Младеноски 2012: 77) Но, интересно е тоа што Андреевски нив
ги одвоил од кажувањата на Небеска, па така нејзината приказна има повеќе
чувства, отколку факти, впрочем, како и кај жените кај Алексиевич.
Небеска размислува за животот, за телото, за душата и заклучува
- „Потоа смртта не ми значеше ништо. Секој ден ми беше пред очи без
да мислам дека било толку едноставно да се дружиш со неа„ (Андреевски
2007: 264). Слично на неа и една од жените кај Алексиевич ќе каже: „Не се
плашев да умрам. Веројатно поради младоста или поради нешто друго...
Секаде наоколу беше смртта, а јас не мислев на неа...Таа кружеше некаде
близу, но не нè допираше.“ (Алексиевич 2014:65)“ „Небеска созрева
преку размислувањата за смртта, која е присутна во нејзиното детство,
на боиш-тата каде умираат нејзините другари, во логорите на СССР каде
има убиства и самоубиства“ (Димчевска 2012: 140) Но, за жените во војна,
смртта не е најстрашната работа, една од нив ќе рече „За мене најстрашно
на војна е да носиш машки гаќи... Ти си на војна, подготвен си да умреш за
Татковината, а не себе носиш машки гаќи“.Се сеќаваат на тоа како сакале
да бидат убиени во ливада со цвеќиња, а не од експлозија, па нивното тело
да биде распарчено. Стравот од тоа им е поголем од стравот од смртта.
„Типичен женски страв..“ ќе каже една од жените. „Всушност, за што и да
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раскажуваат, дури и за смртта, тие секогаш помислуваат (да!) на убавината,
таа претставува нераскинлив дел од нивното постоење.“ (Алексиевич
2014:193) И Небеска Тимјановна со себе носи огледалце, ја поднаместува
косата, ги средува панделките. И романот на Алексиевич и романот на
Андреевски изобилуваат со веристички слики на тела со извадена утроба,
жени со отсечени гради и извадени очи, ампутирани екстремитети. Токму
поради тоа, Алексиевич е обвинувана од цензорот што ја покажува валканата страна на војната, наместо да бара херојски примери.
Раскажувањата на овие жени откриваат дека во војната, покрај
смртта, има и многу други работи, таму има сè што има и во нашиот обичен
живот. И војната е живот исто така. Годините на војната и за Небеска и за
жените од романот на Алексиевич, се годините на нивната младост, нивната
прва љубов и тие наместо за војната, раскажуваат за љубовта. Низ романот
на Алексиевич се сретнуваат зачудувачки исповеди на жени кои не сакале
војната да заврши, затоа што со тоа ќе се ставело крај на нивната љубов и
такви кои велат дека на војната се сеќаваат како на најубавиот период од
нивниот живот.
Жените раскажуваат за навидум нехеројската страна на војната и за
тоа како Победата на крај им била препишана само на мажите. Советските
жени во „машки улоги“ кои се борат на линиите на фронтот, сепак на целиот
тој разнишан свет гледеаат од една „женска“ перспектива, фокусирајќи се
на човечкото страдање и емоциите
Во Војната нема женско лице на двесте жени им е дадена платформа
за конечно да ја скршат нивната тишина и ивното отворање и емотивни
спомени, заслужуваат да бидат слушнати. Гласовите на овие жени, заедно
со гласот на Небеска Тимјановна, создаваат еден калеидоскопски портрет
на женското лице на војната, кое не смее да остане надвор од историскиот
дискурс.
Историската војна завршува, но поединечните борби со траумите
од неа на сите овие жени продолжуваат и по враќањето од фронтот. Небеска
пак е обвинета за југословенска агентура во редовите на НОФ и АФЖ.
Казните ги издржува во повеќе сталинистички логори, а потоа започнува
своја сопствена војна за враќањето на синот кој го остави за да се бори на
фронтот.
Од издавањето на Војната нема женско лице на Алексиевич и
Небеска Тимјановна на Андреевски, до денес, од овој свет веројатно си
заминале и последните жени-сведоци од фронтовите од Втората светска
војна. Овие две книги остануваат да бидат слики-сведоштва за тоа дека
војната навистина има женско лице.
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У ВОЙНЫ - ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
Тема этого текста - женщины на войне, или женское лицо на войне
в романах “У войны не женское лицо” нобелевского лауреата Светланы
Алексиевич и “Небеска Тимьяновна” Петре М. Андреевского. Потрясающие
жизненные истории о женщинах из Советского Союза, которые во время
Второй Мировой войны находились на линии фронта, на стороне Красной
Армии, на внутреннем фронте и на оккупированных территориях, в сравнении с пронзительной историей жизни Урании Юруковой, отважной
партизанки из Костур, и ее фронтовые истории, ставшие основой романа П.
Андреевского. „Non-fiction“, документальный роман Алексиевич в сравнении с романизированной биографией Юруковой из романа Андреевского, и
способы, какими эти два писателя через разные жанры дают право голоса
женщинам, которых нет в официальных нарративах, тем самым показывая
другое лицо войны и создавая альтернативную историю.
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ЛИЛЈАНА ДИРЈАН И ЈОСИФ БРОДСКИ:
ПОЕТСКИ ДИЈАЛОГ
Апстракт: Современата македонска авторка Лилјана Дирјан (1953-2017)
не ја крие својата духовна сродност со омилените поети кои оставиле несомнени
траги врз формирањето на нејзиниот творечки профил. Рускиот поет Јосиф Бродски
(1940-1996) е еден од нив. Нему, Лилјана Дирјан, во својата книга Снег за двајца
(2011), му посветува еден прозен запис под наслов: „Како ја читавме ‘Елегија’ на
Бродски“,а експлицитни реминисценции на Бродски постојат и во песната „На
чај во Азија“ (од стихозбирката Тешка свила, 1997). Иако е припадничка на една
различна поетска (книжевна) традиција, со сосема поинаква лична судбина од
животната судбина на славниот руски поет – емигрант, Лилјана Дирјан ја „вдомува“
песната „Елегија“ на Бродски во сопственото писмо, збогатувајќи ја, на тој начин,
со нови значења.
Користејќи ги алатките на компаративното проучување на книжевноста,
текстот ќе се обиде да го илустрира креативниот поетски дијалог што го води
Лилјана Дирјан со споменатата песна на Јосиф Бродски.
Клучни зборови: Лилјана Дирјан, Јосиф Бродски, поезија, дијалог, компаративна
книжевност

„...Можеби тука некоја мома со столетија
Ме сакала мене
Но природата не знае како поетот
Прекршок да направи
Па да нѐ родеше за љубов во едно исто време.“
Ги одбрав овие прекрасни стихови на македонскиот поет Радован
Павловски од финалето на песната насловена „Простори неримувани со
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мене“ (Високо пладне, 1966), како илустрација за посочената релација
помеѓу две поетски имиња: Лилјана Дирјан и Јосиф Бродски, припадници
на две различни поетски (книжевни и културни) традиции, со сосема
различни поетики и поинакви животни лични судбини. За разлика од
многубројните примери во историјата на книжевноста кога поетите,
писателите и уметниците, воопшто, се разминувале во времињата и
просторите, Лилјана Дирјан и Јосиф Бродски имале шанса за средба, која,
за жал, не се реализирала поради сплет на околности или игра на случајот.
Верувам во случајности; како поинаку да го објаснам фактот што токму
денес (16 јуни)1 Лилјана Дирјан има роденден?! Да беше жив, Јосиф
Бродски, пред само неколку недели (поточно на 24 мај) ќе наполнеше 77
години! Лилјана Дирјан, денес, е постара 8 години од Бродски кој замина
во Вечноста на свои неполни 56 години, иако е родена 13 години по својот
книжевен предок.
Коинциденциите понекогаш се клучни за реалноста и тие ги
детерминираат случувањата или не-случувањата. Во 1991 година, Јосиф
Бродски го добива „Златниот венец“ на Струшките вечери на поезијата.
Идеална можност за средба со нашата Дирјан, но, за жал, тој не доаѓа во
Струга, бидејќи таа година САД им препорачуваат на своите граѓани да
не патуваат во Македонија од безбедносни причини. Тоа се несигурни
времиња по распадот на поранешна Југославија; само неколку години
претходно, Бродски, веќе нобеловец, доаѓа во Белград (во 1988, една
година по добивањето на Нобеловата награда за литература). И така,
Лилјана Дирајан и Јосиф Бродски никогаш нема вистински да се сретнат
во реалноста. За среќа, литературата има моќ отсутното во реалноста
да го направи присутно во мета-реалноста или во книжевната реалност.
Илузијата станува стварност...
И мојот текст е обид за реализирање на релацијата: Дирјан-Бродски
на едно мета-мета ниво. Се разбира, воспоставената релација воопшто
не е произволна, туку се темели на поетски факти. Не мислам притоа, на
еврејското – на Бродски, или ерменското потекло на Дирјан; ниту на љубовта
кон мачките во обичниот живот која им е заедничка, ниту на взаемното
обожување на стиховите на Марина Цветаева, на пример, или клучната
улога на читањето во креативниот чин кое го потенцираат и двајцата
(„Постојат поголеми злосторства од палење книги. Едно од нив е нивното
нечитање“ – изјавил Бродски во една пригода; читањето е основниот
spiritus movens за творечкиот ерос и на нашата Лилјана); не мислам ниту
на симболизмот на боите, особено на белата боја во нивното творештво,
ниту пак, на некои мотивски совпаѓања или сродни поетски афинитети
Рефератот е прочитан на 16 јуни 2017 година, а на 13 декември 2017 година, Лилјана
Дирјан замина во Вечноста, во време кога го подготвував рефератот за печатење.
1
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и искуства кај обата автори, како суптилното сфаќање на феноменот на
душата, бришењето на границата помеѓу поезијата и прозата или помеѓу
поетските и непоетските зборови, итн., итн. .., туку мислам на конкретни,
директни алузии во поезијата на Дирјан кои упатуваат на творештвото на
Бродски.
Лилјана Дирјан не ја крие својата духовна сродност со омилените
поети кои оставиле несомнени траги врз формирањето на нејзиниот
творечки профил; рускиот поет и американски есеист Јосиф Бродски,
како што самиот милувал да се претставува, е еден од нив. Нему, Лилјана
Дирјан, во својата книга Снег за двајца (2011), му посветува еден прозен
запис под наслов: „Како ја читавме ‘Елегија’ на Бродски“, а експлицитни
реминисценции на Бродски постојат и во песната „На чај во Азија“ (од
стихозбирката Тешка свила, 1997).
Крајно неблагодарно е и претенциозно да се воспоставува паралела
помеѓу две оригинални,сосема независни и неспоиви поетски фигури од
типот на Бродски и Дирјан; сепак, креативниот дијалог што нашата авторка
го води со својот омилен поет ја оправдува споменатата релација. Секој
обид од овој тип загатнува многу комплексни прашања од доменот на
компаративната книжевна наука, како на пример: книжевниот афинитет,
односно изборот по сродност (според синтагмата на Ј. В. Гете) или
прашањето за книжевниот предок (според терминологијата на Харолд Блум),
потем, авторот како читател или улогата на лектирата во творечкиот
процес, теоријата на рецепцијата (од репродуктивна до продуктивна),
интерпретативните стратегии (цитат, реминисценции, импулси, одеци
и поттици – да споменеме само дел од листата на еминентниот компаратист
Зоран Константиновиќ), натаму, интертекстуалното, контекстуално
и интеркултурно промислување на книжевните феномени, сѐ до типолошките аналогии и прашањата врзани за другоста, за книжевната (и
културната) меморија, итн. Во оваа пригода, ќе загатнам само дел од споменатата проблематика.
Во експерименталната прозна книга на Лилјана Дирјан Снег за
двајца, поконкретно во триделниот запис насловен „Како ја читавме
‘Елегија’ на Бродски“, двата носечки лика, Отсутниот (Лазар, кој извршил
самоубиство) и Присутната (именувана како Лиел), кои очигледно некогаш
биле во љубовна врска, „буквално“ го читаат Бродски. Целата сцена е
раскажана преку визурата на Отсутниот кој всушност, продолжува да живее
во сеќавањата, мислите и соништата на женскиот лик отаде физичкото
исчезнување. Неговата наративна перспектива токму во оваа сцена ги
премостува светот на живите и светот на мртвите. И не случајно, токму
Бродски ја има улогата на линк помеѓу животот и смртта, и не случајно
токму неговата „Елегија“, станува судбинска одредница за трагичната
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разделеност на двата лика, амблем на препознавање и поистоветување на
реалноста со илузијата кои чудесно кореспондираат и си ги заменуваат
местата: книжевната (фикционалната) реалност се претопува, се лизга
во стварноста, и обратно, стварноста станува – реализирана фикција.
Притоа, феноменот на „стварноста“ се удвојува, бидејќи таа во прозата на
Дирјан е, всушност, мета-стварност. Згора на тоа, истата таа „стварност“ е
насликана од аспект на Отсутниот. Мултиплицираната стварност внесува
дополнителна драматичност во целата сцена фокусирана околу читањето
на „Елегијата“ на Бродски.
Кој ја чита „Елегијата“? Се разбира, најнапред ја читала самата
авторка. „Читањето“, со право вели Цветаева, „е соучество во креативниот
процес“ (цит. според Бродски 2014: 139) „Свесно или несвесно, секој поет
во текот на неговата кариера се вклучува во потрага за идеален читател, за
тоа алтер его, бидејќи еден поет не бара препознавање, туку разбирање“
– запишал Бродски во еден свој есеј (Бродски 2014: 154). Лилјана Дирјан
станува тој идеален читател, алтер его на самиот Бродски. И повеќе од тоа:
таа ја вградува неговата „Елегија“ во наративното ткиво на својата проза, па
читателите на книгата на Дирјан го мултиплицираат самиот чин на читање/
разбирање на песната на Бродски! На рецепциски план, го читаме старото
и врз фонот на новото, па не само што старото експлицитно го одредува
новото, туку и новото, станувајќи интертекстуално „ехо“ на старото, имплицира негова актуализација, контекстуализација и трансформација, во крајна
инстанца. Или, како што вели Елиот во неговиот култен есеј „Традиција
и индивидуален талент“: „новото може повратно да делува врз старото“,
„сегашноста треба да го менува минатото исто онолку колку што самата е
определена од него“.
„Елегијата“ на Бродски ја читаат и јунаците на Дирјан. Првиот пат,
ја читаат наизменично и Присутната и Отсутниот при една случајна средба:
„И денес, споменот на твојот глас ме фрла во блага
возбуда. Што е, впрочем, природно (...)
...Знаеш, во светот има нешта,
предмети, меѓу себе толку тесно
поврзани, така што, следејќи ги намерите свои
да се прослави како вистинска мајка, и слично, природата
би можела да направи уште еден чекор и да ги спои
во едно: тум-тум фокстротот
со здолништето од креп-де-шин; мувата со шеќерот, нас
во крајна мера... (...)
...Туку природата, леле, понапред двои
отколку што спојува...“ (Бродски 2009: 92)
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Енергијата на песната на Бродски внесува еден особен динамизам
кај Дирјан. Исклучително лирски интонирана, песната е илустративна за
идејата за созвучје, за испреплетеност на сѐ со сѐ во животот и светот, од една
страна, но од друга, за разделеноста, загубата, оттаму и за феноменот на
смртта, во крајна инстанца. И за сеќавањето, се разбира. Призвукот на тага
поради личното искуство на загуба, својствено за природата на елегијата
како жанр, ни оддалеку не резултира со патетика или сентименталност,
напротив! Елегијата за Бродски е „најцелосно развиениот жанр во поезијата“
кој содржи елемент на автопортрет (Бродски 2014: 151). Токму приватното,
интимното (не сентиментално) искуство на загуба контекстуализирано во
песната на Бродски паралелно со универзалните прашања за смислата на
човековото постоење определена од неможноста за контакт, за спојување,
одлично се инкорпорира во значенското ткиво во прозата на Дирјан:
споменатите цитати од „Елегијата“ на Бродски се преплетуваат со дијалозите на нејзините ликови. Првиот пат, всушност, тие не ја дочитуваат
„Елегијата“, бидејќи женскиот лик заминува со репликата: „Си одам, не
можам... ме убиваш, ме убива... овој Бродски, па ти ме убиваш...“ (Дирјан
2011: 46). Застрашувачкиот статус на смртта кој провејува во овие зборови
има пророчка димензија.
Вториот пат, ликовите на Дирјан воопшто не ја читаат Елегијата,
туку се дадени размислите на Отсутниот: „’Елегија’ ми е постојано во
внатрешниот џеб. Кога го менувам палтото, ја преместувам во другиот, и
сѐ така, постојано. Не знам кога ќе биде вториот пат, и каде си сега. Ми се
иде да ја скинам, просто да ја снема, ама, буквите се во олово – втиснати,
испапчени, вечни. Потајум, се надевам, дека смислата ќе се смени – штом
ќе бидеме повторно заедно – ќе го смениме текот на реката, ќе ја изместиме
планината, нештата просто ќе фатат друга смисла“ (Дирјан 2011: 47). Но
дали може да смени смислата на запишаното, на писмото, на буквите?!
Третиот пат целосно се чита Елегијата, но само алузивно, тоа
е повеќе „отсутно читање“, небаре молитва или „последна причест“:
„Кога решив да си заминам, се врткав наоколу среде рафтовите со книги.
Ја извадив ‘Елегија’ од внатрешниот џеб и ја ставив среде ‘Станица во
пустината’, таму ѝ е местото, си реков и си мислев, никој нема да ја најде.
Никој. Го праша син ми, дали сум оставил некоја порака... – Ништо, ти
кажал тој, - освен што најдовме една песна, стуткана, исечена од некојси
весник, пожолтена хартија. Тоа бело утро, кога пепелта ми се расфрли над
водите на Треска, и кога летав, од кај највисоката карпа, под ‘Св. Никола
Шишевски’, а вие, неколку драги мои, стуткани во оној мраз од утро
зборувавте за мене – е, тогаш, тогаш – ти, не знам од каде ја извади таа
моја-твоја песна и ја читаше со растреперен, непрепознатлив глас (...) А
мене ми доаѓаше некоја милина, некоја сладост наеднаш... Како на мува врз
шеќерот, пак (...)“ (Дирјан 2011: 49).
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Ова не е само прекрасен омаж на Бродски; прозата на Дирјан
говори и за мистериозните равенства на љубовта и за нејзината космичка
димензија, но говори и за моќта на Поезијата (со големо „П“), која не само
што е најсожетиот, туку е и најкондензираниот начин на пренесување на
човековото искуство (според мислењето на самиот Бродски). Лилјана
Дирјан ја „вдомува“ песната на Бродски во сопственото писмо, збогатувајќи
ја, на тој начин, со нови значења. Таа ја продолжува атмосферата на песната
онаму каде што Бродски запрел. Или, како што со право запишал Хајнрих
Хајне: „Во уметноста не постои шеста заповед, поетот смее да посегне
насекаде каде што може да најде материјал за своите дела, па дури смее да
присвои цели столбови со изглетовани капитоли, само ако е величествен
храмот што го потпира со нив“ (цит. според Улих 2003: 165).
Вториот пример на поетски дијалог на нашата Лилјана Дирјан
со Јосиф Бродски е песната „На чај во Азија“ која почнува со следниве
стихови:
„Штотуку го исчитав ‘Бегството од
Византија’
кога Бродски ми ја отвори вратата на
Босфорот
тиркизот и смарагдот дувнаа во рогот...“ (Дирјан 2008: 122).
Директната реминисценција на еден од најпознатите есеи на
Бродски, „Бегство од Византија“, станува основен поттик за креација
на песната, но и чудесен линк помеѓу „овде“ и „сега“ на лирскиот
субјект со „таму“ (другаде, Истокот, Ориентот или егзотичниот топос) и
„некогаш“ (евокација на сеќавањето на поранешното реално патување во
Азија). Повторно може да стане збор за поетика на читањето, како и за
дијалектичката врска помеѓу светот на реалноста и фикционалниот свет.
Песната е посветена на една реална личност од животот на Дирјан, по
аналогија на посветата на споменатиот есеј на Бродски – на неговата блиска
пријателка Вероника Шилц, француска историчарка и археолог. Посветата
го овозможува тонот на обраќање (Ти-формата), со што се усложнува
принципот на дијалогичност, остварен веќе со директните алузии на есејот
на Бродски, но и со хронотопските врски помеѓу световите (и реални,
и имагинарни). Откривањето на палимпсестните траги во текстот го
проблематизира „пишувањето како континуитет, пишувањето како одговор
или како повторно пишување“ – вели германската славистка Ренате Лахман
(Лахман 2003: 221). Или, кажано со стиховите на Дирјан:
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„и штотуку ја затворив книгава ‘Соба и пол’
во собава и пол и ти се јавуваш и ми велиш
Заминувам утре за Кападокија (...)
и јас ти велам: блазе ти, ти пак ќе пиеш чај во Азија
и така во голтка ги врзува(ш)м двата света...“ (Дирјан 2008: 122).
Асоцијациите со финалето на есејот на Бродски се повеќе од
очигледни: „Со таа насмевка на усните, човек може да се качи на траектот
и да замине на еден чај во Азија. Дваесет минути подоцна, може да слезе
во Ченгелкој, да најде кафуле на самиот брег на Босфор, да седне, да нарача
чај, и, вдишувајќи го мирисот на алги кои скапуваат, да набљудува без да
го промени претходно споменатиот израз на лицето“ (Бродски 2014: 335).
Нешто порано, пак, во истиот есеј, Бродски говори за турско-рускиот
речник и за зборот „чај“ што значи „чај“ и на двата јазика. Би додале, во
духот на дијалогот, дека и на македонски зборот „чај“ значи – „чај“...
*
Пијам чај во дворот. Јуни е, мирисот на липите повикува на
авантура. Ги читам песната „Чај во Азија“, есејот „Бегство од Византија“
и патувам... И Лилјана Дирјан е во моментов на пат: таа е на едномесечен
резиденцијален писателски престој во Цетиње, веднаш над Которскиот
залив на Јадранот, истиот оној Јадран (Медитеран) што го одбрал Бродски
за свој вечен дом (конкретно, островот Сен Мишел во Венецискиот Залив).
Во духот на принципот на аналогија од почетокот на овој текст, истиот и ќе
го завршам. Одбирам повторно една песна од македонски поет; тоа е песната
„Чај и магија“ (од збирката Змејови за игра, 1983) на Славко Јаневски како
парадигматична за магијата на еден поетски дијалог кој, впрочем, никогаш
и не завршува, туку продолжува во тишина. Песната во целост гласи:
„Се седи во круг на насмевки.
Така се изнаоѓа умеењето
и со липите еднаш
немо да се разбереш.
Бабрат зовриени треви,
горобилје во нас пука,
есента на софра ни седнала.
Ајде уште малкуцка
молкум да позборуваме.“
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ЛИЛЬЯНА ДИРЬЯН И ИОСИФ БРОДСКИЙ: ПОЭТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ
Современная македонская писательница и поэтесса Лильяна Дирьян
(1953-2017) не скрывает свого духовного родства с теми из любимых
поэтов, которые участвовали в формировании ее творческого «профиля».
По ее утверждению, русский поэт Иосиф Бродский (1940-1996) - один
из тех, кто оставил следы своего явного «присутствия» в ее творчестве.
В книге Лильяны Дирьян «Снег для двоих» (2011) проблеме влияния
Бродского на собственное творчество посвящен раздел под названием
«Как мы читали ‘Элегию’ Бродского». Эксплицитные реминисценции из
поэзии Бродского очевидны и в стихотворении Лильяны Дирьян «На чай
в Азию», входящего в ее сборник «Тяжёлый шёлк» (1997). Несмотря на
то, что Лильяна Дирьян следует другой поэтической традиции, чем та, к
которой принадлежит Иосиф Бродский, а также является поэтом с совсем
иной личной судьбой, чем судьба прославленного поэта-эмигранта, она
органично вводит мотивы Бродского в свое творчество, обогащая его тем
самым новыми смыслами и значениями.
Пользуясь возможностями литературоведческой компаративистики, автор статьи попыталась исследовать особенности творческого диалога
Лильяны Дирьян с Иосифом Бродским В результате сравнительного анализа
упомянутых выше текстов Лильяны Дирьян и некоторых произведений
Иосифа Бродского ему удалось выявить специфический характер связей,
существующих между лирическими мирами поэтов.
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ВЕЛИКАНЫ, ПЕРЕБРАСЫВАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ
НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ: БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ
И ИНОЭТНИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ФОЛЬКЛОРНОГО СЮЖЕТА
Тезисы: В статье рассматриваются предания, когда великаны, силачи
или другие герои на большом расстоянии перебрасывают друг другу какой-либо
предмет; уточняются границы сюжета, выявляются особенности таких устных
рассказов в фольклоре литовцев, южных (хорваты, болгары) и восточных славян,
а также в зонах межэтнических контактов; описываются случаи включения этих
преданий в сложные локальные мифоритуальные комплексы.
Ключевые слова: славянский фольклор, сюжет, вариант, великаны

В фольклоре многих славянских народов известен сюжет, когда
великаны или силачи перебрасывают или передают друг другу на большом
расстоянии различные предметы. Это могут быть вещи хозяйственного
назначения: котел, сковорода, пила, топор, тесло, молот, – а если герои
соревнуются или враждуют друг с другом, то они бросают палицы,
железные гири, огромные камни и т. п. Такие фольклорные предания
зафиксированы и за пределами славянских традиций. Они отмечены в
указателе литовских этиологических и мифологических рассказов «Типы
народных сказаний» Б. Кербелите. Автор помещает эти сюжеты в два
раздела: 1.1.1.17 – Герой воздействует на персонаж или объект особым
действием или средством (The Hero Affects the Surroundings with a
Particular Means / with Particular Properties) и 1.1.2.14 – Герой сообщается
на расстоянии с другим персонажем (The Hero Communicates / Associates
with another Character through a Distance) (Кербелите 2001: электрон.
ресурс). Но, по всей видимости, подобные фольклорные нарративы имеют
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еще более широкое распространение. В указателе мотивов С. Томпсона
данная структура обозначена как F531.3.2.3 – Giants throw tools back and
forth (Великаны бросают инструменты взад-вперед). Повествовательный
элемент выделен составителем указателя на основе историй, известных
германоязычным народам (Thompson 1955–1958: электрон. ресурс).
По наблюдению Ю. Смирнова, посвятившего сюжету перебрасывания предметами специальное исследование, на территории славянских стран эти предания бытуют не повсеместно, а образуют ряд довольно очевидно очерченных ареалов. Такая ареальность, по мнению
ученого, – «явный признак давнего и независимого бытования текста», а
наличие сюжета у всех трех групп славянских народов позволяет считать
его элементом «общеславянского фольклорного наследия» (Смирнов
1998: 364, 369). Показательно также близкое сходство славянских и
литовских вариантов, поскольку это может свидетельствовать о том, что
данный сюжет восходит еще ко времени «балто-славянской фольклорной
общности» (там же: 371). Распространение этого сюжета за пределами
Литвы и славянских стран не позволяет, однако, полностью исключать
и иных версий его происхождения: теоретически в каких-то случаях
повествовательная структура могла быть заимствована у других народов,
а учитывая элементарность сюжетной схемы – возникнуть независимо от
соседних традиций.
Материалом для этой статьи послужил прежде всего славянский
фольклор. Учтены и доступные мне литовские варианты. Третья составляющая – иноэтничные записи, сделанные в зоне контактов русского населения с финно-угорскими народами, проживающими в России. Я постараюсь
четче очертить границы исследуемого сюжета и охарактеризовать некоторые особенности ареально бытующих вариантов (литовских, болгарских,
хорватских). Также на нескольких конкретных примерах из зон межэтнических контактов (русско-белорусских и русско-коми-пермяцких) будут показаны случаи включения этого фольклорного нарратива в сложные локальные мифоритуальные комплексы.
Повествовательная схема, которой посвящена статья, реализуется
в различных текстах то в более развернутом, то в сжатом виде. Иногда
она составляет основу событий и дополняется подробностями – то есть
выступает в роли сюжета. Но эта же схема может быть лишь одним из
элементов фольклорного нарратива (в сильно редуцированных текстах –
лаконичным и даже единственным), то есть представлена как мотив. В работе
применительно к цитируемым текстам эти различия не оговариваются, и
для единообразия обычно используется термин «сюжет».
Сюжет перебрасывания предметами и представления о великанах. Рассказы о перебрасывании тяжелыми предметами связываются с
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великанами, имеющими в славянских традициях различные наименования.
В белорусском фольклоре эти мифо-эпические герои называются асiлкi и
во́латы, в украинском – ве́лети/ве́лити: «Якi то пйрше люди булъ, ототъ
вйлети. <…> Кажут старi люди – я не знаю, ци то правда, кажут, що там,
де тепер село Гурське (Угерско по лiвiм боцi р. Стрий) стойит, то була
гора, така як на Комаруви (по правiм боцi р. Стрий). Отжэ эдйн вйлит став
си на Комарiвську гору, тэй клъче до туго, що на Гурськiм: “Ци дума ви,
куме? Позъчте ми сокири!”. А той до нйго: “А вашi де?” “Поïхали в лiс,
тэй забрали з собув, позъчте ми своï!” То де вам Гурсько, а де Комарiв (з
пiивмили) – передав эден дрэгому сокиру» (Хобзей 2002: 50). В польском
сюжете о перебрасывании фигурирует название вельколюды (Смирнов
1998: 364). Наименования великанов нередко восходят к псевдоэтнонимам
и этнонимам, обозначениям иноземцев и иноверцев: таковы богатыри
и силачи из числа чуди в русских преданиях (чудь – в досоветской
историографии собирательное наименование некоторых финно-угорских
народов: вепсов, карелов, коми-зырян, коми-пермяков и др.), болгарские
жидовци, хорватские judi (жиды – типичное для славян обозначение евреев,
выступавшее у некоторых народов как нормативный этноним; в ряде
европейских языков сохраняет нейтральное значение), а также hajdi, ajdi
(от немецкого Heide ‘язычник’) (Istarske narodne priče 1959: 130, 196–197).
Перечисленные названия входят в число других разнообразных
наименований великанов, зафиксированных у славянских народов (Белова
1995: 301; Раденкович 2008), а способность перебрасываться тяжестями на
больших расстояниях – лишь одна из характеристик, которыми наделяются
эти персонажи. Среди наиболее типичных представлений можно
назвать их гигантский размер, огромную силу, антропоморфный облик.
Иногда великанам приписывается глупость, неумение или нежелание
правильно вести хозяйство. Чертами исполинов могут наделяться враги,
иноземные захватчики (Белова 1995: 301–302). В различных славянских
традициях известны легенды о последовательной смене поколений
великанов, обычных людей и карликов. Широкая популярность мотива
исполинского роста первого – «допотопного» – поколения может быть
связана с его присутствием в ветхозаветном «Бытии» (Толстая 1998: 29–
31). Привлечение более широкого материала показывает, что истории о
великанах – предшественниках «настоящих» людей имеют евразийское
распространение, при этом в обеих частях континента зафиксированы
рассказы об обнаружении гигантских костей, в чем местные жители видят
доказательство существования этих персонажей (Белова, Петрухин 2017).
Роль «первых насельников мира» соотносится с целым рядом
сюжетов и мотивов, согласно которым деятельность великанов приводит
к преобразованию рельефа (появлению рек, озер, гор, валов, курганов,
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огромных камней), в чем можно увидеть рудименты их космогонических
функций (Толстая 1998: 29–32; Белова 2017: 173–174). Отдельные поступки
героев могут быть импульсивными и разрушительными, но также приводят
к видимому изменению природного и культурного ландшафта (появлению
завалов, запруд, разрушению больших зданий и т. п.). Локальная
приуроченность преданий обусловливает тот факт, что великаны выступают
обычно не как абстрактное «первое поколение» вообще, а как первожители
вполне конкретных территорий. Характеризуя фольклорную традицию
истрийских хорватов, на это указывает М. Бошкович-Стулли: «Predaje o
divovima uvijek se odnose na neke davne prastanovnike koji su živjeli u istim
krajevima prije današnjeg pučanstva» (Istarske narodne priče 1959: 196).
Аналогичные наблюдения делает на материале севернорусских преданий
Н. Криничная, отмечая, что отдельных случаях великаны выступают как
мифические основатели реальных селений. Она же показывает, что в ряде
сюжетов вместо великанов могут выступать богатыри, в образе которых
мифолого-гиперболические признаки несколько ослабляются, а также
силачи, образы которых приобретают еще более реалистические очертания
и даже могут иметь реальные прототипы (Криничная 1991: 27–30). Анализ
русских, коми-пермяцких, удмуртских преданий о перебрасывании предметов показывает, что в роли героев иногда выступают еще более сниженные
персонажи, обладающие маргинальным социальным статусом: разбойники,
беглые крестьяне и солдаты и т. п.
Сравнение почти 80 фольклорных нарративов и их пересказов,
учтенных в этой статье, позволяет заметить, что все разнообразие вариантов
тяготеет к двум основным типам. В первом случае герои обмениваются
единственным топором или другими необходимыми хозяйственными
предметами, а их огромная сила позволяет сделать это, оставаясь на
своих местах. Во втором случае персонажи устраивают испытание,
кто из них сильнее; в пределе они откровенно враждуют друг с другом,
а перебрасываемые предметы (палицы, камни, гири) становятся по сути
оружием. Наиболее близкой версией исследуемого сюжета являются, повидимому, случаи, когда герои обмениваются не предметами, а действиями:
стоя на двух соседних горах, пожимают друг другу руки, разговаривают
на большом расстоянии, играют одну мелодию и т. п. Не случайно обе
версии легко контаминируются, и тогда перебрасывание предметов
сопровождается, к примеру, разговором героев (как в приведенном выше
украинском предании о велетах).
Поскольку рассказы о перебрасывании тяжестями встают в ряд
многочисленных преданий о способах демонстрации великанами своей
силы, важно четче отделить этот сюжет от других похожих историй. Как
мне кажется, лучше всего установить границу сюжета позволяет учет
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направления, в котором совершается действие. Героев должно быть два или
больше, при этом они должны перебрасывать/передавать один или несколько
предметов друг другу – одновременно или по очереди. Все прочие случаи,
пусть и тематически близкие, выходят за пределы данной сюжетной схемы.
Не относятся к описываемому здесь типу такие нарративы, где герой бросает
камни в одиночку – например, тренируя силу, как в некоторых болгарских
преданиях о Крале Марко: «Тия булванци, що су разпръснути по цело
Падинье, су фърлени от Крали Марко чà горе от Странье. Там он си мерил
силуту и си развивал руке» (Български юнашки епос 1971: 782). Иногда
несколько великанов бросают какие-либо предметы – но не друг другу, а в
одном направлении. Так происходит в хорватском предании, когда гиганты
кидают с горы молот, чтоб определить место для своего будущего города
(старым городом местные жители считают ущелья, которые называют zid):
prema predaji taj su “grad” podigli Židovi, dogovorivši se s carem da će s Krasa
baciti bat i „ondje sebi sagraditi grad gdje im se batić zaustavi“ (Istarske narodne
priče 1959: 195). Бросание в одну сторону больших камней встречается и
в рассказах о соревновании героев; так Краль Марко состязается со своей
сестрой или приятелями-юнаками, кто с одного места кинет глыбу дальше:
«Марко поканил всички юнаци да си мерат силите. <…> Почнали да метат
камико от Рила…»; «От стари хора знам, че Крали Марко и сестра му
се надфърляле. На Марко камъните падали по-назад, а на сестра му понадалеч. Надфърляле се от Стара планина. На три места по два камъка има
в нашия вилаят» (Български юнашки епос 1971: 785, 787). Свои границы
есть и у версии сюжета, когда два или несколько персонажей, находясь на
отдалении, синхронно или поочередно выполняют совместные действия,
какие обычные люди могут совершить, только будучи рядом. За пределами
этой сюжетной схемы остаются похожие рассказы, когда герой совершает
одно действие, а части его тела – в силу большого размера – располагаются
при этом в нескольких местах. Таковы, например, истрийские истории о
великанах, которые, живя на горе, присаживаются на крепость и моют ноги
в реке: «…žive na vrhovima Učke, a noge peru v Rječini sjedeći na Trsatu»
(Istarske narodne priče 1959: 196).
Но такие важные параметры, как количество героев и направление
совершаемого действия (бросания предметов), все же не всегда помогают
четко разграничить сюжеты. Реальное разнообразие фольклорного материала таково, что какая-то часть текстов все равно оказывается «на границе» между сюжетом с перебрасыванием тяжестей и другими близкими
повествовательными схемами. Показательный случай обнаруживается в
материалах, собранных на рубеже XIX–XX вв. на севере Пермского края:
это пересказы одного местного предания о гигантской деве/девке, которая
жила на Дивьей горе (одиночной скале на р. Колва): «На городище Дивьей
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горы жила дева, управляющая чудским народом и отличавшаяся умом и
миролюбием. В хорошие дни она выходила на вершину горы и сучила
шелк. Когда же веретено опрастывалось, то она бросала его на Бобыльский
камень, лежащий на противоположном берегу Колвы, прямо против Дивьей
горы» (Кривощеков 1914: 215). Такой рассказ о чудской силачке выходит
за пределы нужной сюжетной схемы, поскольку здесь нет перебрасывания
предметом – обратное действие отсутствует. Однако это же самое местное
предание было зафиксировано (или пересказано) в другом виде: «Название
„Дивий” гора получила оттого, что <…> некогда на горе этой сидела девка
и пряла, и от скуки перебрасывалась веретешком с другой девкой, сидевшей
на Бобыке, а веретешки были железные и весили по 100 пудов» (Ончуков
1901: 62). В этом повествовании присутствуют уже все необходимые
структурные элементы.
Литовские и южнославянские предания о перебрасывании
предметов. Обратимся к характеристике ареально бытующих вариантов
фольклорных историй о великанах. Литовские предания с нужным сюжетом
в формализованном виде представлены в указателе этиологических и
мифологических рассказов «Типы народных сказаний». Автор-составитель
Б. Кербелите выделяет следующие разновидности этой узнаваемой повествовательной структуры:
– поссорившиеся великаны бросали друг в друга комья земли /
камни – образовалась гора (giants who were angry with each other threw clods
of dirt / rocks at each other – they threw the hill together);
– два великана пользовались одним топором и передавали /
перебрасывали его друг другу от одного городища / города до другого (two
giants had one axe between them and passed / threw it over to each other from
one hill / city to the other);
– жены великанов варили пищу на разных горах и передавали друг
другу половник, чтобы попробовать суп (the giants’ wives cooked food on
different hills and passed each other the ladleful of soup to taste);
– герой перебрасывает предмет / передает звук на большое
расстояние (the hero throws a thing / sends a sound over a long distance);
– великаны здоровались за руки, находясь на разных горах / на
разных берегах Немана (giants shook hands while being on two separate hills /
on either side of the Nemunas River);
– лауме стояли на разных горах и вместе пели сутарти́не
[многоголосную песнь] (fairies, being on different hills, sang the sutartine [a
polyphonic song] together) (Кербелите 2001: электрон. ресурс).
Из перечисленных вариантов особый интерес вызывают первый и
последний. В первом случае примечательна взаимозаменяемость камней
и комьев земли, которыми швыряли друг в друга враждующие великаны;
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присутствует здесь и этиологический мотив: ссора героев приводит к
трансформации местного ландшафта – появлению горы. В последнем
варианте фигурируют не великаны, а существа совсем иного рода – женские
демонологические персонажи ла́уме (в литовском фольклоре с ними
связывается подмена детей, наказание женщинам за нарушение запрета на
стирку, прядение, ткачество в определенные дни недели и др.). Вариант с
тремя поющими удаленно друг от друга лауме зафиксирован однократно
(Смирнов 1998: 371).
Рассматривая литовские предания (20 записей), Ю. Смирнов
указывает, что они обнаружены у трех основных этнографических групп
(жемайтов, аукштайтов, дзуков) приблизительно в половине районов Литвы,
при этом на каждую из территорий приходится от 1 до 3 фиксаций (там
же: 369). Отмечается близость преданий с передачей или перебрасыванием
топора аналогичным восточнославянским сюжетам. В некоторых случаях
герои обмениваются предметом через водную преграду, как, например,
в рассказе о великанах, живших на рогу р. Венты и на Лиепайском рогу
(рог – заостренная часть суши, вдающаяся в воду). Когда герои рубили
дрова каждый на своем месте, у одного топор утонул и он попросил о
помощи: «обе руки ко рту приложил и позвал своего соседа с Лиепайского
рога: ”Приятель, я свой топор утопил. Не одолжил бы ты мне свой?”
Лиепайский [великан], схватив топор за топорище, прокричал: “Гляди!” – и
его вентскому кинул. Когда вентский закончил свою работу, он тоже топор
перекинул [обратно]» (там же: 370). В другом предании, приуроченном к
местному озеру и развалинам замка, великаны похожи на горы: «…Как
встанут великаны, вот один будто гора у озера, а другой – горой где замок,
оттуда с полкилометра, и эта самая гора будет другой великан. И один
говорит другому: “Одолжи топор!” Тот протянет руку, а другой примет»
(там же: 370).
При всей узнаваемости сюжета, заметно иную аранжировку
имеют предания истрийских хорватов. Во всех вариантах, приведенных
либо кратко упоминаемых в сборнике «Istarske narodne priče», в качестве
передаваемого предмета фигурирует молот, а само действие совершается
на вершинах гор либо через глубокое ущелье. В лаконичном пересказе
предания о великанах, живших в крепости у города Роча, конкретная цель
обмена каменным молотом не названа: «divovi su živjeli u kaštelu kod Roča,
bacali kamene čekiće s brda na brdo i nosili za pasom bure vina» (Istarske narodne
priče 1959: 196). В другом варианте перебрасывание молота сопровождается
криком великанов-hajdi (фраза, которую они произносят, содержит рифму):
«na Kastavštini živjeli divovi zvani hajdi; dobacivali jedan drugomе bat s vrha
sv. Katarine na vrh Gradine vičući: “Ala brat, podaj bat!”» (там же: 196). В
одной из записей гиганты-judi выступают как мастера – они строят церковь
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и башни в городах Мотовуне и Бузете: «Su bili neki veli i jaki judi. Kad su
zidali turan u Mutunu i u Buzetu i crekvu pod grotu, da su si bat posujivali
jedan drugomu. Jedan je bi u Mutunu, a drugi u Svetom Štefanu i su si preko
drage davali bat» (там же: 130). В середине XIX в. более ранние предания
о великанах, бытовавшие у г. Мотовун, описал Карло де Франчески, среди
них тоже упоминаются рассказы о том, как герои перебрасывали друг
другу молот с горы на гору и с легкостью носили на спине бочки вина.
Собиратель указывает, что великанов называли «сиды» (Sidovi), что значит
«евреи», а развалины их города зовутся «сидовщина» (Sidovschina), – и что
люди до сих пор находят там большие скелеты (там же: 195).
С истрийскими записями сближаются сведения, полученные на
некоторых других южнославянских территориях (мотив строительства
великанами каменных крепостей зафиксирован в Болгарии – см. об этом
далее), а также отдельные западнославянские предания (Смирнов 1998: 365–
366). Так, в Северной Моравии к г. Штрамберку и окрестностям относилась
фольклорная история, известная в литературной обработке, о трех братьях,
«рыцарях и графах», двое из которых построили себе высокие башни, а
младший – такую высокую стену, что все они могли переговариваться и
даже «заглядывать друг другу в тарелку» во время еды (там же: 365). В
одном из польских преданий строителями огромной каменной башни
выступают вельколюды (в их сооружении трудно не увидеть отголоски
легендарного вавилонского строения): «Тогда земля была пустой. Они
построили огромное здание. Было их всего 24, и столь были велики, что
один другому за милю топор подавал…» (там же: 365).
В болгарской фольклорной традиции сюжет перебрасывания или
передачи предметов имеет различные воплощения. Известен вариант из
западной части Старой планины, где фигурируют жидовцы – в данном
случае второе поколение людей, созданное после карликов: «Господ като
погубил първия свят, ситните човеци, создал друг свят – високи и големи
човеци. <…> Те били толкова високи, че могли да си подават всичко, що
им трябвало, когато се намирали на една планина или бърдо, други – на
друга» (Българско народно творчество 1963: 236–237). В качестве примера
приводится история двух великанов, пахавших поля на горах Ногай и
Гырково бырдо и передавших один другому тесло – инструмент, похожий
на топор, чтоб отремонтировать сломавшееся рало (плуг): «…в село
Искрец, дето се намира откъде пладне бърдо, наречено Ногая, а одмъртвина
– Гърково бърдо, един от жидовците, като орел на Ногая, строшило му се
ралото и понеже си бил забравил теслата дома, викнул на друг жидовец, що
орел на Гърково бърдо, да му подаде своята тесла, за да си направи ралото
– и той му я подал». В дальнейшем Бог истребил великанов, но жители села
Искреца до сих пор находят их длинные и толстые кости (там же: 237). В
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этой записи, как и во всех вышеприведенных текстах, передача предмета
совершается безымянными персонажами. Для фольклорного нарратива,
по-видимому, важнее обозначить и соединить «точки в пространстве» –
те места, где якобы жили герои. Сами же они, выступая более ранними
жителям данных территорий, могут обозначаться ретроспективно – по
названию этих мест или возникших там затем поселений (сел и деревень).
Но есть немало случаев, когда в сюжет с перебрасыванием
предметов включаются персонажи с личными именами. В записях со
Старой планины в таком качестве выступает Марко Королевич/Краль Марко
– герой эпических песен и несказочной прозы, особенно популярный
в народной культуре сербов, болгар и македонцев. В одном из преданий
он выступает любовником Бабы Виды/Видины, чье имя производится,
очевидно, от названия г. Видина, в котором она якобы жила. Баба Вида
строила крепостные башни, и когда Марко хотел пошутить с ней, то бросал
ей камни со своего холма у города Оряхово, а она кидала ему свои: «Марко
баир е назначен на Крали Марко. <…> Крали Марко е бил тука либовник
на баба Вида. Тука баба Видините кули къде са. Тая баба Вида е пренасяла
там чрез раята – народа от ръка на ръка камъни, та градила кулите. И от
време на време, за да си направят с баба Вида майтап, надфърлвале се с
камъне. Тоа фърлел от тука камък, оная от там», – поэтому на холме Краля
Марка лежат обломки тех же камней, из которых построены башни бабы
Виды (Български юнашки епос 1971: 808). Примечательны комментарии
исследователей к этому краткому тексту. Первые публикаторы посчитали,
что здесь изображено строительство крепости и башен, в котором
использовался «труд бесправного народа» (там же: 808); в современных
работах возведение башен интерпретируется как помощь мифической бабы
Виды болгарам в освободительной борьбе против турок-османов (Сантова
2008: 16).
Яркую традицию с довольно многочисленными фиксациями текстов образуют бытующие в селах и деревнях Старой планины предания,
в которых фигурируют Краль Марко, его сестра и юнаки. В некоторых
нарративах герой и героиня, живущие на соседних горах, перебрасывают
топор для рубки дров: «Мара живяла фъф Тъжа, а Марко – на Юмрукчал и с
една брадва си беряли дърва, та я натиряли оттук-оттам…»; «…Тя е живяла
на върха Чучул. А той е живял на Биклимету отгоре на портите Маркови. Те
са бирели дърва с една брадва. Кат си набере единият дърва, фърля брадвата
с ръка на среща на другия». Иногда они перебрасывают друг другу боздуган
– для развлечения или защиты от врагов: «Мара Гидик е седяла на този
върх, а Крали Марко на отсрещния. Прехвърляли си боздугана. Играели си
с него»; «Хвърляли си боздугана да се бранят от турците»; «Крали Марко
и сестра му пазели проходите на Балкана. Крали Марко държал боздуган
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някакъв, топуз железен. Прехвърляли си този топуз» (Български юнашки
епос 1971: 767, 774). В одной из версий живущие на разных горах брат
и сестра одновременно играют на деревянных флейтах-кавалах и слышат
друг друга (там же: 766). Наконец, в значительном количестве нарративов
присутствует мотив соревнования Краля Марко с сестрой или юнаками,
когда, желая померяться силой, они бросают большие камни; обычно
герои кидают их в одном направлении, но есть единичные варианты, где
брат и сестра бросают их с разных вершин друг другу (Там же: 787). В
фольклорных рассказах героиня бывает безымянной либо ее имена
варьируют, одно из них – Мара Гидик – совпадает с названием вершины
Старой планины. Замечено, что жители различных сел называют разные
горы, на которых жили легендарные брат и сестра: Марко часто отдаются
самые высокие вершины – Юмрукчал (совр. Ботев) либо Беклемето, для
сестры указывается соседняя вершина пониже – Мара Гидик, Чучул и др.
(Смирнов 1998: 367). Подобные предания не только маркируют значимые
географические объекты, но и реализуют типичный для фольклора способ
«присвоить» известного эпического героя, связать его с собственной
местностью.
Изучение распространенности сюжета о великанах и перебрасывании предметами в Центральной Европе и на Балканах вряд ли можно
считать законченным. В частности, в уточнении нуждается его наличие
в фольклоре других народов. Предварительно можно, повидимому,
говорить об отсутствии этой повествовательной структуры в сербской
традиции, вопрос же о его наличии в македонском фольклоре остается,
кажется, пока открытым. Некоторые рассказы об истрийских великанах
были зафиксированы итальянскими собирателями, причем в отдельных
случаях эти рассказы не вполне однозначно относились лишь к славянским
представлениям (Istarske narodne priče 1959: 196). В особом внимании
нуждается и фольклор народов, долгое время контактирующих со славянами,
в частности румынский, где имеются представления о великанах-jidovi,
сходные с сербскими и болгарскими поверьями (Голант 2013: 220–223).
Русские варианты сюжета и записи из межэтнических контактных зон. В России сюжет с перебрасыванием предметов фиксировался на различных территориях: в зоне русско-белорусских контактов, в
центральных районах, на Русском Севере и Вятке, в Поволжье, на Урале,
в Сибири и др. Здесь, как и вообще в восточнославянских преданиях,
гигантские герои-первожители выступают не как строители больших
каменных зданий – что мы видим в южно- и западнославянской традициях,
– а как основатели сел и деревень, известных рассказчику и часто еще
существующих на момент записи текстов. Также великанам и силачам
приписывается возведение древних городищ (в некоторых случаях речь
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идет о реальных археологических объектах), как, например, в белорусской
записи: «…Говорят, что у них на всех был один топор, да и тот не железный,
а какой-то медный, а может, и железный, про это деды не рассказывали понастоящему <…> а городища строили… и теперь есть на Вараухе… Не
имея достаточно инструменту, осилки перебрасывали топор с городища на
городище, ибо не хотели тратить время на хождение» (Там же: 362).
На Урале зафиксированы «горные» варианты сюжета, когда герои
живут на скалах и других каменистых возвышенностях. Рассказывают, что
два великана-богатыря Кирюшка и Билимбай поссорились из-за красавицы
Белой горы и стали бросаться камнями. Имена героев даны по реальным
географическим объектам: Белая гора, Билимбай, Кирюшкин пригорок –
горы в окрестностях поселка Висим Свердловской области (Кругляшова
1974: 105). Сходное предание бытует у русских и язьвинских пермяков в
Красновишерском районе Пермского края, оно фиксируется с XIX в. по
настоящее время и известно по множеству вариантов. Приведу несколько
неопубликованных текстов из фольклорного архива филологического
факультета ПГНИУ (далее – ФА ПГНИУ): «Говорят, богатырь на Полюдове
жил, и богатырь на Помяненом камне. Палицами один в другого бросали.
Дрались ли че ли, или это сказки» (записано в 1988 г. от (?) Семерякова,
1907 г. р., д. Талица; т. №430); «На Полюде там богатырь жил, и дорога
была. Лошадь его серебряна была. <…> На Полюдовом (?) камне богатырь
жил, и тут [второй богатырь] жил, и друг другу стопудовые палицы
бросали. Богатырский след [на Полюде] виден» (записано в 1987 г. от
Т. Ермаковой, 1908 года рождения, д. Бахари; т. №706). Название горы
Полюд происходит, возможно, от древнерусского имени Полюд, известного
по новгородским берестяным грамотам и другим документам; русское
наименование выделяется из других местных топонимов, многие из
которых – комиязычные (Полякова 2010: 22–23). В одном из вариантов
героя зовут Ветлан, а конфликт носит любовный характер c трагической
развязкой – герои бросаются камнями так долго, что полностью заваливают
друг друга: «Жили-были два богатыря: Ветлан и Помяненный камень.
Полюбили они одну девушку Вишеру. Тоси-боси, поспорили, стали делить
между собой. Один говорит: “Она моей будет», – другой: «Нет, моей!” Ну,
тоси-боси, поспорили, подрались. Она и говорит: “Не деритесь, а устройте
соревнование: кто кого камнями закидает, тот и победил”. Кидались,
кидались да и закрыли друг друга, от Помяненного только уши остались, а
Ветлана всего завалило. Вишера заплакала. Жалко их стало, упала между
ними и протянулась рекой» (записано от И. Ванькова, 1978 г.р., с. ВерхЯзьва, 2005 г.). Все имена героев – названия реальных объектов: Ветлан и
Помяненный камень – скалистые горы Северного Урала, Вишера – приток
реки Камы.
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В восточнославянском фольклоре значительным разнообразием
отличается набор перебрасываемых предметов: тверские богатыри
забавляются, кидая друг другу железные ступы, смоленские соседивеликаны передают один другому рожок с табаком. Жившие у г. Велиж
два брата-осилка по завету матери скрывали свои способности от горожан
и родственников, «а чтобы хоть изредка пытать свою чудовищную силу,
они по ночам уходили к Двине и, разместившись на том и другом берегу,
перекидывали друг к другу мельничный жернов». Когда случайный ночной
прохожий, увидев их, вскрикнул от удивления, осилки «ушли в землю»;
по другой версии, он выдал их тайну, после чего братья утратили свою
силу (Никифоровский 1897: 301). Иногда перебрасывание носит сложный
характер и включает несколько предметов: «Были три брата[-разбойника]:
Колга – на Соловецких островах, Жижга – на Жижгине, Кончак – здесь, по
нему будто бы и [Кончаков] наволок назван. В одном котле варили – котел
друг дружке через море перекидывали; одной ложкой ели – Колга Жижге
передавала, Жижга – Кончаку; одним топором рубили – топор через море
передавали» (Смирнов 1998: 352).
В последнем из примеров реализуется популярный мотив подобных преданий, когда название места или населенного пункта дается
якобы по имени проживавших здесь героев. Нередко это обычные
календарные имена, как в тверском сюжете о селе Фоминское городище:
«Место довольно крепкое, городок обнесен валом. <…> Некогда там сидел
какой-то не то князь, не то богатырь Фома, а против него, вниз по Вазузе,
в сельце Аксиньине какая-то богатырка Аксинья, и они метали друг в друга
палицами через Вазузу» (Плетнев 1903: 99). Основание поселения может
приписываться известному историческому лицу, которое предстает в
образе местного силача. Предание, бытовавшее западнее севернорусского
г. Тотьмы, утверждало, что первым в починке Тимошкино обосновался
Тимофей – отец жившего в XVI в. известного покорителя Сибири Ермака
Тимофеевича, а затем сам Ермак основал в двух верстах слободку Ермакова
деревня, – при этом у отца и сына был один топор, который они передавали
друг другу (Смирнов 2009: 364).
На примере этого сюжета видна тенденция к снижению мифологичности и нарастанию реалистичности образов силачей, отмеченная
Н. Криничной. Один из вариантов предания представляет собой, по
сути, часть семейного фольклора, он дошел в самозаписи сказителя
былин Петра Андреева-Рябинина (1905–1953), считавшего себя прямым
потомком такого героя: «Когда на Новгород было нашествие иноземцев,
тогда люди целыми семьями бежали в леса и укрывались там. И вот к нам
в Карелию много прибыло беженцев, из них два брата – Захар и Андрей –
попали в Заонежье. <…> И вот Андрей со своей женой стал строить хату
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на западном берегу [Гарницкой губы], а Захар – на восточном. <…> По
воскресным дням пекли блины овсяные, и была одна сковорода у двоих,
одна невестка спечет и другой передавала так: выйдет на берег и по льду
бросит сковороду на другой берег. Таким образом бросали топор, пилу,
пока не приобрели каждый себе. <…> Захар дал себе фамилию Завьялов,
которая существует и сейчас, даже есть еще и члены этой фамилии. Да
и Андреевы существуют по сие время» (Андреев-Рябинин 1994: 69–71).
В других преданиях перебрасывают предметы или разговаривают на
больших расстояниях беглые крестьяне, не желавшие идти на царскую
службу и быть солдатами. Часто героями выступают живущие в лесах
безымянные разбойники. Они упоминаются и в коми-пермяцком предании,
приуроченном к холму Куроп-кар (с городищем VII–VIII вв.): «Это гора,
как в Урью идти. Разбойники жили раньше. Золото они там положили,
избу сделали. <…> А Ош-гора – это бросались из Ошова на Кроп-кар-мыс.
Жидовляна жили тоже, полная шайка были» (записано от А. Рожнева, 1919
г.р., с. Большая Коча Кочевского р-на, 2000 г.; ФА ПГНИУ). Наименование
разбойников жидовляна заимствовано коми-пермяками у русских, как,
очевидно, и сам сюжет.
Известны традиции, где предания о перебрасывании предметами
включаются в локальные мифоритуальные комплексы, становятся элементом
более сложных подсистем. Целый ряд таких случаев обнаруживается в
зонах межэтнических контактов. Так, в русско-белорусском пограничье, в
окрестностях г. Рославль, в XIX в. зафиксировано предание о братьях по
имени Сидоря и Радя, которые однажды рубили лес в 45 верстах друг от друга:
Сидоря «не взлюбил почему-то свою “сякеру” и, желая обменить ее, крикнул
зычным голосом брату своему Раде <…> и предложил ему переброситься
секирами. Сказано – сделано; но секиры, сильно брошенные богатырскими
руками, <…> угодили обоим братьям в головы и обоих уложили на месте»
(Ракочевский 1885: 100). По имени силачей были названы д. Сидорок
(теперь д. Сидорки на окраине Рославля) и с. Радич (ныне д. Радичи в
Брянской области). На прицерковном кладбище в Радичах «крестьяне
указывали богатырскую могилу Ради, – узкую и не высокую грядоподобную
насыпь, аршин в девять длиною», а в Сидорках почитали старое топорище
«из цельного кленового дерева», оставшееся якобы от секиры Сидори: оно
хранилось в деревенской часовне и «от часовенного помоста достигало до
груди человека» (там же: 100–101). В другом варианте предания почитание
Сидори объясняется его набожностью: «…там, где сейчас кладбище, ему
явилась икона Одигитрии Смоленской. В память об этом событии Сидор
срубил небольшую часовенку <…> без единого гвоздя. <…> Долгое время
в ней хранились топор Сидора, которым он рубил, и полотенце, которым
вытирал пот» (Судовский 2015: 3). День чествования этой иконы 10 августа
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до сих пор считается в Сидорках престольным праздником. Существует
и третий вариант предания, где с Сидором перебрасывается камнями его
сосед Василий: «На том месте, где стоит деревня Васьково, жил в старину
богатырь. Василием его звали. Сильный был. Бросал камни к богатырю
Сидору. Тот жил верстах в пяти к востоку. Там теперь деревня Сидорки.
На кладбище при деревне Васьково есть могильный курган, длиною
сажени две. В нем, как сказывают, и покоится Василий» (там же: 3). В
этой местной традиции предание о перебрасывании предметов включается
в локальные народно-православные практики, связанные с явленной
иконой, построенной для нее часовней и могилами легендарных силачей –
возможно, тоже когда-то почитавшимися.
Второй пример, который хочется привести, относится к зоне
русско-коми-пермяцких контактов. В Юсьвинском районе Пермского
края находится старинное село Архангельское, которое в прошлом было
деревней Карпова (так до сих пор называется старая часть села). По
устному преданию, Карп основал здешнее поселение, а его сыновья –
соседние деревни: «Одного [сына Чину] он отправил в Чинагорт, – ну, тогда
еще не Чинагорт, конечно. А другого, Сель, в Секо́во. <…> И по крошке
хлеба всем дал. А топор-то был один, вот и перекидывались» (записано
от Кривощековой Е., 1964 г. р., учителя истории, с. Архангельское, 2016
г.; ФА ПГНИУ). Несколько местных семей относятся к роду Крпуня, т. е.
Карпа, и считают себя его потомками. Важно сказать, что это поселение
упоминается уже во второй переписи Северного Прикамья (1623-24 гг.), и
первым в списке местных жителей действительно значится крестьянин Карп
Тулупов: «Деревня Карпово на реке на Ин[ь]ве, а в ней Карпик Микифоров
сын Тулупов да брат ево Тараско» (Писцовая книга Кайсарова: Л.146).
Таким образом, устный нарратив сохраняет не случайный антропоним,
а имя реального первопоселенца. В этом же селе сюжет перебрасывания
связывается с природным почитаемым объектом – большим одиночным
камнем, лежащим в ограде каменного храма. По одной из версий, это седло
святого Ильи-пророка, которое упало с неба, когда святой проезжал мимо,
а по другой, камень зашвырнул сюда великан, живший на соседнем холме:
«Были два великана, один дойкарский, другой карповский. И все они силами
мерялись, кто же все-таки сильнее. Раз решили камень кидать – кто закинет
дальше. Если посмотреть, то дойкарские горы выше, чем архангельские.
Архангельский великан закинул в [дойкарскую] сторону камень, и он не
попал на вершину, а попал под гору, и там забил родник – это единственный
родник, который есть в Дойкаре <…>. А дойкарский великан, он закинул
и попал прямо на вершину горы» (см. это и прочие местные предания в
книге (Баяндина и др. 2015: 296, 294, 27–28)). В окрестностях записаны
и другие истории о перебрасывании предметов, в одной из них богатыри
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перекидывают топоры, сидя на заветных (почитаемых) деревьях: «Мы
жили в деревне Кара́сово, рядом с Архангельским. Там была Шапка-пожум,
сосна такая заветная.<…> Каждую Троицу гуляния вокруг нее всегда были.
Молодежь собиралась, качели делали. <…> В Карасово сосна была на
горе. И еще сосна была заветная в другой деревне, в сторону Корчевни.
Когда-то там богатыри с этих сосен топорами перекидывались. Мне мама
рассказывала» (записано от Крохалевой В., 1926 г. р., с. Крохалево, 2002 г.;
ФА ПГНИУ).
Мы видим, что фольклорные рассказы о перебрасывании великанами
и силачами тяжелых предметов выполняют типичные функции преданий:
маркируют природные и культурные объекты (вершины гор, каменные
сооружения), могут содержать этиологические мотивы, в т. ч. объяснять
происхождение топонимов. Проживание героев нередко приурочивается к
поселениям, которые местные жители считают самыми древними. С ними
могут связываться популярные эпические герои или реальные исторические
лица. На примере коми-пермяцких преданий обнаруживается, что в
вариантах распространенного фольклорного сюжета могут сохраняться
подлинные антропонимы (имена или прозвища) первых поселенцев
местности, что является одной из форм их народного почитания. Включение
в фольклорный нарратив реальных или вымышленных имен способствует
мифологизации первонасельников, первооснователей и родоначальников,
а также транслирует значимую для локального сообщества информацию,
«свернутую» в личное имя.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ,
проект № 16-34-00007-ОГН-а1 («История Северного Прикамья в зеркале
фольклора (на материале публикаций XIX – начала XX вв.)»).
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ГИГАНТИ, КОИШТО ФРЛААТ ПРЕДМЕТИ НА ДАЛЕЧНИ
РАСТОЈАНИЈА: БАЛTО-СЛОВЕНСКИ И ДРУГИ ЕТНИЧКИ
ВАРИJАНТИ НА ФОЛКЛОРНОТО СИЖЕ
Во статиjата се разгледуваат преданиjа, во коишто гиганти или
други херои на голема далечина префрлаат некој објект еден на друг; се
прецизираат границите на сижето; се разоткриваат особини на усните
приказни во фолклорот на Литванците, Јужните (Хрвати, Бугари) и Источните Словени, како и во текстови од зони на меѓуетнички контакти; се
опишуваат случаи на вклопување преданиja во комплицирани локални
миторитуални комплекси.
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«… И ПОЕХАЛ К ГАЛАТСКОМУ БЕРЕГУ»:
АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО О РУССКИХ ЭМИГРАНТАХ
В КОНСТАНТИНОПОЛЕ В ЦИКЛЕ РАССКАЗОВ
«ЗАПИСКИ ПРОСТОДУШНОГО»
Тезисы: В статье представлены результаты анализа проблематики и поэтики
«эмигрантского» цикла рассказов Аркадия Аверченко «Записки Простодушного»
(Константинополь, 1921). В «Записках Простодушного» в свойственной Аверченко
манере «грустного юмора» запечатлевается «быт и бытие» русских эмигрантов
первой волны, оказавшихся в Константинополе. Доказывается, что, используя
приемы комического (травестировка, гротеск, преувеличение, «смех сквозь слезы»
и др.), Аверченко изображает, по сути, «серьезное явление» - феномен эмиграции.
Писатель вскрывает причины русской эмиграции 1920-х годов, наблюдает за
типамии и стилем поведения людей, вынужденно оказавшихся на чужбине,
характеризует психологию русского эмигранта, описывает его взаимоотношения
в «другой» культурой
Ключевые слова: русская литература эмиграции первой волны, юмо-ристическая
проза Аркадия Аверченко, феномен эмиграции, русские в Кон-стантинополе,
приемы комического

Для русских эмигрантов первой волны Константинополь, по
мнению В. Агеносова, «не был русской литературной Меккой, как Берлин
или Париж. Но через него проследовали в Европу почти все эмигранты»
(Агеносов 1998: 13). Тюркан Олджай дополняет: «В истории белоэмиграции
Стамбулу суждено было сыграть роль транзитного пункта, через который
с 1918 по 1923 год прошли сотни тысяч россиян. <…> Несмотря на то,
что в Стамбуле гениальных литературных достижений не произошло,
эксперимент удался, Русский Стамбул стал прообразом Русских Берлина,
Праги и Парижа» (Олджай).
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Литературная и культурная жизнь Константинополя 1920-х годов
была необыкновенно разнообразной и активной. Здесь возникли первый
Союз русских писателей и журналистов (СРПиЖ), первое литературнохудожественное общество – имени А. П. Чехова; издававлись газеты,
журналы, альманахи – «Зарницы», «Рождественский сатирикон», «Русское
эхо», «Вечерняя пресса», «Рассвет»; работал театр «Гнездо перелетных
птиц; проходиди литературые вечра и обсуждения книг.
Несомненно, наиболее яркой фигурой на литературной ниве
Константинополя был Аркадий Тимофеевич Аверченко.
После Октябрьской революции в июле 1918 г. большевики закрыли
журнал «Новый сатирикон», в котором так успешно работал Аверченко со
своей блестящей командой (Куприн, Тэффи и др.). Аверченко принимает
решение вернуться в занятый белыми родной Севастополь, где он родился.
С июля 1919 года Аверченко работал там в газете «Юг», агитируя за помощь
Добровольческой армии. 15 ноября 1920 г. Севастополь был взят красными.
За несколько дней до этого Аверченко на одном из последних пароходов
уезжает в Констанинлполь. Впоследствии в 1922-23 гг. русская эмиграция
начинает покадать Константинополь как некое «перевалочное пристанище»
и рассеивается по Европе. В апреле 1922 г. вместе с труппой созданного
им театра «Гнездо перелетных птиц» покинул Турцию и Аверченко. Путь
его лежал в Болгарию, в Софию, затем в Королевство СХК, в Белград, а
впоследствии – в Чехословакию, в Прагу.
Известный критик Петр Пильский, хорошо знавший Аверченко, в
своих воспоминаниях 1923 г. точно отметил особенности его человеческой
сущности: «…все, что он делал, было неизменно овеяно какой-то сердечной
легкостью, окружено радостным дружелюбием <…>. В нем жила какая-то
внутренняя свобода. <…> Был насмешлив, но не дерзок, был выдержан,
никогда не лгал, умел быть снисходительным к другим, внутренне строгим
к себе, не растил в своей душе цветов зла и отместки…» (Пильский), «Мой
глаз приятно подмечал в Аверченке ту мягкую естественную, природную
воспитанность, которая дается только четким и умным людям. <…> Он
умел держать себя в новой и незнакомой среде легко, в меру свободно,
неизменно находчивый, внимательный, ясный, равный и ровный со всеми
и для всех. Это большое искусство, им может владеть только талантливая
душа, и Аверченке был дан дар пленительного шарма. Он покорял»
(Пильский 1994).
В русской литературе ХХ века Аверченко называют «королем
смеха». Смех Аверченко уникален: в нем нет саркастичности и злости,
но есть снисходительная к чужим слабостям мудрость, «грустинка». Это
характерно как для дореволюционных произведений Аверченко, так и для
тех, которые были созданы в период эмиграции.
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Цикл рассказов «константинопольского периода» творчества
Аверченко «Записки Простодушного» печатался в газете «Вечерняя пресса»
в периоод с 11 февраля 1920 г. по 13 августа 1921 г. Затем в газете появилось
сообщение о том, что «Записки Простодушного» собраны в книгу и поступают
в продажу. И действительно, вскоре полный сборник из 22 рассказов с
выходными данными «Константинополь: Новый Сатирикон, 1921» увидел
свет. Содержание цикла составляет описание встреч Простодушного,
героя-рассказчика, обладающего явно автобиографическими чертами, с
русскими эмигрантами, которыми буквально наводнен Конатнтинополь.
По мнению Тюркана Олджая, в «Записках Простодушного» Аверченко
«саркастически описал свой приезд из России, первые впечатления и жизнь
беженцев. Автор, улыбаясь, обозревает жизнь русских в Стамбуле – без
надрыва, трагизма и драматизма, а с юмором и иронией» (Олджай). В 1923
году «Записки Простодушного» были изданы в берлинском издательстве
«Север». Интересен тот факт, что сборник выходил и в Советской России
(это произошло в 1922 г.). Однако это событие не порадовало писателя: он
был возмущен тем, что за издание этой книги ему не заплатили гонорара; не
понравилось и то, что на обложке был помещен шаржированный портрет
автора – оборванный эмигрант Аверченко с сиротским саквояжиком и
зонтиком в сведенных руках.
Какими же являются проблематики и поэтика «эмигрантского»
цикла Авеченко «Записки Простодушного»? Представим здесь некоторые
из своих наблюдений.
Известно, что в творчестве константинопольского периода Аверченко обращался к двум основным темам: русской революции и беженского
быта. Сатирико-юмористический сборник «Записки Простодушного» стал
своеобразной «энциклопедией эмигрантской жизни». Аверченковские «Записки Простодушного» положили начало художественной разработке этой
темы в отечественной литературе: она обнаруживает себя в булгаковском
«Беге», в «Кефер?» Надежды Тэффи, в «Похождениях Невзорова» Алексея
Толстого, в романах 1970-1990-х годов о приключениях «русских на Западе» («Иностранка» Сергея Довлатова, «Желтые короли. Записки нью-йорского таксиста» Владимира Лобаса, «Жулики, добро пожаловть в Париж!»
Анатолия Гладилина и др.).
Первое издание «Записок Простодушного сопровождалось подзаголовком «Записки Простодушного (о нашей жизни, страданиях, приключениях, о том, как мы падали, поднимались и снова падали, о нашей
жестокой борьбе и о тихих радостях)». Читая между строк аверченковской
забавной «константинополиады», становится очевидным, что автору
удалось, шутя и как будто бы веселясь, создать трагикомическую картину
авантюрной агонии и «перековки» русского характера.
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Одним из значимых циклообразующих факторов сборника является сквозной образ рассказчика. Аверченко отдает предпочтение форме
повествования от первого лица, поскольку именно «Я-форма» открывает
перед писателем-юмористом широкие возможности для передачи иронического отношения к действительности. Иллюзия правдивости рассказанных
историй, прием комической маски, рассказчик в роли сатирического объекта – все это есть достоинства указанной формы повествования.
Аверченко описывает не сами события, а свое восприятие их. Он
надевает на себя маску «простодушного человека», который, казалось бы,
фиксирует внешнюю сторону происходящего, драматизм которого уходит
на второй план. Сначала читатель может увидеть лишь комическое, так
как трагические истоки внешнего комизма находятся глубоко внутри.
Но постепенно открывается драматизм ситуации, а также ощущается и
внутренний разлом в душе главного героя.
Протагонист-нарратор испытывает перепады состояний, меняется.
«Иногда – ни с того ни с сего – признается себе главный герой, – накатывает
такое веселое, радостное настроение, что ходишь внутренне подпрыгивая,
как козленок, что хочется весь мир обнять, что внутри – будто целая стая
воробьев щебечет» (Аверченко) [В дальнейшем в статье текст цикла
Аверченко «Записки Простодушного» цитируется по этому источнику. –
Н. Л.-Р.]. Но такое ощущение может пропадать. В финале Простодушный
говорит о себе: «Гляжу я искоса в зеркало, висящее в простенке, – и нет
больше простодушия в выражении лица моего...» В цикле звучит мысль
об изменении Простодушного, о его эволюции, которая отразила его
«взросление» и углубление. В главке «Заключение» он фиксирует свое
самоизменение: «Точно ли я теперь такой “Простодушный”, каким был
тогда, когда, ясным ликующим взором оглядывая пеструю Галату <…>
О, нет <…> Как будто появилось что-то себе на уме, что-то хитрое, чтото как будто даже жестокое. А может быть, эти резкие складки около губ
– результат дорого приобретенной мудрости? Во всяком случае – умер
Простодушный... Доконал Константинополь русского Простодушного.
Целый ряд лет еще промелькнет перед нами... Но все эти годы уже будут
обвеяны мудростью, хитростью и, может быть, – жестокостью. Выковали
из нас – благодушных, мягких, ласковых дураков – прочное железное
изделие».
«Смеясь» и «шутя», Аверченко, по сути, средствами комического
(травестировка, гротеск, преувеличение, «смех сквозь слезы»), художественно исследует явление эмиграции. По Аверченко, эмиграция – это
колоссальное смещение уклада, кардинальнейшая перемена человеческой
судьбы, вынужденность потерь и приобретений, необходимость «не по
своей воле» вписываться в новые контексты: социальный, языковой,
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культурный. В цикле «Записки Простодушного» Аверченко обращается
к важным аспектам проблемы «бытия» русской эмиграции 1920-х годов:
он вскрывает причины ее появления; наблюдает за типами и стилем
поведения людей, вырванных из привычного «жизнетечения» на родине и
вынужденных пребывать на чужбине; характеризует психологию русского
эмигранта; описывает его взаимоотношения с родной и «другой» культурой.
Причины вынужденного отъезда из России Простодушный передает
забавно. «Осенью 1920 года мне пришлось наблюдать в Севастополе редкое
климатическое явление.
Именно, когда уже наступили прохладные дни, обещавшие с каждой
неделей делаться все прохладнее и прохладнее <… > В эти осенние дни ко
мне пришел знакомый генерал и сказал:
- Вам нужно отсюда уезжать...
- Да мне и тут хорошо, что вы!
- Именно вам-то и нельзя оставаться. Скоро здесь будет так жарко,
что не выдержите...
- Жарко?! Но ведь уже осень, – чрезвычайно удивился я.
- Вот-вот. А цыплят по осени считают. Смотрите, причтут и вас в
общий котел... Говорю вам – очень жарко будет!
- Я всегда знал, что климатические условия в Крыму чрезвычайно
колеблющиеся, но, однако, не до такой степени, чтобы в октябре бояться
солнечного удара?!
- А кто вам сказал, что удар будет “солнечный”? - тонко прищурился
генерал.
- Однако...
- Уезжайте! – сухо и твердо отрубил генерал. – Завтра же рано
утром чтобы вы были на борту парохода!»
Перед нами – своего рода «омонимический» диалог генерала,
советующего Простодушному уезжать из Крыма в канун входа в него
красных, и Простодушного, якобы ничего не понимающего в сложившейся
ситуации. Каждый в свои реплики вкладывает свое содержание. Участники
диалога, на первый взгляд, говорят о климате и погоде, но генерал, более
осведомленный, имеет в виду отнюдь не погоду. «Здесь будет жарко»,
«солнечный удар» – все эти фразы, похожие на «метеорологический
прогноз», являются прогнозом политической ситуации. Под внешней
комической стороной диалога скрывается глубокий драматизм. Известно,
чем обернулся приход краных в Крым: террором, массовыми убийствами,
кровопролитием. В результате «давления», оказанного «знакомым генералом» на Простодушного, он оказывается в Константинополе.
Типы людей, которые проходят перед взором Простодушного в
Константинополе, встраиваются в своего рода «яркую галерею» – кого тут
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только нет. Однако Аверченко не ставит задачей создать «реестр» типов
эмигрантов, «честно» перечислить тех, кто ему встретился в «русском»
Константинополе. Описывая русских в Константинополе, писатель
пользуется «перевернутыми» библейскими и культурными моделями и
трансформирует известную культуре и религии образность. При восприятии
героев этого аверченковского цикла вспоминаются известные максимы: «и
последние станут первыми» (только у Аверченко все наоборот), «кто был
ничем, тот станет всем» (снова наоборот), «от нужды умнеют, от богатства
глупеют», о необходимости «не казаться, а быть», о «срывании всех и
всяческих масок» и др.
Особенно трагикомично под пером автора выглядят судьбы тех, кто
в своем русском прошлом в социальном плане «был всем», в эмиграции же
«стал ничем». Аверченко великолепно обыгрывает мотив «превращения»:
он показывает, как состоятельные и общественно «определенные» в
своем прошлом русские эмигранты сейчас, в Константинополе, занимают
другие, более низкие, «социальные ячейки». Некогда губернаторы,
актеры, баронессы сегодня – кельнерши, поварихи, швейцары, горничные,
продавцы сигарет на Галатском мосту и т.д. В рассказе «Русские женщины
в Константинополе» «слугами» в доме, куда приглашен Простодушный,
оказываются люди более чем солидные в прошлом: «прехорошенькая дама
в кокетливом передничке» на поверку оказалась «графиней», «Зинка» –
Зинаидой Николаевной, баронессой фон Толь, «швейцар» – «бывшим
преподавателем Бестужевских курсов», «человек у вешалки» – бывшим
генералом; «буфетчик» – разночинцем, бывшим «настоятелем Покровского
собора». Разговоры «слуг» выдают их высокое происхождение и хорошее
образование – они обсуждают «последний роман Боборыкина», спорят о
Вагнере, высказываются о «последних шагах Антанты».
В рассказе «Русское искусство» автор остроумно запечатлевает
свой поход в гости к «известной русской актрисе Анне Николаевне»,
которая в Константинополе превращается в «Аннушку, горничную богатого
дома. Причем, актерское мастерство пригождается Анне Николаевне в тот
момент, когда надо – чтобы обман не раскрылся и барыня не заподозрила
в ней «благородную» – сыграть «простолюдинку». При встрече с
Простодушным Анна Николаевна мастерски имитирует народную речь –
ее грамматику и лексику: «Чего тебя, Ирода, черти по парадным носят?! Не
мог через черный ход приттить?!», «Ну садись, кум, коли пришел. Самовар,
чать, простыл, но стакашку еще нацедить». Такую «трансформацию»
Простодушный определяет словами, в которых чувствуется «недоуменная
ирония»: «А я вижу, вы с гран-кокет перешли на харАктерные». В
компании вскоре оказывается и еще один «благородный господин», ныне
«швейцарствующий»: «С черного хода постучались. Вошел еще один
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Аннушкин гость, мой знакомый генерал, командовавший третьей армией.
Он скромно остановился у притолоки, снял фуражку с галуном и сказал:
- Чай да сахар. Извините, что поздно. Такое наше дело швейцарское».
Беседа троих – кухарки, швейцара и Простодушного – была
посвящена исключительно «высоким» и по-настоящему интересующим
их темем. Аверченко, как будто перестав «поясничать», с пронзительной
грустью пишет: «… сблизив головы, тихо говорили о том, что еще так
недавно сверкало, звенело и искрилось, что блистало, как молодой снег на
солнце, что переливалось всеми цветами радуги и что теперь – залилось
океаном топкой грязи».
По наблюдениям Аверченко, эмиграция проявила в человеке
«подлинное» – как дурное, так и хорошее.
Главными объектами высмеивания писателем становятся «нувориши» – те русские эмигранты, которые, спекулируя на трудностях земляков,
создавали себе «роскошную» жизнь. Галерея таких типов проходит в
рассказах «Константинопольский зверинец», «Второе посещение зверинца», «Русские женщины в Константинополе». В этом случае также
«сработал» закон «превращения»: «хозяевами жизни», важно сидящими
в заграничных ресторанах, стали бывшие петербургские проститутки,
мошенники, торговцы-обманщики. В «эмигрантском хаосе» они нашли
для себя то, что соответствовало их сути еще «дома». Так, Простодушный
видит в одном из кафе «уважаемых» посетителей – петербургских «дам
полусвета» и прохиндеев («… за столиком сидела с кавалером известная
всему Петербургу Динка-Танцуй, в другом Манька-Кавардак, в третьем два
именитых столичных шулера»).
Аверченко художественно убедительно изображает таких «русских контантинопольцев», кто ведет себя в ситуации выбора недостойно: пользуясь трудным моментом, превращает несчастья своих соотечественников в источник наживы. Типы «негативного» поведения
русских в Констнтинополе Аверченко шутливо анализирует в рассказах
«Константинопольский зверинец» и «Второе посещение зверинца». По
словам друга Простодушного, в Константинополе можно обнаружить
«паноптикум» из русских эмигрантов, где «что ни фигура – то редкая
зоологическая разновидность». «Коллекцию» подобного рода «фигур»
составляют авантюристы, обманщики, люди, спасающие свою шкуру
любой ценой, то есть все те, кто готов продать честь и совесть. Среди
них – «русский военнопленный», пытающийся обмануть и своих, и
чужих; «комиссионер удовольствий» Христофор Христолидис («Нет,
Христо комиссионер совсем не <…> буколических удовольствий… »);
«импрессарио Шаляпина» («…он устраивал во всех городах концерты
Шаляпина, но ему всегда не хватало одной маленькой подробности:
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самого Шаляпина»); откровенные прохиндеи, организующие торговлю
«недоступной» недвижимостью (в частности, дома в Орле, занятого большевиками); «психолог», подлавливающий влюбленные парочки на Пере
и вымогающий деньги у господина короткой угрожающей фразочкой
«Лиру или в морду»!»; хозяева ресторана «Слон», заманивающие к себе
клиентов тем, что подсовывают им письма о якобы ждущей их в ресторане
за столиком красивой «Людмиле N» и др.
Однако в цикле «Зписки Простодушного» встречаются герои, явно
импонирующие автору. Они несут идею подлинно национального характера.
По Аверченко, несчастья и испытания проявляют в человеке настоящее,
а не мнимое благородство и дают возможность продемонстрировать
верность высоким представлениям о человеке. В цикле описаны встречи
Простодушного с такими людьми, которые остались преданными себе,
не захотели меняться, сохранили незыблемой шкалу общечеловеческих
ценностей.
Так, например, не подтверждается циничная гипотеза Филимона
Бузыкина, «бывшего оптового торговца бычьими шкурами и солеными
кишками», о продажности женщин, оказавшихся в тяжелом положении в
Константинополе. Бузыкин не верит в «приличность» женщин и убежден:
«Приличные?! Ой, вы ж меня уморите. Да любая из них даст вам поцелуйчик!».
Однако бутылка «Моэт-Шандона», которую он ставил на то, что сорвет
«поцелуйчик» у хорошенькой буфетчицы «Маруси», была им проиграна
Простодушному. «Маруся», с достоинством отрекомендовавшаяся «Я –
баронесса Тизенгаузен. Меня зовут Елена Павловна» (а Простодушный,
к тому же, вспоминает, что она еще и «окончила Смольный институт»),
впоследствии награждает Филимона Бузыкина заслуженной пощечиной,
тем самым ставя на место зарвавшегося циника.
Потеряв практически всё, «любимые» герои аверченковского
цикла остались людьми, не отказавшимися от себя прежних. Они дороги
автору тем, что сохранили живыми человеческие эмоции, не «раскисли»
и не «сломались». Аверченко ценит в них способность сопротивляться
обстоятельствам, не терять бодрости духа. Очень важно также, чтобы,
по Аверченко, человек даже в самых трудных ситуациях не расставался с
чувством юмора. Аверченко противопоставляет тех, кто обладает бодростью и внутренней активностью, – тем, кто «впал в уныние». В этом
смысле рассказы «О гробах, тараканах и пустых внутри бабах» и «Еще
гроб» являются «оппозиционными». В рассказе «О гробах, тараканах и
пустых внутри бабах» Аверченко изображает русских константинопольцев,
не сломленных трудностями; во втором, «Еще гроб», – совершенно
депрессивную личность, распространяющую свое настроение на окружающих, которым и без того тяжело.
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Аверченко с удовольствием рассказывает о тех русских, чье
жизнелюбие помогало им выжить. В рассказе «О гробах, тараканах и
пустых внутри бабах» перед Простодушным предстают три человека «бывший журналист, бывший поэт и сестра журналиста... Дама большой
красоты, изящества и самого тонкого шарма...», которые рассказывают
ему о хитроспетениях своей жизни в Константинополе. Несмотря на свои
новые «экзотические» профессии в эмиграции (журналист признается, что
«лежит в гробу», поэт заявляет, что «ходит к женщине», а журналистова
сестра утверждает, что «состоит при зеленом таракане»), они, в восприятии
Простодушного, – милы, адекватны, остроумны, не скатились в депрессию
и способны к сопротивлению «среде». Свое ужасное положение и
социальное падение они переносят мужественно, не унывают, «держатся».
Автор пишет о таких русских: «Ой, крепок еще русский человек, ежели ни
гроб его не берет, ни карнавалье чучело не пугает, ежели простой таракан
его кормит..» В рассказе показана одна из ипостасей – прекрасная и светлая
– русского национального характера.
В основе сюжета рассказа «Еще гроб» – изображение встречи
Простодушного в одном из константинопольских ресторанчиков, куда
он заходит пообедать, с русской эмигранткой, которая работает в нем
кельнершей. Когда герой в приподнятом настроении пытается «расправиться» с принесенным обедом, предлагая женщине «посидеть с ним,
поболтать», то на вопрос «Не скучно ли ей?» получает «отповедь»: «Не
скучно! А какое, спрашивается, веселье?.. Чему радоваться? Ах, вы знаете
– раньше у меня были свои лошади, я приемы делала, а теперь... ботинок
не на что купить». «Градус» настроения рассказчика падает, обед начинает
казаться невкусным («Я отхлебнул пива. Оно показалось мне горьковатым»).
Кельнерша говорит об объективных трудностях и трагедиях («Наверное,
скоро все перемрем. Муж в Совдепии остался. Наверное, убили», «Вот белый
хлеб <…>. У нас тут его сколько угодно, белого, мягкого, свежего, а там
серый, как глина, со щепочками, с половой, со жмыхами. Да если бы этакую
порцию туда перенести – так хватило бы на четырех человек. Да и рыдали
бы, пережевывая», «Я читала, что от голода шея начинает пухнуть и гнить.
Отчего бы это?»), но ее рассказ вызывает не чувство сострадания, а тоску.
У главного героя появляется и вскоре усиливается настроение уныния. В
результате этих речей, справедливых, горьких, но проникнутых тотальной
безнадежностью, мир для Простодушного меркнет и «скукоживается»,
а сам он «скисает»: «Все это было совершенно справедливо, но почему
деревцо за окном вяло опустило ветки, портрет Венизелоса скривился на
сторону, солнечное пятно на стене погасло и прожеванный кусочек хлеба
никак не хотел, несмотря на мои судорожные усилия, проскочить в горло.
Я облил его глотком пива вкуса хины…» Герой пытается предложить
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кельнерше другие темы для разговора, отвлечь ее от грустных мыслей, но
«сбить с пути» ему ее не удается. В рассказе одновременно чувствуются и
сочувствие автора к героине, и насмешка над ней.
Простодушному, безусловно, близки «оптимисты». Он уважает их
за то, что они, «играя» в новых декорациях, сохраняют свою «самость» и
индивидуальность, способность адекватно оценивать окружающий мир и
с пониманием относиться к людям. Писателя привлекает в них отсутствие
«тотального» эгоизма.
Очень оригинальны наблюдения Аверченко над тем аспектом
эмиграции, который можно обозначить как «адаптация эмигрантов к новой
культурной среде». Обращаясь к этой теме, писатель вновь «миксирует»
серьезное и смешное.
Интересен сам образ Константинополя (Простодушный называет
его «городишко – Константинополь»), каким его воспринимают русские.
Восточный колорит города обнаруживает себя, например, в его особенном
устройстве улиц. «Если в Константинополе вам известны улица и номер
дома, это только половина дела. Другая половина – найти номер дома.
Это трудно, потому что 7-й номер помещается между 29-м и 14-м, а 15-й
скромно заткнулся между 127-б и 19-а. Вероятно, это происходит потому,
что туркам наши арабские цифры неизвестны. Дело происходило так:
решив перенумеровать дома по-арабски, муниципалитет наделал несколько
тысяч дощечек с разными цифрами и свалил их в кучу на главной площади.
А потом каждый домовладелец подходил и выбирал тот номер, закорючки
и загогулины которого приходились ему больше по душе». Здесь шутливо,
но по-своему точно автор противопоставил «западную цивилизацию»
как рациональную и системную – «восточной» как иррациональной и
«интуитивной».
Трудности положения изгнанников не уничтожили живого интереса
эмигрантов к миру. Простодушный признается: «…всё привлекает праздное,
благодушное внимание, всё заставляет или мимолетно усмехнуться, или
мимолетно задуматься...» Это утвержение свидетельствует о «незамкнутости», открытости и «распахнотости» сознания русских эмигрантов, об
их природном желании познавать «чужой» мир, не замыкаясь в «своем».
Глазами Простодушного автор передает колорит многонационального
Конатнтинополя. Простодушный любознателен, и ему интересна жизнь
коренных жителей города – турков, греков. Он внимательно всматривается
в подробности их «быта и бытия», подмечая, что они продают, что едят,
как двигаются: «В такие минуты любо беспричинно бродить по улицам,
обращая умиленное внимание на всякий пустяк, попадающий в поле
зрения: на турка, исступленно выкрикивающего свой товар; на деловитого
грека, бегущего из харчевни с тарелочкой, на которой – горсточка вареного
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риса, возглавленного крохотным кусочком баранины; на фотографическую
витрину с усатыми, толстоногими гречанками, любящими сниматься
непременно у фальшивого бутафорского рояля или около белой картонной
лошади, шея которой обвивается топорной рукой самым шаловливым и
грациозным образом».
Грекам от Аверченко «досталось» особенно. В частности, над
внешносью константинопольских гречанок он откровенно потешается:
«Неогречанки, потомки Сафо, Фрины, Аспазии и Билитис, имеют ноги,
по объему и весу своему разрушающие обыкновенный паркетный пол».
В греках, увиденных в Константинополе, автор «Записок Простодушного»
подчеркивает такие качества, как прагматизм, любовь к деньгам, скупость,
жадность. Греков он запечатлевает в сценках, написанных весело, непринужденно, но весьма остро: «Иногда им овладевает припадок безумного
разгула; тогда он заходит в кафе и требует: стакан кофе с пирожным (для
себя), стакан чудесной кристальной воды (для жены). Надо отдать ему
справедливость – если он не с женой, а с любимой девушкой – он тогда
может раскутиться: требует для себя не один стакан кофе, а два, так что
звезда его очей получает два стакана кристальной воды, что надолго делает
ее гордой своим любимым...» Портрет «констнтинопольского грека» под
пером Аверченко выдает остроумие и наблюдательность его автора, его
умение подметить типическое и сказать об этом по-своему пикантно, живо,
смело.
В «Записках Простодушного» обыгрывается проблема «языкового
поведения» русских эмигрантов. В рассказе «Первый день в Константинополе», изображая языковое разнообразие, которое Аверченко подмечает
по прибытиии в этот город, он использует прием соотнесения наблюдаемых
им «сегодняшних» реалий действительности с библейскими и культурными
архетипами. «Языковой хаос», в «эпицентре» которого он находится,
сравнивается им с «вавилонским столпотоврением»:
«… И обернулся к продавцу:
- Комбьен сетт гато?»
- Бешь груш.
- Олрайт. А риведерчи, тетушка.
Как во время настоящего приличного столпотоврения – все
говорили на всех языках».
Аверченко отмечает, что приехавшие в Константинополь русские
часто используют французский язык, однако, по мнению писателя, в этом нет
нужды. Об этом свидетельствует его сделанное не без колкости замечание:
«Однако больше всего ухо улавливало французский язык. Говорили на
нем беженцы так, что даже издали слышался густой запах нафталина, как
от шубы, которая долго лежала в сундуке без употребления и которую
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наконец-то извлекли на свет божий и стали перетряхивать». Использование
французского, как видится Аверченко, в «константинопольских» условиях
уже неуместно, но, вероятно, является защитной реакцией говорящих
на них, их желанием доказать самим себе, что они – прежние и что еще
недавно принадлежали к определенному социальному классу. В «Первом
дне в Костантинополе» Аверченко мастерски запечатлевает такую
«языковую сценку»: «Около ресторана Сарматова я слышал такой диалог.
Господин сделал испуганное лицо и, подбирая французские слова с таким
страхом, с каким неопытная барышня впервые заряжает револьвер, спросил
прохожего:
- Комм же пуве алле дан л’амбассад рюсс?
Спрошенный ответил:
- Тут-де сюит. Вуз алле ту а гош, а гош, апре анкор гош, е еси будут...
гм… черт его знает, забыл, как по-ихнему железные ворота?
- Же компран, – кивнул головой первый. – Я понимаю, что такое
железные ворота. Ла порт де фер.
-Ну вот и бьен. Идите все а гош – прямо и наткнетесь». Под
пером Аверченко люди предстают здесь в нелепых и жалких позах, когда
мешают «французский с нижегородским» при обращении к своим соотечественникам. Это выглядит смешно и грустно в одно и то же время.
С особенным интересом воспринимается тот пассаж из «Записок
Простодушного», который посвящен изображению восприятия русскими
южнославянских языков. В рассказе «Великое переселение народов»
Простодушный говорит о своей встрече с собравшимися зарабатывать в
Болгарии русскими музыкантами и актерами. Никакой трудности в том, что
нужно будет говорить по-болгарски, они не видят. Аверченко остроумно
запечатлевает диалог между недоумевающим Простодушным и вполне
бодро настроенными на отъезд в Болгарию людьми, которые на ходу, но
уверенно объяснют ему «хитрости» болгарского языка:
«- Так. Млеко-та от крав гораздо-та драгота.
- Я... вас... не понимаю.
- Я насчет крав. Млеко-та ихнее, говорю, гораздо драго-та.
- Это еще что за арго?
- Болгарский язык. Я теперь по-болгарски учусь. <…>.
В это время к моему собеседнику подошел другой актер. Поздоровались они:
- Живио.
- Наздар!
- Скроедъм?
- Как тлько блгарскую взу плучу-та.
- Вы тоже едете? - спросил я.
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- Обязательно. Все едут: Звонский, Кринский, Брутов, Крутов,
Весеньев и Перепентьев.
- Позвольте... Вас я еще понимаю, что вы едете: ваша специальность
- балалайка... Так сказать, международный язык! А что там будут делать
Брутов и Крутое? Ведь они драматические.
- Драму будут играть.
- Но ведь болгары не понимают по-русски!
- Поймут! Все дело в том, что из пьесы нужно все гласные вымарать
и к каждому слову ”та” прибавить. Тогда и получится по-болгарски. Сейчас
помощник режиссера сидит и вымарывает, актеры даже рады: меньше
учить придется. Здраво-та?!»
Как видим, близость языков – русского и болгарского – очевидна
для одного из участников «лингвистического» диалога. Его настроенность
на овладение «чужим» языком можно назвать решительной. Аверченко и
смеется над такой решительностью, и, вероятно, одобряет ее.
Аверченко волнует проблема потери языка, отрыва от своей
культуры. Это особенно видно в рассказе «Трагедия русского писателя».
В нем говорится о деградации русского писателя, который, возжелав
денег и славы, согласился приспосабливаться к новым обстоятельствам
парижской жизни, забывая при этом свою родину и свой, русский, язык. Он
совершенно уверен, что Дерибасовская и Крещатик находятся в Петербурге.
Он не сомневается, что в русском есть слово «замерзавец»: своей жене он
объясняет, что «замерзавец – это человек, который быстро замерзает».
Языковой и духовный отрыв от родины приводит его к полному краху:
когда он захотел написать нечто о России, то это получилось уже только на
«ломаном русском». Текст представлял из себя нелепое высказывание на
«помеси» абсолютно «сломанной» русской грамматики, «миксированных»
кириллицы и латиницы, фактических нелепостей: «Была большая дождика.
Погода был то, что называй веритабль петербуржьен. Один молодой
господин ходил по одна улица, по имени сей улица: Крещиатик. Ему очень
хотелось manger. Он заходишь на Конюшню сесть на медведь и поехать в
restaurant, где скажишь: garcon, une tasse de рабинович и одна застегайчик
avec тарелошка с ухами…» Аверченко констатирует полную утрату
писателем родного языка. Погнавшийся за успехом у новой публики, он
потерял не только грамматику своего языка, но гораздо больше – его
дух, а значит – и дух самой России. Комическими приемами, в сущности,
Аверченко говорит о глубоко трагическом явлении.
Таким образом, феномен эмиграции в цикле рассказов Аверченко
«Записки Простодушного» исследуется автором глубоко и всесторонне.
Свой текст он облекает в шутовские «одёжки» – писатель потешается,
пишет о том, за чем наблюдает, забавно и с юмором. В фокусе внимания
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Аверченко – драма эмигрантов, а попытка говорить о ней – подчеркнуто
несерьезная. Однако есть и такие фрагменты в цикле, в которых шутовские
интонации изменяют автору, смешливость отступает, а настоящая боль
обнажается. Эту боль Аверченко не хочет прятать под маску юмора, говорит
о переживаемом им открыто, пронзительно, взволнованно. Смешливое
уступает место трагическому. Эмиграция, по Аверченко, – это в том
числе и непонимание того, какова дальнейшая перспектива твоей жизни,
неизвестность и туманность будущего, отсутствие четкого видения пути,
некое экзистенциально «перпутье», утрата твердой почвы под ногами,
хаос. Рассказ «Русское искусство» автор заканчивает вырвавшимся изпод толщи иронии и защищающего душу смеха, откровением: «Усталые,
затуманенные слезами глаза (эмигранта – Н. Л.-Р.) тщетно сверлят завесу
мглы, повешенную господом богом… Какая это мгла? Предрассветная?
Или это сумерки, за которыми идет ночь, одиночество и отчаяние?»
«Записки Простодушного» можно отнечти к жанру сатирикоюмористических описаний жизни русских эмигрантов. Парадокс, нелепость – главные орудия Аверченко, придающие остроту комизма его
«констнтинопольскому» циклу. Однако в его смешных картинках отразились
печальные и порой трагические стороны русской эмигрантской эпопеи,
складывающейся на фоне драматичнейших исторических обстоятельств.
Аверченко показывает, как под впечатлением от увиденного и пережитого
меняется и характер повествователя – Простодушного. Он становится
глубже и мудрее. Кто такой Простодушный – дурак, мудрец, оптимист,
пессимист? Скорее, он «шут». Шут, не постеснявшийся «засмеяться на
похоронах» и не побоявшийся сказать горькую правду об эмиграции.
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«NOTES OF THE SIMPLE-HEARTED MAN»
The article presents the results of analysis of the problems and poetics
of the «émigré» cycle of the short stories «Notes of the Simple-hearted man»
by Arkady Averchenko (Constantinople, 1921). In «Notes of the Simplehearted man» in Aberchenko’s peculiar manner of «sad humor» imprinted
«life and being» of the Russian emigrants of the first wave in Constantinople.
It is proved that using the comic techniques (travesty, grotesque, exaggeration,
«laughter through tears», etc.), Averchenko portrays a «serious phenomenon» the phenomenon of emigration. The writer reveals the reasons for the Russian
emigration of the 1920, watches the types and behavior of people forced to live
in a foreign land, characterizes the psychology of the Russian emigre, describes
his relationship in a «different» culture.
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ПОВЕЛИГДЕНСКИ ТРАДИЦИИ НА
СЛОВЕНСКИОТ ХРИСТИЈАНСКИ ИСТОК „СЛАВИА ОРТОДОКСА“
Апстракт: Во средините кои се втемелени врз основите на Православното
Христијанство постојат одредени локални специфичности при одбележувањето
на „Светлата седмица“ или „Ден Осми“, односно на неделата по Велигденот.
Врз примерите од македонската и руската културна и општествена средина ќе
наведеме некои интересни илустративни модели за спецификите на словенските
културни и општествени средини во рамките на Славиа Ортодокса – Словенскиот
Христијански Исток.
Клучни зборови: култура, православие, Велигден, Русија, Македонија.

Текстов претставува обид да се проследат дел од традициите што сè
уште се присутни и живи во словенскиот христијански свет на северниот
исток и на словенскиот југ, имено во Русија и во Македонија, во рамките
на Славиа Ортодокса. Ќе стане збор за обичаи што се во рамките на
христијанската традиција, „се скамениле“ низ времето и со самото тоа, во
овој подем на „брзината“ побудуваат интерес кај „другите“.
„НЕПРЕСУШЕН ИСТОЧНИК НА РАДОСТА“
ЗА „БАЛАКЛИЈА“ СО БИГОРСКАТА ОБИТЕЛ
Бигорската Обител е сместена во прегратките на планината Бистра,
високо издигната над реката Радика, со своите препознатливи манастирски
чешми, Чудотворната икона на Св. Јован Претеча, светски прославениот
Иконостас, Светињите и монашкото Братство според Светогорски типик.
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Монашкиот живот на Бигорскиот Бисер на Бистра е возобновен од јули
1995 со доаѓањето во него на О. Партениј, по периодот на безбожништвото
кога неколку децении немало Богослужби, а манастирот, како и многуте
во Македонија бил музеј или еден вид дом на културата. Со благослов на
митрополитот Дебарско-кичевски и Плаошки, г-дин Тимотеј, надлежниот
архиереј на Дебарско-кичевската епархија бил поставен О. Партениј за
старешина на Бигорската монашка обител и го вовел редовниот деноноќен,
седмичен и годишен богослужбен круг, според типикот на Светата
Православна Црква, којшто вклучува: вечерна, повечерие, полуноќница,
утрена, часови, Божествена Литургија и останати Богослуженија. Денеска
Бигорската обител ја сочинуваат повеќе од дваесет монаси и искушеници.
Бигорската обител ја посетуваат секојдневно и голем број на православни
верници од цела Македонија и надвор од неа, како и иноверни гости
љубопитни да го посетат ова место на „македонска духовна преродба“.
Во Македонија православните верници во Светлата Седмица,
освен што ги празнуваат вториот и третиот ден Велигден (понеделникот
и вторникот во Светлата Седмица), како и во целиот православен свет,
особено го чествуваат петокот, односно Првиот петок по Велигден што се
вика Источен Петок Балаклија. Определбата Источен не се однесува на
страната на светот туку на старословенското значење „извор“. Тој спаѓа во
Светлата Седмица поради што некои го викаат и Светол Петок, а поради тоа
што во Светлата Седмица се блажи, може да се сретне и како Благ Петок.
Со овој празник, посветен на Пресвета Богородица, ѝ се оддава
признание на Мајката Божја. Почетоците на овој празник се врзани за
Изворот во околината на ѕидините на Цариград како Свето место каде што
бил подигнат храм на Пресвета Богородица уште од 5. или 6. век, односно
времето на владеењето на царевите Лав I (457-474) и Јустинијан (527565). За фактите за чудотворниот Извор и подигнувањето храмови сведочи
Јустинијановиот хроничар Прокопиј: [превод] „А нејзе (на Богородица)
[царот Јустинијан] ѝ подигна втор храм на местото наречено Извор
(Πηγή). Онаму се наоѓа густа кипарисова шума, ливада во свежите полиња
полни цвеќе, градина што носи прекрасни плодови, извор што тивко
жубори со својот благ тек чиста вода за пиење, сè особено пригодно за
Светиња. Таков е просторот околу Светињата; а самиот храм не може
лесно да се опише со достојни зборови, ниту да се исцрта во мислите,
ниту со шепот може за него да се говори. Ќе биде доволно да се каже
само толку дека со убавината и велелепноста ги надминува повеќето
храмови“. Подоцна, византискиот историчар Гергиј Кедрон (11-12 век) го
дава најпрецизниот податок дека царот Јустинијан го изградил манастирот
во 33. година од своето владеење, значи од 559. до 560. Подоцна, во 14. век
на местото на првотниот храм, во времето на династијата на Палеолозите
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била обновена црква во слава на многукратните чудотворни исцелувања
посветена на Пресвета Богородица на Изворот и напишана служба и други
сродни текстови, за што сведочи византискиот историчар и поет Никифор
Калист Ксантопул во периодот од 1308. и 1320. година, а Манојло Филес
составува многубројни епиграми. Од истиот период грчките и руските
Цветни триоди го вбројуваат празникот на Богородица Животоносен
Источник на денот Источен петок, односно петокот во Светлата Седмица.
Според најновите истражувања на Татјана Стародубцев (Култ
Богородице Ζωοδόχος πηγή и његов одјек у сликарству у доба Палеолога,
Зограф 33 /2009/) меѓу најпознатите претстави на Пресвета Богородица
Животоносен Источник на нашите предели е и фреската што се наоѓа во
припратата на црквата на Светиот Архангел Михаил во Лесново (1349).
Во Бигорската Обител овој празник се чествува со особено внимание
и особена торжественост. По завршување на Божествената Литургија, со
биење на камбаните целото Братство, дел од Сестринството на манастирот
Св. Георгиј Победоносец во Рајчица, во Литија со Архимандрит Партениј,
заедно со присутните верници го прославува Светлиот Пасхален Петок. Со
воскресни песнопенија и со чудотворната Богородична икона „Патеводителка“ свечената Литија се движи кон агиазмата посветена на Богомајката
во чест на Нејзиниот извор во Балаклија. Потоа Литијата се движи кон
скитот на Св. Серафим Саровски. На враќање Литијата завршува во дворот
на Манастирот каде што свештенството ја осветува водата. Со Светената
вода се попрскуваат за благослов сите и сета околина. Потоа, Браќата,
Сестрите и верниците се поклонуваат и ги целиваат свечено украсените
Свети мошти на Светиите што се чуваат во Бигорската обител, по повод
овој Празник извадени и отворени во манастирскиот двор пред Црквата.
Пред да се тргне на заедничката трпеза, монасите и верниците го целиваат
Светиот Крст и добиваат благослов од Архимандритот Партениј, како и
Велигденско јајце.
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Овој празник се празнува во сите православни цркви и манастири
во Македонија каде што по Литургијата се врши чин на осветување на
вода и свештеникот ги попрскува за благослов верниците и целиот храм,
како и дворот со Светената вода, а посвечено, со Литии, е одбележувањето
во црквите и манастирите што се наоѓаат покрај извори. Онаму каде што
овој Празник претставува црковна или манастирска слава постои обичај во
близината да се организираат и локални панаѓури. Бидејќи ова е работен
ден, православните верници, што не се во можност да присуствуваат на
Литургија, се трудат во текот на денот барем да влезат в црква и да бидат
благословени со Светената вода од свештеникот, да го целиваат Светиот
Крст и да си наполнат Светена вода за благослов на домот.

Меѓу народот постои верување дека поради тоа што Богородица му
ги миела раните на Исус, на овој ден луѓето да ги посетуваат изворите и ги
мијат лицето и очите, а постои и обичај три пати преку себе префрлаат вода
од изворите.
СВЕТЛАТА СЕДМИЦА – „ДЕН ОСМИ“ ВО ПРАВОСЛАВНА РУСИЈА
Во Православна Русија ги среќаваме следните називи на Седмицата
по Велигденот: Пасхальная неделя Пасхальная неделя, Светлая, Великая,
Великоденская, Красная неделя, Светлая седмица. Како и во сиот православен свет ова е празнична недела што започнува со Велигденот, а завршува
осмиот ден, во Неделата на Св. Тома. Оваа Светла седмица се нарекува
уште и „Ден Осми“, „Осмиот Ден“ бидејќи за Православните, сонцето
што изгрева за Велигден, денот на Воскресението Христово, се спушта на
хоризонтот дури во Неделата на Св. Тома. Од Средновековна Русија, за овој
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факт за Светлата седмица како „Осмиот Ден“, „Ден Осми“ распространето
е толкувањето дека Светлата Седмица претставува еден ден, односно по
Воскресението Христово сонцето сосема не заоѓа до осмиот ден, имено:
првите два дена тоа се наоѓа на исток, следните три на југ, двата наредни
– паѓа на запад, а во осмиот ден – заоѓа. Во храмовите низ Православна
Русија, како и во целиот православен свет се служи Велигденска Литургија,
а Дверите на Олтарот се отворени. Сите православни верници бијат на
ѕвоната во црквите и манастирските обители.

Интересна е на руска почва народната традицијата за помен на
упокоените предци, што според самиот карактер на Велигденскиот празник
– радоста за Воскресението Христово има поинаков карактер во Светлата
Седмица. Па така, како денови за помен се сметаат понеделникот и четвртокот во Светлата Седмица. Во овие денови се посетуваат упокоените
роднини и пријатели на гробиштата, се поздравуваат и се канат на заедничко
празнување. Меѓу православните верници присутен е обичајот кога се оди
кај упокоените во Светлата Седмица вратите на домот да останат отворени,
да бидат обесени на прозорците платна, да не се шие во овие денови за
да не им ги сошијат случајно очите на упокоените, да не перат за да не
им ја заматат водата, да не се плаче по гробиштата за да не им се расипе
радоста на упокоените за Воскресението Христово, а и сопствената надеж
во Воскресението.
Во Русија во Светлата Седмица меѓу православниот народ постои
традиција за одделни активности врзани за склучувањето на брак меѓу
двајца млади, како продолжување на претхристијанските традиции сврзани
со обновувањето на животот напролет. Во Светлата Седмица започнуваат
т.н. пролетно-летни прошетки на момците и момите, во руските села се
изведувале различни показни прошетки на невестите, а немажените
девојки прибегнувале и кон некакви магиски зафати за да се омажат, како
на пр. девојката што сака да се омажи прва да зачука на ѕвоното во црква
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за Велигден; потоа се вршеле посети кај роднини и пријатели каде што
имало храна и пиење, во рамките на можностите на семејството. Оваа
празнична трпеза се водело грижа да биде во весела и радосна атмосфера,
но едновремено и достојна и благочестива. Народот одел на прошетки низ
село, се пееле песни и луѓето се меѓусебно дружеле.
Постои и уште еден многу карактеристичен Велигденски православен обичај во Русија, односно Литиите за благослов на околината и на луѓето
во коишто учествува сето население од дадената парохија. На почетокот
одат богоносците со иконите и црковните знамиња и херувими, а по нив
свештениците, ѓаконите, псалтите. Ако парохијата била голема, тогаш овие
Литии траеле по неколку дена. Започнувале во торжествено настроение во
централното село, каде што се наоѓала црквата. Попатно се придружувале
селаните од селата низ кои поминувала Литијата, во одделните попатни
параклиси се служел молебен, па Литијата продолжувала од еден дом кон
друг дом каде што домаќините ги пречекувале со црвени јајца и колач „кулич“,
па свештеникот во секој дом кадел и обилно ги попрскувал домашните,
домот и околу со Светена вода за благослов. Во големите парохии каде
што Литиите траеле по неколку дена кога ќе се поминело низ едно село
во парохијата иконите, црковните знамиња и херувимите се предавале на
христијаните – богоносци од соседното село каде што на крајот на денот
се чувале, па наредниот ден во мугри повторно се формирала Литијата и го
продолжувала својот од за благослов на сите домови во парохијата.

***
Целта на овој текст беше да се сигнализираат сличностите и
разликите што постојат денеска во одделни културни и општествени нивоа
во словенскиот свет. Едновремено, сигнализиравме за она што веднаш
паѓа в очи на дојдениот од некоја друга културна зона, словенска или
несловенска. Со овој текст отвораме прашања за понатамошни истражувања,
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културолошки, етнолошки или од областа на комуникацијата, што би имале
примена особено во интерперсоналната комуникација и запознавањето и
прифаќањето на Другиот.
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ДЕВГЕНИЕВОТО ДЕЈАНИЕ И МАКЕДОНСКИОТ ЕПСКИ ЦИКЛУС
ЗА МАРКО КРАЛЕ ВО КОНТЕКСТОТ
НА ВИЗАНТИСКАТА ЕПСКА ТРАДИЦИЈА
Апстракт: 1. Појавата на епот за Дигенис во шест грчко јазични и четири
словенски верзии. 2. Има две хипотези за потеклото на словенските верзии: едната
говори за руско, а другата за балканско потекло. 2. Споредбената анализа на
византискиот еп со македонските епски песни за Марко Крале сведочи за нивен
близок контакт. 4. Таа блискост дава основа да тврдиме дека македонската епска
поезија послужила како духовен мост за пренесување на византиската епска
поезија на север кон Русија.
Клучни зборови: Девгениево дејание, Марко Крале, византиска епска поезија,
Дигенис Акрит, превод.

1. Византиската традиционална епска поезија главно ја знаеме врз
основа на две епски творби кои се откриени во текот на XIX век. Едната е
кусата Песна за Армурис, а другата е славниот и обемен еп за Дигенис.
Песната за Армурис ни е позната врз основа на ракописот што е
откриен во Санкт Петербург и за првпат издаден во 1887 г. од Г. Дестунис.
Се смета дека ракописот е од XV или XVI век, а претставува запис на усна
поетска творба која потекнува од времето меѓу IX и XI век.
Византискиот еп за Дигенис исто така за првпат во нововековието се
појавува почнувајќи од XIX век, а до сега се откриени шест негови верзии
на грчки јазик и четири на словенски јазик. Меѓу грчко јазичните верзии
на епот кои обично се именуваат како Дигенис Акрит, по својот уметнички
квалитет и тематска сеопфатност се издвојуваат две. Едната е откриена во
манастирот Гротаферата крај Рим, а втората во дворецот Ескоријал крај
Мадрид. Се смета дека првиот ракопис потекнува од XIII или XIV век
додека вториот се датира меѓу XV и XVI век. Врз основа на јазичната и
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стилска анализа, се верува дека и двете верзии се записи на усни творби
создадени неколку века порано.
За нас овде се многу позначајни верзиите запишани на словенски
јазик кои би можеле накусо да ги подведеме под еден заеднички наслов со
словенска адаптација на името на Дигенис, а тој гласи Девгениево дејание
или во македонски превод Подвизите на Девгениј. Од четирите словенски
верзии на овој византиски еп, според специјалистите, најзначајни се две.
Едниот ракопис е откриен од М. П. Пагодин (т. н. Пагадинска редакција)
во 1857 година, а веројатно потекнува од XVII или XVIII век. Вториот
значаен ракопис е откриен во 1953 г. и објавен од страна на В. Д. Кузмина,
а произлегува од Зборникот на А. А. Титов од XVII век (оттаму и називот
Титовска редакција). Врз основа на јазичната, стилската и особено
тематска анализа, истражувачите од Русија, но и од некои западни земји,
се на мислењето дека словенските верзии се записи на многу постари усни
творби одошто грчко јазичните.
Тој став на прв поглед делува парадоксално ако се има на ум дека се
работи за преводи или послободна обработка на некои грчко јазични верзии
на епот за Дигенис, но работите стануваат јасни кога се вели дека грчко
јазичните верзии што послужиле за превод на словенски се многу постари
од оние шест што се откриени подоцна и денес ги имаме на располагање.
2. Сега доаѓаме до проблемот што е главен интерес во нашиов
случај, а тоа е прашањето: од како дошле или се појавиле словенските
верзии во Русија каде што се откриени и објавени почнувајќи од XIX век
наваму?
Уште со самото откритие на ракописите, по ова прашање се развиле
повеќе теории при што постапно се издвојуваат две главни тези.
Според едната, првобитниот превод е направен некаде на Балканот,
а потоа тој е донесен готов во Киевска Русија. Со оваа теза за првпат
истапува првиот издавач на Пагадинската верзија, А. Н. Пипин.
Но, по него се јавува следниот руски издавач, М. Н. Сперанскиј,
кој е убеден дека делото било преведено од грчки на словенски јазик во
Киевска Русија, во периодот меѓу XII и XIII век, а во прилог приложува
аргументи од јазична природа (руска лексика) што треба да покажат дека т.
н. архаизми (т. е. неруски зборови) се инцидентно внесени во ракописите.
Подоцна кон ова се надоврзува истакнатата руска специјалистка В. Д.
Кузмина, автор на познатото критичко издание на Девгениево дејание како
и А. Ј. Сиркин, преведувачот на руски јазик на Гротаферата верзијата на
епот за Дигенис Акрит.
Во меѓувреме, првата теза, поставена од Пипин, добива дополнителна и силна поддршка од голем број истакнати специјалисти во оваа
област. Меѓу нив е познатиот историчар на старата руска литература, Д.
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С. Лихачов, кој ѝ оддава признание на јужнословенската средновековна
култура затоа што под директно влијание на Византија донесува преводи
на словенски јазик на низа значајни дела од разни области кои потоа се
шират на север.
Француско јазичната школа на чело со големиот белгиски византолог
А. Грегоар посебно ја разви и аргументира тезата за балканското потекло
на словенскиот превод на епот за Дигенис, а нему му се придружи и А.
Вајан кој говори за т. н. медитеранско влијание. Во поново време се јави и
П. де Одорико кој укажува на јазичното влијание на народната книжевност
кај Јужните Словени, а на историски план на масовната миграција на
Словените кон Русија, под притисок на турските освојувања на Балканот
во XIV и XV век. Тогаш во Русија се донесени многу ракописи со преводи
на словенски, меѓу кои сосема веројатно бил и преводот на епот за Дигенис.
Овде не е намерата да се навлегува подетално во изнесените аргументи pro et contra, но доколку ја прифатиме тезата за јужнословенскиот
превод на епот за Дигенис, се јавува уште едно дополнително прашања
кое гласи: како во тој случај грчко јазичната верзија на епот за Дигенис
воопшто дошла на Балканот?
Грегоар, Вајан и некои други истражувачи говорат за улогата на
Павликијаните кои биле протерани од источните предели на Византија
каде што се родил епот за Дигенис, па доаѓајќи на Балканот, посебно во
Македонија, со себе, меѓу другите, ги донеле и ракописите на епот што го
чувствувале како свое културно наследство.
Независно од привлечноста на оваа претпоставка, ние би оставиле
место и за сосема веројатниот непосреден контакт на словенската епска
традиција на Балканот со византиската. Со оглед на раширената појава
на билингвални епски пејачи за кои имаме низа сведоштва, т. е пејачи
кои пееле подеднакво на грчки, на словенски или подоцна и на турски
јазик, влијанието од едната на друга страна е сосема природно и би рекле,
очекувано. Тоа значи дека епот за Дигенис, сосема веројатно бил познат во
Македонија од најстарите времиња.
Се разбира, за тоа се потребни цврсти докази. До денес во Македонија не е откриен ракопис на епот за Дигенис ни на грчки ни на словенски
јазик, меѓутоа со оглед на овие околности, такво откритие во некое идно
време не би било нешто неверојатно. Меѓутоа, дури и да биде пронајден
таков ракопис, тоа само по себе не би бил доволен доказ за тезата дека епот
за Дигенис бил преведен во Македонија. Книгата е подвижно културно
богатство и местото на пронаоѓање не е секогаш дефинитивен доказ.
Многу позначајна во овој поглед е анализата на самиот словенски
превод, но не само јазична туку и анализа на стилските обележја, мотивите
и темите кои се константи во епската поезија. Доколку се откријат прецизни
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и јасни паралели меѓу византискиот еп од една страна и македонската
епска традиција од друга страна, врската може да биде потврдена на многу
повисоко рамниште.
Потоа следи истражувањето на т. н. словенски превод во споредба
со македонската епика што треба да ја потврди улогата на македонската
епска поезија како врска меѓу Византија и Русија на овој план.
Сето ова бара сеопфатна, систематска и детална анализа што авторот на овие редови ја има понудено на друго место (в. Митевски, 2017), но
овде може да се посочат само некои позначајни индикации.
3. Споредбата на основните стилски одлики кај Дигенис, Девгениј и
епските песни за Марко открива дека во сите три случаи се работи за записи
на дела кои изворно припаѓаат на сродна традиционална епска поезија. За тоа
сведочи присуството на метрички обрасци и формулаични изрази со слична
содржина. На пример, Дигенис во неколку наврати излегува да се прошета,
што е типична фраза со која започнува описот на некој негов подвиг, исто
како што нашиот Марко шетба шета на почетокот на повеќе песни и при
тоа негово „шетање“ наидува на Црна Арапина и го предизвикува на двобој.
Интересно е што слични изрази кои се карактеристични за епската поезија
наоѓаме и кај Девгениј иако тука, во сите четири словенски верзии се работи
за прозен текст. Кон ова се надоврзуваат сличностите и при употребата на
некои споредби, типичните броеви, описи и други стилски одлики во што
сега не може да навлегуваме.
Аналогија на крупен план откриваме и во типизираниот приказ на
главниот херој. Во епот за Дигенис, херојот го носи називот Акрит што
буквално значи воин од границите, чувар на границите на царството. Оттука
произлегува и општиот назив акритска поезија. Меѓутоа, погледнато
поодблизу, забележуваме дека Дигенис практично не истапува во заштита
на границите на Византија.
Тој никаде не се бори со Арапите кои се освојувачи од соседството
во тоа време туку во сите епизоди се судира со своите соперници, во прв
ред со апелатите т. е. разбојници кои се всушност христијани и припадници на истата држава. Тоа укажува на парадоксот содржан во ликот на
Дигенис Акрит т. е. акрит кој всушност не е акрит. Слично нешто имаме
и кај словенскиот Девгениј, па дури и уште понагласено, бидејќи во
Пагадинската верзија Девгениј не само што не ги брани границите на
Византија туку доаѓа во судир со императорот Василиј и му ја презема
власта во Цариград. Ликот на нашиот Марко Крале исто така е начелно
дефиниран како чувар на граничните балкански предели на царството, но
ако направиме анализа на неговите бројни воени подвизи ќе видиме дека и
тој како Дигенис и Девгениј, најчесто се бори со своите соперници заради
докажување на јунаштината, заради грабнување на жена и сл. Значи, и во
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овој случај имаме работа со тип на акрит, граничен војник кој во пракса не
е тоа.
Сепак, мора да признаеме дека сите овие паралели се премногу
општи за да може да бидат убедливи аргументи. Многу позначајни допирни
точки меѓу Дигенис, Марко и Девгениј наоѓаме во областа на мотивите.
Веќе одамна е укажано на песната за Арапската девојка на Марко
(запишана од Миладиновци, Зборник 1962: песна 54) која во многу детали
соодветствува на Девојката од оазата кај Дигенис (во Гротаферата верзијата,
петтото пеење). И во двата случаи се раскажува за гревот на главниот херој
кој силувал беспомошна девојка, а совпаѓањата во низа подробности се
несомнен доказ за присуството на византискиот еп во Македонија, ако не
порано, тогаш барем во средината на XIX век кога се откриени и првите
записи на епот за Дигенис.
Оваа епизода не е запишана во словенските верзии за Девгениј
во кои очигледно од религиозни причини се исфрлени местата каде што
херојот се однесува недолично за еден христијанин. Но, на микро план
наидуваме на детали кои без сомнение сведочат за суштествени допирни
точки. Такви детали наоѓаме во епизодите на иницијација на младиот херој,
борбата со змејот итн.
Тука ќе се задржиме само на еден пример, имено, на мотивот во
кој главниот херој ја поминува реката при што е нагласена употребата на
неговото копје. Во помалиот византиски еп за Армурис, главниот херој во
потрага по непријателот доаѓа до надојдената река Еуфрат што безуспешно
се обидува да ја преплива. Тогаш му се јавува ангелски глас и го советува
(Песна за Армурис, стихови 51 и 53):
Сред корење од палмите ти копјето го забиј,
та вранецот го бодни за да реката ја минеш
Потоа Армурис токму на тој начин ја минува реката. Во Пагадинската
верзија (П 62, ред 31), Девгениј, пред да се впушти во судир со противникот,
исто така ја минува реката со необична употреба на копјето:
И то слово изрекъ, и подпреся копиемъ, и скочи чрезъ реку...
(Откако тоа го рече, се потпре на копјето и ја прескокна реката).
Нашиот Марко, бегајќи од непријателот со грабнатата девојка на
својот коњ доаѓа пред надојдената Галичка река која не може да ја премине
(Цепенков 1972: песна 14). На совет на својот коњ Шарец, јунакот се впушта
во водите на следниов начин:
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Удрил Марко копје среде река
И ми запрел дрвја и камење,
Та ми влегол Шарец да ми плива.
Улогата на копјето во сите три случаи е рационално необјасниво. Не
може буицата на една надојдена река ниту да се затне ниту да се прескокне со
копје во атлетски стил. Единствено објаснение за присуството и необичната
улога на копјето во мотивот на преминување река е епската конвенција.
Епскиот пејач го усвоил тој фантастичен мотив на преминување река како
нешто што се подразбира во рамките на епската традиција. Дополнителен
доказ за конвенционалната природа на овој мотив е и тоа што него го
среќаваме и во византискиот роман Калимах и Хрисорое.
На прашањето за временскиот приоритет и влијание во овој
случај одговор ни дава историјата која говори за културните движења во
средновековието од југ кон север, односно од Балканот кон Русија, а не
обратно. Се чини дека при тие движења во случајот со епот за Дигенис,
Македонија ја имала улогата на културен мост меѓу Византија и Русија.
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ДЕВГЕНИЈЕВИ ПОДВИЗИ И МАКЕДОНСКИ ЕПСКИ ЦИКЛУС
ПЕСАМА ОД КРАЉЕВИЋУ МАРКУ
У КОНТЕКСТУ ВИЗАНТИЈСКЕ ЕПСКЕ ТРАДИЦИЈЕ
Појава словенских верзија византијског епа од Дигенис Акриту
(Девгенијеви подвизи) изазвала је дискусију у науци из које су произашле
две хипотезе. Према једној, превод је настао у Русији, а према другој је
византијски еп преведен са грчког на Балкану, а затим пренесен у Русији.
Компаративна анализа византијског епа о Дигенису и македонских
епских песама о Краљевићу Марку (Марко Крале) открива додирне тачке у
више области (стил, мотиви, типологија хероја) што указује на вероватност
да је византијски еп одавна био познат у Македонији и стога могао бити
преведен и затим пренесен на север од емиграната који су се услед турских
освајања Балкана повлачили ка Русији.
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Филолошки факултет „Блаже Конески“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Скопје, Р. Македонија

ПАТУВАЊЕ НА СКАЗНИТЕ
(КАКО МАША СТАНА СВЕТСКА ЅВЕЗДА)
Апстракт: Овој труд се развива во правец да се обиде да покаже како
и зошто некогашниот книжевен лик Маша од познатата руска народна приказна
станува светска ѕвезда. И секако, како сегашнава цртана (филмска) Маша го
зазеде местото на некогашното многу популарно, исто така филмско, Мечето
Ушко. Во тој контекст трудот се насочува и кон бумбарчињата на Јан Карафијат
кои оживуваат постојано следејќи го времето и новините што тоа ги носи преку
неколкуте илустрации и цртани филмски серии. И сето ова во прилог на потврдата
за преплетувањето на трите теории за потеклото на сказните, но и во прилог на
движењето/растењето и трансформирањето на сказните и нивното вдомување во
другите медиуми во името на вистинското воспитување и растење /созревање на
децата.
Клучни зборови: сказна, воспитна литература, литература на загубениот рај

Во светот литературата за деца станува сè покомерцијална зашто
е врзана со филмската индустрија, со индустријата за играчки, но и со
прехранбената индустрија. Во однос пак на самото читање, детето денес
пред себе ја има бесконечноста на електронските патишта кои не познаваат граници. Тие нему му нудат еден друг вид читање. Читање што е во
сообразност со новото време и читање кое за него е далеку, далеку поатрактивно, како што е следењето на анимираните приказни на телевизија и на
интернет, особено преку You Tube каналот.
Најпознатите сказни денес (можеби, благодарение на филмуваните
верзии на Волт Дизни и прозападната ориентираност на светот), како
„Пепелашка“ или „Заспаната убавица“, кои ги среќаваме најчесто во Перовата, или верзијата на браќата Грим, всушност, коренот го имаат токму на
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Истокот. Мотивите што ги откриваме во сказните на Перо, Грим, во басните
од Езоп итн., може да се препознаат, на пример, во: индискиот зборник
„Панчатантра“ („Петтокнижие“, запишан во VI в.н.е., но со многу постар
датум), „Катха Сарит Сагара“ (Океан од приказни), „Книга за Синдбад“
(персиско потекло, IX в.н.е.) или арапскиот зборник „1001 Ноќ“ (според
Carpenter 1984: 177).
Прашањето како овие сказни патуваат и стигнуваат до Европа,
за да влијаат врз сказните што ќе се раскажуваат на ова поднебје, ќе се
покаже како предизвик за многу фолклористи, антрополози, проучувачи на
литературата. Низа теории ќе се обидат да дадат одговор на прашањето
за сличноста на мотивите во сказните, затоа што постои слична ситуација
на нејасност, како и по однос на прашањето за потеклото на сказните. И
само да се потсетиме. Една од првите ќе биде митолошката теорија на
браќата Грим која се базира на нивното предубедување за постоење на
една индоевропска прарелигија која, и покрај тоа што била напуштена,
нејзиното влијание сè уште може да се прочита во сказните. Од друга
страна, Теодор Бенфај ќе ја постави миграционата теорија, според која,
луѓето кога патувале, во своите каравани ги носеле, покрај другото, и
сказните од разните поднебја, односно заедно со преселбата на луѓето се
селат и сказните и се мешаат меѓу себе. Секако тука е и Едвард Тејлор, кој
пак, со антрополошката теорија се обидува да покаже дека човековата
заедница минува низ исти стадиуми на развој, а бидејќи одредени мотиви се
карактеристични за одреден стадиум, истите мотиви ќе се јават во различни
заедници, и покрај тоа што тие меѓу себе се неповрзани.
Посочените теории постојано се преиспитуваат, се побиваат и одново се потврдуваат, така што денес изгледаат помалку или повеќе веродостојни и прифатливи. Но, и покрај нејасностите и дилемите по однос на
потеклото и сличностите на мотивите во сказните/приказните, она што
останува како непобитно и опипливо се самите сказни, самите приказни и
предизвикот истите да се читаат, препрочитуваат и толкуваат на најразлични
начини. Овој труд се развива во правец да се обиде да покаже како и зошто
некогашниот книжевен лик Маша од познатата руска народна приказна
станува светска ѕвезда. И секако, како сегашнава цртана (филмска) Маша
го зазеде местото на некогашното многу популарно, исто така филмско,
Мечето Ушко. Во тој контекст трудот се насочува и кон бумбарчињата на
Јан Карафијат кои оживуваат постојано следејќи го времето и новините
што тоа ги носи преку неколкуте илустрации и цртани филмски серии.
И сето ова во прилог на потврдата за преплетувањето на трите теории
за потеклото на сказните, но и во прилог на движењето/растењето и
трансформирањето на сказните и нивното вдомување во другите медиуми
во името на вистинското воспитување и растење /созревање на децата.
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Имено, овие две сказни/приказни („Маша и Медо“ и „Бумбарчиња“)
го потврдуваат и постоењето на два типа литература за деца (според
германската теоретичарка Eмер О’Суливан), а преку овие визуелни форми
и на два типа (анимирани) филмови за деца: воспитната литература (која
ја застапува Јан Карафијат преку својата книга) и секако и воспитниот
филм и литературата, но и филмот на загубениот рај која се чита/гледа
во случките што ги доживуваат Маша и со сила втурнатиот во нив Медо.
Но, еден друг медо или поточно Мечето Ушко ја живееше својата
популарност во светот на детето од/во втората половина на минатиот век.
Мечето Ушко („Miś Uszatek“) е полски лик од анимираната телевизиска
серија со исто име, инаку заедничка творба на полскиот автор Чеслав
Јанчарски (Czesław Jancharski) и карикатуристот Збигњев Рихлицки
(Zbigniew Rihlicki). Сепак, телевизиското Мече Ушко има свој претходник
во цртаното Мече Ушко во полското сатирично списание за деца „Miś“,
кое прв пат се појавува во бројот од 6 март 1957 година. Потоа, тоа станува
и главен лик на неколку книги за деца, кои се преведени на повеќе
странски јазици со што тоа прерасна и во книжевното Мече Ушко. Сепак,
својата најголема популарност ја стекнува во 1975 година, кога Студиото
за мали филмски форми СЕ-МА-ФОР од Лоѓ, ја создава анимираната
серија за Полската Радио Телевизија, вклучувајќи го актерот Мјечислав
Чехович, преку зајмувањето на гласовите на ликовите. На полските ранглисти за најдобра анимирана серија на сите времиња, „Мечето Ушко“ е
најчесто на второ место, веднаш зад „Болек и Лолек“. Но, затоа надвор
од Полска, во повеќе земји станува вистински хит. Таа е еден од најдобро
продаваните извозни производи на Полската Телевизија и тоа дури во 22
земји, вклучувајќи ги Канада, Иран, па и африканските земји.
Мечето Ушко со своите пријатели: Прасенцето (Prosiaczek), Зајачињата (Króliczki) и Зајачето (Zajączek), како и Кученцето му стануваат вистински пријатели на секое дете. Тоа исто така има и големи симпатии и
кај родителите, бидејќи секогаш си легнува во соодветно време, пеејќи ја
приспивната песничка:
„Pora na dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią misie, misie lubią
dzieci“
Инаку, „Мечето Ушко“ е анимирана серија од 104 епизоди од кои
последната се емитува во 1987 година. Во шеесеттите години од минатиот
век се направени и два долгометражни филма за пријателското мече, а веќе
во есента 2007 година, студиото СЕ-МА-ФОР најавува дека планира да
направи повеќе нови епизоди, меѓутоа подоцна овие планови се менуваат
во прилог на евентуален долгометражен филм, кој би се направил со помош
на јапонската компанија Eden Entertainment. Од 2008 година „Мечето Ушко“
сè уште се емитува на Полската Национална Телевизија секој четврток.
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Во рамките на некогашна СФРЈ, имам впечаток дека серијата
најголема популарност доживува токму во Македонија. Генерации млади
Македонци, меѓу кои и јас, но и моите деца, со нетрпение ја чекаа секоја
нова епизода, која се емитуваше во терминот пред вториот Дневник или во
истото време како и во Полска. Анимираниот филм делуваше како апче за
смирување кое децата го консумираа и едноставно откако ќе го изгледаа,
заспиваа оставајќи ги возрасните да ги гледаат вестите. Македонската
синхронизација на ликовите му беше доверена на извонредниот Борис
Мајсторов, кој му даде една особена колоритност на овој лик, па така многу
генерации се сеќаваат на Мечето Ушко токму по гласот на исклучителниот
радио-актер Мајсторов. Серијата никогаш не прекинува да се емитува
на МРТ, така што и најновите генерации, децата на/во Македонија имаат
можност да се дружат со ова фино и дружељубиво мече.
Инаку, со пребарувањата на интернет се доаѓа и до најновата
анимација на новите згоди на Мечето Ушко. И ова доаѓа нешто како трејлер
во траење од 3 минути со што се најавува новиот анимиран филм за Мечето
Ушко и неговите авантури1, чија продукција се планира за 2017-та година.
Проектот доби поддршка и од Полскиот филмски институт и престои
период на очекување до неговото конечно реализирање.
А класиката на чешката литература за деца „Бумбарчиња“
(„Broučci“) (Скопје: Македонска реч, 2013) од Јан Карафијат, која од пред
неколку години е достапна и на македонски, во превод на Донка Роус, е
сè уште мошне популарна. Евангелистичкиот свештеник и писател Јан
Карафијат (Jan Karafijat) дебитира со приказната за деца „Бумбарчиња: за
мали и големи деца“ („Broučci pro malé i velké děti“) во 1876, така што оваа
прва верзија минатата година направи цели 140 години од прво објавената.
Благодарение на позитивната и инспиративна рецензија на Густав ЈарошГама (Gustav Jaroš-Gamma) во списанието „Час“ од 1893, првото издание
се распродава и веќе наредната, 1894 година, се случува и второто издание
под наслов „Бумбарчиња“. Во оваа приказна за деца, која се смета за
прва оригинална (авторска) сказна во чешката литература, Карафијат
главно ја изразува единствената, проста љубов кон природата, но и мечта за
постигнување на идеални односи меѓу луѓето. Иако книжевните критичари
не се секогаш позитивно настроени кон оваа книга, таа сепак (о)станува
класика на чешката книжевност за деца.
И покрај тоа што „Бумбарчињата“ на Карафијат манифестираат
извонреден поетички и суптилно-имагинативен стил, сепак тие се сместени
во една обременета со морализаторски и теолошки карактер приказна. Од
друга страна, таа приказна е истовремено и натопена со длабока хуманост за
еден свет виден и претставен низ призма на детските наивни, но и љубопитни
1

Види http://republika.mk/567352 (преземено на 03.05..2017)
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очи. Во центарот на настаните е ставено семејството бумбарчиња или
broučci (што во буквален превод од чешки на македонски значат болви).
Инаку, во чешката традиција овие broučci се познати како традиционални
чешки фигури на сказнолики/бајковидни инсекти што изгледаат како луѓе.
Па така малото бумбарче расте покрај татко кој секогаш го насочува своето
дете кон вистинскиот пат и го подучува на послушност, но и покрај мајка
која е исклучително грижлива и која секогаш стравува за своето дете. Но,
таа е и секогаш подготвена преку своите мудри приказни да му го претстави
светот и сите негови разноликости/различности. Или тоа е едно семејство
кое постојано бдее над своето дете и го подучува да биде послушно за да
не му се случуваат лоши работи во животот. Преку сликата за малото
бумбарче е претставена успешната машка иницијација, зашто тоа ги
совладува сите препреки и од непослушно, палаво и љубопитно-невнимателно бумбарче станува послушен син, а потоа и добар татко.
Преубава е и симболиката на маргаритките, која манифестира
верност, невиност, посветеност, но и богатство, оптимизам и едноставност.
Имено, бумбарчињата својот живот го завршуваат токму како маргаритки,
инаку цвеќиња отпорни на студ. Со тоа тие ја покажуваат својата вечност,
но и вербата во трансформацијата. Зашто бумбарчињата веруваат дека
смртта не е конечна и дека тие продолжуваат да живеат во маргаритките.
Сепак и книжевните бумбарчиња стануваат уште попопуларни
како филмски ѕвезди преку двата тв-серијали од повеќе седум минутни твприказни, едниот од 1966-672, а другиот од 1995 година3. Популаризацијата
ја засилува и чешкиот изработувач на кукли и илустратор, Јиржи Трнка
(Jiří Trnka) со продуховените илустрации од кои оживуваат книжевните
Бумбарчиња4. Сепак, чешката класика дури последниве неколку години
можат да ја прочитаат и македонските деца, иако вистинската популарност
во светот ја доживува со преводот на англиски уште од 1942 година под
наслов „Fireflies“ (London: Allen & Unwin, 1942, translated by Rose Fyleman,
illustrations by Emil Weiss). Но, затоа филмската верзија останува само во
границите на некогашната Чехословачка и денешната Чешка. Во тој контекст
и македонските деца не ги спознаваат филмуваните „Бумбарчиња“.
Така, и кроткото и добро воспитано Мече Ушко, како и умните
Бумбарчиња почнуваат да живеат во сенката на палавата немирка Маша.
Вистинската светска популарност, рамна на онаа Дизниевска и холивудска,
ја има токму таа.
Види https://www.youtube.com/watch?v=_eaBXl_iI8A (тв-серијал во црно-бела техника)
(преземено на 03.05..2017)
3
Види https://www.youtube.com/watch?v=1Yl80y4zHMM („Како се родило Бумбарчето“ од
тв-серијалот во боја од 1995 година) (преземено на 03.05..2017)
4
Види http://50watts.com/Forgotten-Illustrator-Jiri-Trnka-1 (преземено на 05. 05. 2017)
Види http://www.radio.cz/en/section/czech-history/jiri-trnka-an-artist-who-turned-puppets-intofilm-stars (преземено на 05. 05. 2017)
2
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Порано руската народна приказна „Маша и Медо“ („Маша и
медведь“), освен децата во Русија, ја знаат само децата во земјите на
советскиот блок. Во тој контекст, таа останува непозната за децата од
Македонија, како дел од некогашна Југославија. Меѓутоа, нејзината
анимирана верзија најпрвин незабележливо, а потоа сè поубедливо почнува
да го освојува целиот свет, па така за кратко време станува најпопуларен
современ цртан филм не само во Русија, туку во сите земји и на сите
континенти. Инаку, Маша е претставена во руска национална носија:
на главата има шамија, а здолништето ѝ е до петици. Се претпоставува
дека токму таквиот нејзин надворешен изглед придонесува за огромната
популарност на филмот и во муслиманските земји. На серверот YouTube
серијата ја гледале нешто помалку од 2 милијарди гледачи и со тоа оваа
серија ја прави една од најпопуларни видеа на сите времиња. Тоа е така и
зашто видеозаписот т.е. анимираните 7 минутни приказни овозможуваат
едно ново читање на омилената приказна за Маша и Медо. Сижето и
хероите на оваа руска народна приказна, некогаш познати само за децата
од Русија, се видоизменуваат и на тој начин новите карактери и заемни
односи од анимацијата стануваат познати за сите деца во светот. Така, во
филмот, Маша не се плаши повеќе од Медо. Напротив тој е исплашен и
избезумен и нервозен од немирите, од бељите што му ги приредува Маша
во неговиот спокоен живот. Но и понатаму се запазува правилото текстот да
биде загатка. И така исто онака како што старата руска приказна за Маша
и Медо бара разгатнување, така и новите доживувања и палавења на Маша
и Медо бараат разгатнувања.
Седум минутната анимирана приказна успева без напор да го
задржи вниманието на најмалите, но и на возрасните. Во таа смисла
возрасниот гледач секогаш е во предност кога гледа филм за деца, исто
како кога чита литература за деца, и „покрај тоа што детето на неговата
сегашност го надминува, психолошки и интелектуално, детето на неговото
минато (Владова 2001: 17)“. Од друга страна, кратките видеа исто така
многу лесно се ставаат на YouTubе, а згора на сè преполни се со живи бои
по примерот на јапонските анимирани филмови. Во Азија се популарни
големите Машини очи, на јужната полутопка – нејзината бела кожа, а во
Источна Европа – нејзината словенска чувствителност.
Маша и Медо влегуваат во мал број дијалози и тоа го олеснува
преведувањето и синхронизирањето. Единствени кои зборуваат/разговараат
во серијата се Маша, нејзината сестра од Москва Даша и Дедо Мраз.
Останатите разговараат со пантомима. Треба да се спомене и добрата
музичка подлога, дело на рускиот композитор Василиј Богатирев (Василий
Богатырев), кој често адаптира мотиви од класични дела, но остава и свој
печат преку своите оригинални мелодии.
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Секако во овој контекст не смее да не се спомене дека според
истражувањето спроведено во Русија, на првото место како најштетен
цртан филм за детската публика е токму „Маша и Медо“, со објаснување
дека главната јунакиња се однесува многу лошо – прави вистински пакости,
а згора на сè има и лоши гестикулации... Психолозите од своја страна велат
дека сето тоа лошо се одразува на децата коишто би можеле и да си помислат
дека таквото однесување е нормално и прифатливо5. На ова мислење се
надоврзува и ставот на некои израелски медиуми кои објавуваат дека и
покрај тоа што Маша сака да си игра со Медо, тој постојано сонува да избега
од неа. Маша буди чувство на вина, поточно тој чувствува одговорност да
остане покрај Маша, зашто таа едноставно нема никој друг покрај себе. А
хиперактивното девојче не му пречи само на Медо туку и на останатите
жители на шумата, а зад нејзината хиперактивност и силна желба да биде и
да си игра со Медо се крие стравот од самотијата, но и од напуштеност.6
Но зошто тогаш познатата Пипи Долгиот Чорап, јунакињата која е толку
многу хиперактивна како и Маша, која е истовремено и инвентивна и
бељаџика, и самостојна и осамена, која е книжевна и филмска посестрима
на Маша, не е оквалификувана како лош пример за децата како што тоа сака
да се направи со новата/модерната/анимираната Маша? Затоа приврзаник
сум на она современо мислење дека серијата ги претставува прогресивните
нетрадиционални методи на воспитување кои му овозможуваат на детето
да стане главно и да има свој автентичен глас од најмали години.
И покрај овие моменти, популарноста на Маша не застанува тука.
Таа се умножува и преку новините што ги воведува ресторанот за
брза храна „Бургер Кинг“ кој нуди специјално детско мени по мотивите на
оваа серија, германскиот производител на играчки „Симба Дики“ претстави
плишани играчки од серијалот, а компаниите „Фереро“ и „Данон“ се
вклучуваат во тоа со своето производство на чоколади со истите мотиви.
Така во една година „Фереро“ во Русија продаде 37 милиони чоколади со
ликот на Маша и Медо, а „Данон“ 33 милиони лиценцирани јогуртчиња
во Украина. Секако, треба да се споменат и повеќето изданија на стотици
книги со Маша и Медо, книги со приказни, боенки, брендирани играчки,
ранци и училишен прибор, украси, а во 2013 година се создава и првата
играна серија за смартфон.
Има некои најави врзани и со уште поголемото популаризирање на
Мечето Ушко. Така, во јули 2007 година, локалните власти во Лоѓ одлучуваат
да изградат фонтана посветена на славно мече поставена на главната улица
Види http://tocka.com.mk/8/211888/sokantni-tvrdenja-na-psiholozite-masa-i-medo-e-najsteten
-crtan-film-za-detskiot-um-eve-i-zosto (преземено на 22. 02. 2017)
6
Види http://vecer.mk/life/izraelski-vesnik-ja-otkriva-zastrashuvachkata-sushtina-na-masha-imedo (преземено на 22. 02. 2017)
5
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во градот, Пјотрковска. А во јуни 2010 година, Полската ковница на пари,
во името на Владата на Ниуе, инаку островска држава во Океанија, искова
8000 сребрени монети од 1 долар, со ликот на Мечето Ушко и неговите
пријатели од анимираната серија.
Во Македонија издавачката куќа „Култура“ постојано поддржува
разни претстави и проекти врзани со едицијата „Маша и Медо“ која брои
повеќе боенки, сликовници и интерактивни сликовници и на македонски и
на албански јазик7. Така што и македонските деца растат со Маша и Медо.
Овие приказни се издвојуваат како нешто оригинално и иновативно, како
нешто што истовремено и ги забавуваат и ги воспитуваат/образуваат децата
и тоа за вредноста на вистинското пријателство, но и за грижата, слободата
и креативноста на еден забавен и ненаметлив начин. И исто како што
публиката насекаде во светот, така и публиката во Македонија, и децата
и возрасните, позитивно реагира на сè она што се подведува под името
„Маша и Медо“. Па така спектакуларната детска претстава „Маша и Медо“
гостуваше на сцената на Македонскиот народен театар кон крајот на 2016та година. Исклучителната руската актерска екипа, синхронизирана на
македонски, со оригиналните костими, на децата им ги доближи авантурите
на „Маша и Медо“ и преку театарот. А од 20 април оваа година (2017) во
Синеплекс се емитуваше и играниот филм8.
Користена литература
на кирилица
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филм, секако упатена на адреса на возрасните: „Маша и Медо ја освои наградата за најдобра
анимација во категоријата на креативен талент на престижниот Kidscreen фестивал 2015
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ДОДАТОК:
МАША И МЕДО
(руска народна приказна)
Си живееле еден дедо и една баба. Си имале внука Маша.
Еден ден другарките тргнале в шума – по печурки и по други
плодови. И дошле да ја викнат и Маша.
– Дедо, бабо, – им рекла Маша, – пуштете ме в шума со другарките.
Бабата и дедото се мислеле, се думале, па ѝ рекле:
– Оди, само внимавај, од другарките не се дели, да не се изгубиш!
Стигнале девојчињата во шумата и почнале да собираат печурки
и плодови. И Маша од дрво до дрво, од грмушка до грмушка, се занела и
отишла далеку, многу далеку, предалеку, далеку од другарките. Па почнала
да ги довикува:
– Еееј! Еееј! Еј!!!
А другарките не слушале, па затоа и не се одѕивале.
И одела, одела... одела Маша по шумата и сосема се изгубила. И
гледа – густа шума. Гледа – пустелија. Гледа – дрвена куќичка. Тропнала
Маша на вратата – никој не ѝ одговорил. Ја поттурнала вратата и таа....
оооп... ооооп... се отворила. И влегла Маша во дрвената куќичка, седнала
на клупата крај прозорецот. Седнала и почнала да си мисли: „Кој ли живее
овде? Зошто нема никого?... “
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А во таа дрвена куќичка живеел еден огромен, огромен Медо. Само
што тогаш не бил дома. Си одел по шумата. Но вечерта Медо си се вратил
дома.
– Аха! Сега не те пуштам! Ќе живееш кај мене. Ќе ја палиш печката,
ќе ми правиш манџа и ќе ме храниш. – ѝ рекол Медо на Маша.
Маша започнала да тагува и тагувала и тагувала, но сфатила дека
немало што да се прави. И си останала да живее кај Медо во куќичката.
Медо секој ден одел и останувал по цел ден во шумата, а на Маша
ѝ порачувал да не излегува без него од куќичката.
– А ако заминеш, – ѝ велел, – сеедно ќе те фатам и тогаш... тогаш
сигурно ќе те изедам!
Почнала Маша да мисли, да мисли и да мисли како да избега од
Медо. Наоколу шума, на која страна да оди – не знае, да праша – нема кого...
Мислела, мислела и се сетила.
Еден ден, кога Медо се вратил од шумата, Маша му рекла:
– Медо, Медо, пушти ме на еден ден во селото: на баба и на дедо
нешто вкусно да им однесам.
– Не, – ѝ рекол Медо, – ти во шумата ќе се изгубиш. Дај, јас сам ќе
им однесам.
Маша токму тоа и го сакала! И така Маша испекла пирошки, нашла
огромен кош и на Медо му рекла:
– Гледај: ќе ги ставам пирошките во овој кош, а ти однеси ги на дедо
и на баба. Но запомни: не отворај го кошот по пат и не јади од пирошките.
Зашто јас ќе се качам на високо, на еден даб и ќе те следам, ќе те гледам!
– Добро, – ѝ рекол Медо, – дај ми го кошот.
Тогаш Маша му рекла:
– Излези на тремот, види да не врне!
Само што излегол Медо на тремот, Маша веднаш се пикнала во
кошот и на својата глава ја ставила чинијата со пирошки.
Се вратил Медо и гледа кошот е подготвен. Го кренал на грб и тргнал
кон селото. Одел Медо меѓу елки, поминувал меѓу брези, се спуштал по
долчиња, се качувал по ритчиња. Одел, одел, се изморил, па си рекол:
– Ќе седнам на пенушкава. Ќе си каснам пирошка!
А тогаш Маша од кошот се огласила:
– Гледам, гледам! Не јади од пирошките! Носи ѝ ги на баба! Носи
му ги на дедо!
– Их, какви очи има оваа Маша, сè гледа! – си помислил Медо па
го кренал кошот и продолжил да оди. Одел, одел, па повторно застанал. Па
си рекол:
– Ќе седнам на пенушкава. Ќе си каснам пирошка!
А Маша од кошот повторно се огласила:

ПАТУВАЊЕ НА СКАЗНИТЕ (КАКО МАША СТАНА СВЕТСКА ЅВЕЗДА)
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– Гледам, гледам! Не јади од пирошките! Носи ѝ ги на баба! Носи
му ги на дедо!
Се зачудил Медо:
– Ех, колку е итра оваа Маша! Високо седи, далеку гледа!
Па брзо, најбрзо што може станал и продолжил да оди со тешкиот
кош на грбот.
Конечно стигнал во селото. Ја нашол куќата каде што живееле
дедото и бабата, и почнал со сета сила да тропа на портата.
– Чук, чук, чук! Отклучувајте, отворајте! Од Маша подарок ви
носам.
А кучињата го сетиле Медо и му залаеле, но и му се стрчале. Од
сите дворови. Од сите страни.
Се исплашил Медо, го остави кошот на прагот и прснал да бега во
шумата.
Тогаш излегле дедото и бабата. Гледаат – кош стои на прагот на
нивната куќичка.
– Што е тоа во кошот? – прашала бабата.
А дедото го подигнал капакот и што да види. Гледал и на своите
очи не им верувал: во кошот седната Маша – жива и здрава и полна чинија
пирошки.
Се израдувале дедото и бабата. Почнале да ја прегрнуваат, бакнуваат
и оттогаш својата Маша умница да ја нарекуваат.
				
			

Од руски ја преведе Роза Тасевска
Ја стилизираше Весна Мојсова-Чепишевска
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Весна МОЙСОВА-ЧЕПИШЕВСКА

ПУТЕШЕСТВИЕ СКАЗОК
(КАК МАША СТАЛА МИРОВОЙ ЗВЕЗДОЙ)
Прослеживается мировая тенденция, когда детская литература
становится все более коммерциализированной из-за своей тесной связи
с индустрией кино, производителями игрушек и даже пищевой промышленностью. Когда современный ребенок вступает в мир чтения, он
сталкивается с бесконечными вариациями электронных ресурсов, не имеющих границ. Они предлагают совсем другой вид чтения. Чтение, которое
идет в ногу со временем и которое привлекает больше внимания, например,
просмотр анимационных сказок по телевизору или в интернете с помощью
популярного YouTube канала.
Данная работа освещает вопрос, как и почему всем известная
героиня русской сказки Маша получает мировую популярность и почему
современная анимационная Маша занимает место когда-то популярного
анимационного Медведя Ушко. Также в работе рассмотрены герои сказок
Яна Карафията – шмели, которые оживают, постоянно следя за новыми
тенденциями, которые отражаются в иллюстрациях и анимированных
сериалах. Эти примеры демонстрируют тесную связь трех теорий о
происхождении сказок, а также иллюстрируют направление развития и
трансформацию сказки, ее включение в разные медиа форматы, которые
способствуют воспитанию и развитию ребенка.
Две рассматриваемые сказки подтверждают существование двух
типов литературы для детей (согласно О’Сулеван), а также двух типов
анимированных фильмов для детей: воспитательная литература (которую
представляет книга Яна Карафията) и, конечно, воспитательный фильм и
литература/фильм потерянного рая, которая прочитывается в ситуациях,
которые переживают Маша и ее друг Медведь, участвующий в них поневоле.
Но популярность Маши этим не ограничивается. Ее приумножают кампании в ресторанах быстрого питания «Бургер Кинг», использующих мотивы
данного сериала в детском меню; немецкий производитель игрушек
«Симба Дики» выпускает коллекцию плюшевых героев русского сериала, а
компании «Ферреро» и «Данон» включают мотивы сериала в производство
своего продукта. Необходимо упомянуть и о внушительном количестве
изданий книг с героями Маша и Медведь, сказок, раскрасок, брендовых
игрушек, портфелей и наборов школьных принадлежностей, украшений, а
в 2013 году было выпущено первое игровое приложение для смартфонов.
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Тезисы: Реферат посвящен анализу перевода имен собственных в
«Повестях Белкина» А.С. Пушкина, который подтверждает большое значение
имени как компонента, несущего информацию об определенном слое культуры
и о реалии, которые с ним связаны. Кроме того, анализ подтверждает, что имя
собственное может являться источником знаний об истории создания произведения,
оно может быть связано непосредственно с биографией писателя, а также может
нести особую нагрузку в контексте, скрывая в себе ряд смыслов, которые могут
быть уловлены, а могут быть упущены при переводе текста.
Ключевые слова: литературная ономастика, Пушкин, перевод, собственные
имена, македонский язык

Перевод любого художественного произведения требует от переводчика знаний как в области языка, так и в области литературы и общей
культуры той страны, на языке которой написана переводимая книга. И
его задача при этом – сделать перевод, максимально близкий к оригиналу.
Казалось бы, в этой связи перевод имен собственных является абсолютно
логичным моментом, не вызывающим особых вопросов. Как пишет
В.А.Нуриев: «Существование проблемы перевода имен собственных в
теоретическом отношении признается не всеми. Очевидно, подобный
скептицизм вызван тем, что в теоретических исследованиях, посвященных
данной проблеме, нет недостатка» (Нуриев, 205). Действительно, в теории
выделяются четыре основных приема, используемых при переводе:
транскрипция, транслитерация, транспозиция и калькирование, о которых речь пойдет позже. Но при этом основные вопросы возникают исключительно на практике. И связаны они с тем, что любое имя собственное
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представляет собой функционально-семантическую категорию, которая
выделяет и идентифицирует единичные, неповторимые понятия. То есть за
каждым именем собственным стоит своя реалия, которую переводчик либо
должен знать, либо уметь верно соотносить с языком перевода.
Имена собственные являются многофункциональными единицами,
которые могут выполнять следующие функции: «дескриптивная (описательная), опирающаяся только на этимологическое значение; функция
различения индивидов друг от друга (различительная); функция социальная, указывающая на место индивида в социальной структуре общества;
функция идеологическая (в широком смысле), характеризующая имена со
значением пожеланий, заклинаний, посвящений; в то время как «функции
эмоциональная (экспрессивная), эстетическая, стилистическая – выступают
в качестве второстепенных, производных от основных, указанных выше,
функций» (Никонов, 1974).
То есть имя собственное зачастую выбирается писателем неслучайно, и как раз эти второстепенные функции при переводе могут оказаться
пропущенными.
Так, А.В.Федоров выделяет три основных приема, используемых
при переводе имен собственных:
- предельно точная передача значения;
- предельно точная передача произношения на языке оригинала;
- комбинационный способ (Федоров, 67).
Казалось бы, при переводе имен собственных она македонский
язык проблем возникать не должно. Это связано с тем, что русский и
македонский языки являются родственными, правильности перевода
способствует и то, что оба языка используют кириллицу, а также то, что ряд
имен собственных (особенно антропонимов) встречается в обоих языках
без изменений. Иногда даже уменьшительно-ласкательные антропонимы
очень близки. Поэтому из вышеперечисленных приемов перевода наиболее
частотным оказывается предельно точная передача произношения на
языке оригинала, но при переводе имен, имеющих смысл для игры слов в
контексте или значения, которое сохраняется только при переводе имени,
используется и перевод с точной передачей значения.
Рассмотрим все эти особенности на примере «Повестей Белкина»
А.С.Пушкина.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина» представляют
собой законченный цикл, поэтому, прежде чем говорить о переводе, стоить
отметить особенности взаимосвязи имен внутри этого цикла, а также их
значение в соответствии с сюжетом.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В «ПОВЕСТЯХ БЕЛКИНА» А.С. ПУШКИНА НА ...
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А. С. Пушкин написал пять произведений цикла в довольно
короткий срок осенью 1830 года в Болдине. Как замечает Томашевский
в комментариях к десятитомному собранию сочинений: «Повести
были написаны в следующем порядке: «Гробовщик» – 9 сентября,
«Станционный смотритель» – 14 сентября, «Барышня-крестьянка» – 20
сентября, «Выстрел» – 14 октября, «Метель» – 20 октября» (Томашевский,
518). Но в итоге «Выстрел» и «Метель» оказались на первом месте. Этот
порядок имеет значение в связи с тем, что в целом в пяти произведениях
используется небольшое количество имен собственных, и некоторые из них
перемещаются из повести в повесть, обозначая то кого-либо из главных
героев, то второстепенных персонажей.
Казалось бы, зачем рассматривать порядок расположения текстов и
как этот вопрос связан с переводом как таковым? В македонском переводе
«Повестей Белкина» Тани Урошевич, входящем в многотомное издание и
являющемся классическим, хронология сохранена. Но при рассмотрении
предыдущих переводов, которые прямо или косвенно могли повлиять на
македонский перевод, обнаруживается, что хронология произведений
и целостность присутствует не везде. Для сравнения были выбраны
имеющиеся в наличии переводы Божидара Ковачевича (издание 1949 года
на кириллице и 1972 года на латинице, выбраны оба издания для сравнения
написания имен, которые у Пушкина являются заимствованными из
иностранных языков), а также хорватский перевод Томислава Прпича
(издание 1956 года). В результате сравнения оказалось, что рассказы в
сборнике в переводе Ковачевича были опубликованы как отдельные, причем
не только без вступления, но и без введения, посвященного жизнеописанию
Ивана Белкина (последовательность: «Гробовщик», «Метель», «Барышнякрестьянка»). То есть здесь теряется эта связь-последовательность, очевидно, имеющая значение, так как Пушкин переставил повести.
Рассмотрим пересекающиеся имена. Так, имя Ивана Петровича
Белкина перекликается с именем его полного тезки с одинаковыми
инициалами – Ивана Петровича Берестова из «Барышни-Крестьянки», имя
«Маша» встречается сначала в «Выстреле», обозначая второстепенного
персонажа, и уже в следующем произведении оно же обозначает
главную героиню – Марию Гавриловну. Имя «Акулина» в «Гробовщике»
принадлежит одной из дочерей Адриана Прохорова, а в «Барышнекрестьянке» оно выступает одновременно вымышленным именем Лизы и
реальным именем дочери кузнеца, у которой оно и было «позаимствовано».
Кроме того, есть и переходы-взаимосвязи по логике: например, «Минский»
– «Муромский». Обе фамилии представляют собой производные от топонимов, причем начинающихся на одну и ту же букву. Где же сыграл роль
порядок произведений, а где нет? Имя «Маша» в «Выстреле» и «Метели»
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даже с учетном новой последовательности ничего не меняет, потому что
сначала все равно идет «Выстрел», а уже за ним – «Метель». А вот то, что
«Барышня-крестьянка» оказывается последним произведением, вероятно,
логично, потому что и там, и там имя персонажа Иван Петрович. И чем
дальше стоит произведение в цикле, тем отдаленнее кажется взаимосвязь с
именем рассказчика Белкина.
В текстах повестей присутствуют практически все типы имен
собственных: антропонимы (имена, фамилии, прозвища, теонимы и др.),
топонимы, этнонимы и даже зоонимы. При этом, как обычно в литературных
текстах, на первом месте оказываются антропонимы, причем их перевод
вызывает меньше трудностей, чем перевод топонимов.
В первую очередь следует рассмотреть, как в тексте перевода
используются указанные выше приемы использования имен, а именно:
транскрипция, транслитерация, транспозиция и калькирование.
Как уже было упомянуто выше, в русском и македонском языках
немало близких по форме имен, в том числе уменьшительно-ласкательных.
Это заметно и при использовании транскрипции и транслитерации как
основных приемов перевода имени:
а) пример транскрипции (воспроизведение звучания иностранного
слова): используется часто, особенно при употреблении уменьшительных
имен, не имеющих аналогов, например, Терешка (уменьшительное от имени
Терентий. В македонских православных святцах – Теренциј): Он отправил
своего надежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою (Пушкин, 73).
Тој го испрати својот Терјошка, на кој многу му веруваше, во
Ненарадово со својата тројка и со детаљна наредба (Урошевич, 141).
По сути, примером транскрипции можно счесть и употребление
имени и отчества в стандартной русской формы, что не может применяться,
например, при переводе обычной документации, где вместо привычного
русским отчества пишется просто имя отца. Например, Ана татково име
Иван Петрова, или Ана Иван Петрова, как это делается в македонской
традиции составления документов.
б) пример транслитерации (воспроизведение буквенного состава
иностранного слова в языке перевода):
Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены
на похоронные дроги (82).
И последната покуќнина на гробарот Адријан Прохоров беше
натоварена на погребната кола. (153)
«...го паметиш ли градскиот наредник во оставка Петар Петрович
Курилкин» (160)
«Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича»
(87)
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То есть здесь используются стандартные формы имен и фамилий,
характерные для македонского языка.
Следует учесть и тот момент, что в последнее время в переводах
используется определенный симбиоз транскрипции и транслитерации.
Наиболее интересным и слегка контроверзным примером перевода
является имя гувернантки Лизы из «Барышни-крестьянки» мисс Жаксон.
Имя Жаксон является слегка странным. Как известно, А.С.Пушкин с
детства отлично знал французский язык, и в 8 лет свое первое произведение
написал, как ни странно, именно на французском. Но того же самого, по
верному замечанию Г.Ф. Ковалева, нельзя сказать об английском, который
он знал гораздо хуже. И в данном случае фамилия Жаксон происходит из
английского «Јаckson», что в оригинале читается как «Джексон». Именно
такой, как ни странно совершенно логичный, перевод мы замечаем у Тани
Урошевич. И то же самое видим и в переводе Прпича:
«Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили
в отчаянье ее мадам мисс Жаксон» (Пушкин, 101)
Нејзината живост и постојаните палавости го восхитуваа таткото и
ја доведуваа во очај нејзината мадам мис Џексон (Урошевич, 179).
Nejzina nestašnost I česte vragolije izazivahu zanos kod njezina oca,
a očaj kod nejezine odgojiteljice miss Jackson... (Прпич, 83-84). При этом
в хорватском тексте, как и принято в хорватской традиции, сохраняется
написание языка-оригинала, то есть в данном случае английского.
Њено несташно понашање и честе враголије усхићавали су оца и
доводили до очајања мис Џексон (Ковачевич, 258). В варианте на латинице
также в отличие от хорватского перевода используется транслитерация –
Džekson (Ковачевич, 1972, 125).
То есть получается, что случайная «описка» Пушкина – Жаксон
на французский манер вместо Джексон ни в одном переводе не замечена.
Выходит, что переводы в этом смысле даже «правильнее» оригинала.
в) пример транспозиции: Принцип этимологического соответствия,
или транспозиция - еще один способ перевода имен собственных. Этот
принцип заключается в том, что ИС в разных языках, различающиеся по
форме, но имеющие общее лингвистическое происхождение, являются
друг для друга регулярными соответствиями (Соломыкина, Каширина)
«И ты не обманешь меня?» — «Не обману».— «Побожись».— «Ну
вот те святая пятница, приду». (106)
„Па жими света Петка, ќе дојдам“.(с.185) То есть, у Пушкина
конструкция, предполагающая собственное имя, написана со строчной
буквы. И в той же форме (благодаря Пушкину) конструкция оказалась
внесена и во фразеологический словарь:
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Вот тебе (те) святая пятница
Устар. Прост. Божба, клятвенное заверение в чём-либо (Федоров,

г) пример калькирования (перевод лексической единицы оригинального теста путем замещения ее составляющих компонентов
соответствующими лексическими единицами в языке перевода): Этот прием
обычно используется при переводе имени, которое состоит из нескольких
компонентов. В «Повестях Белкина» это названия церквей, а также газет
и журналов. Калькирование часто может объединяться с транскрипцией:
«В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук
из сукна домашней работы; сам записывал расход и ничего не читал, кроме
«Сенатских ведомостей». (Пушкин, 99).
«Во делниците тој одеше во кадифено палто, во празниците облекуваше костум од штоф од домашно производство; сам ги бележеше расходите и ништо не читаше, освен „Сенатските новости». (Урошевич, 176)
«В этот самый день, вечером, шел он по Литейной, отслужив
молебен у Всех Скорбящих» (Пушкин, 95).
Истиот ден тој одел по Литејна, откако беше дал да се отслужи
молитва во храмот на Свети Скрбни. (Урошевич, с. 172).
Данный контекст заставляет задуматься о верности перевода,
так как должно быть «Сите скрбни», то есть «Все скорбящие». Аналоги
названий в македонском языке встречаются, например, «Сите свети».
Сравним переводы этого имени собственного в хорватском и
сербском изданиях:
«Istoga je dana navečer išao Litejnom vraćajuci se sa službe Božje kod
Svih Patnika» (Прпич, 77).
«Istoga toga dana, uveče, išao je on Litejnom ulicom, pošto je odstojao
večernje u crkvi Svih ojađenih» (Ковачевич, 1972, 116).
Соответственно, здесь нет влияния предшествующих переводов на
данную неточность.
Г.Ф.Ковалев отмечает, что Пушкин намеренно использует минимальное количество имен собственных, намеренно скрывая многие из
них, ставя вместо них звездочки или оставляя только начальные буквы.
Получается своего рода двойное сокрытие имен. Сначала их скрывает геройрассказчик Иван Петрович Белкин, а за ним, в свою очередь, скрывается
А.С.Пушкин, вероятно, бравший некоторые имена из окружающей его
действительности. Получается многократное сокрытие имен. В первую
очередь, имя скрывает сам Пушкин под именем Белкина. И.В.Мурадян
предполагает, что фамилия связана со следующей сложной ассоциацией,
на которую указывал еще Ю.А.Карпенко: «Конечно, фамилия Пушкин
образована от слова пушка. Однако может быть и народная этимология,
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в соответствии с которой возможны ассоциации со словами пух, пушок.
Тогда фамилии Пушкин и Белкин имеют общую сему «пушистый»
(Мурадян, 172). Уже эта первая фамилия, по сути, представляет собой
определенную сложность для переводчика. Фамилия «Белкин» не ассоциируется у македонского читателя с белкой, а с белком или белым. Так как
фамилия в данном случае не говорящая, переводчик верно оставляет ее в
исходном варианте. То же касается и остальных фамилий, используемых в
произведении.
Что же является наиболее проблемным при переводе имен собственных. Первое – это говорящие географические названия.
Иван Петрович Белкин жил в селе Горюхино, а его сосед, который
и рассказал его биографию, – в селе Ненарадово. Горюхино и Ненарадово –
очевидные антонимы с рядом смыслов. Горюхино связывается со словами
горе, горевать и по выбору автора также со словом «горький». На то,
что такие имена выбраны неслучайно, указывает отрывок с авторским
курсивом: «Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела
у меня голова; да признаюсь, побоялся я сделаться пьяницею с горя, т. е.
самым горьким пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем
уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех горьких,
коих беседа состояла большею частию в икоте и воздыханиях». (Пушкин,
64-65). Горе и горький в отрывке повторяется для усиления три раза.
Топоним Ненарадово, с одной стороны, имеет позитивное значение:
невозможность нарадоваться чему-либо (здесь нужно учесть, что хозяин
этого имения был гораздо успешнее Белкина), но с другой стороны,
закрадывается мысль о том, что и здесь по сути радоваться особо нечему.
В македонском переводе в данном случае игра слов не удалась и
удаться не могла в силу языковых особенностей: «И морам да признам,
се исплашив да не станам пијаница од тага, то ест најтешкиот случај на
пијаница, какви што имав видено голем број во нашата околија. Блиски
соседи немав, освен двајца-тројца од најтешките, чиј разговор најмногу
се состоеше од иканье и воздишки». (Урошевич, 131).
Интересно рассмотреть и значения фамилий персонажей, так как
они тоже несут определенный смысл. Но здесь сложность связана с тем,
что фамилии пушкинских персонажей вряд ли кто-то из авторов решится
переводить дословно, так как точно происхождение некоторых из них
до сих пор неизвестно, и существуют только предположения, конечно,
кроме таких фамилий как Минский и Муромский. И в этом случае важно
отметить фамилию персонажа из рассказа «Выстрел» – Бурмин, вариант
происхождения которой был предложен Г.Ф. Ковалевым именно благодаря
македонскому языку, который явился проводником турецкой лексемы
«бурма», обозначающей кольцо, круг, которая связана с сюжетом, в кото-
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ром очевиден возврат к предыдущему действию, своеобразное кольцо.
(Ковалев, 2008, 86).
Встречается и следующий комментарий: Фамилия произошла от
слова бурма — прозвища косноязычного человека: бурлить — невнятно
говорить. Другое значение: бурма – крепкий табак. Бурмины — старинный
дворянский род, восходящий к концу XVI в. и имеющий родоначальником
Афанасия Калистратовича Бурмина (Источник: http://names.neolove.ru/last_
names/1/bu/burmin.html).
Вторая проблема, обнаруженная в тексте перевода, заключается,
вероятнее всего, в ошибочной фонетической трактовки имен переводчиком.
Причем эта ошибочная трактовка касается не русских имен собственных,
а имен иностранных. В повести «Метель» встречается имя Артемиза:
«Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством
ожидали героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной верностию этой девственной Артемизы. (Пушкин, 76)».
В переводе этот отрывок выглядит следующим образом: «Соседите,
откако дознаа за се, и се чудеа на постојаноста и со интерес го чекаа херојот
кој, најпосле, требаше да ја победи тажната верност на оваа девствена
Артемида.» (с. 147)
Артемиза – легендарная царица Галикарнаса (в Малой Азии),
неутешная вдова Мавзола, в память которого она соорудила грандиозную
усыпальницу, одно из семи чудес мира (отсюда название «мавзолей»).
Вероятнее всего, переводчик счел, что здесь сработал фонетический закон,
и «д» перешла в «з» (по закону третьей палатализации, так же как в случае
«друг» - «друзья»). Но тогда следует заметить, что контекст лишается всякой
логики, когда вместо неутешной и верной вдовы на ее место приходит
богиня охоты Артемида (Диана).
Сравним два других перевода:
«…i radoznalo su čekali junaka koji će napokon pobjediti tužnu vernost
te devičanske Artemize» (Ковачевич, 1972).
«…i s radoznalošću su očekivali junaka koji će, na kraju krajeva, pobediti
tužnu vernost ove devičanske Artemide» (Ковачевич, 1972).
Таким образом, в хорватском и македонском переводах встречаются
одинаковые ошибки.
Второй случай ошибки использования имени связан с именем
Жоконд: «тирольские вальсы и арии из Жоконда» (с.77) «....тиролски
валсови и арии од Џоконда. (с. 148). В данном случае переводчик связал
имя мужское французское имя Жоконд с именем Джоконда (то есть арии
Джоконды). На самом же деле «Жоконд, или Искатель приключений» —
название комической оперы Н. Изоара/ вариант Изуара, шедшая с успехом
в Париже в 1814 г. и переведенная на русский язык П.А.Корсаковым
(постановка в Петербурге в 1815 г.)
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Сравним переводы.
«…tirolske valcere i arije iz Đokonde» (Ковачевич, 1972, 89).
«…tirolske valcere i arije iz Gioconde» (Прпич, 57).
Здесь оказывается, что все авторы ошиблись, причем самая большая
ошибка в связи с нефонетическим написанием встречается в хорватском
переводе, в котором данное имя собственное должно было иметь такое
же написание, как и во французском оригинале: Joconde. См. название
произведения на французском языке: «Јoconde, ou les cureurs d’aventures»
(Мyers,247).
Еще один случай неверного употребления имени, представляет
собой случайный перевод имени собственного в нарицательное. Мы видим
такой момент в переводе эпиграфа к «Барышне-крестьянке»:
Во сите руби, си убава, душо.
Богданович (176)
Во всех ты, Душенька, нарядах хороша.
Богданович. (99)
Сравним переводы:
U svakom ruhu si ti, Dušenka, divna!
Bogdanovič (Ковачевич, 1972, 122).
U svakoj si odjeći, Dušenjko, ljepa.
Bogdanovič.
В данном случае цитата для эпиграфа взята из произведения
И.Ф.Богдановича «Душенька», в котором оно является именем собственным
и является переводом греческого имени Психея (др.-греч. Ψυχή – «душа»,
«дыхание»), которая в древнегреческой мифологии представлялась в образе
бабочки или девушки с крыльями бабочки.
«Не Ахиллесов гнев и не осаду Трои,
Где в шуме вечных ссор кончали дни герои
Но Душеньку пою.
Тебя, о Душенька! на помощь призываю
Украсить песнь мою…» (Богданович, 46).
Интересен тот факт, что другие имена богов у писателя не
переведены, только имя Психеи.
При сравнении переводов мы видим, что ошибка есть только в
македонском переводе, а другие два перевода тоже не отражают сути имени.
Сербский аналог был бы, вероятно, Душица. Но так как имя в принципе
можно не переводить, то можно посчитать, что в этих переводах ошибки
нет.
Исходя из контекстов, указанных выше, можно сделать два вывода.
Первый заключается в том, что перевод имен собственных в македонском
переводе достаточно точен, пока речь не заходит о малоизвестных иностра-
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нных именах, и здесь ошибки есть практически у всех переводчиков.
Пушкин в России является одним из наиболее серьезно изученных
классиков, и примечания по поводу большинства имен делаются во многих
изданиях. Очевидно, что таких комментариев не хватает и в переводах,
сделанных на Балканах. Второй вывод связан с тем, что, делая сравнения
более ранних переводов, можно обнаружить то, какой именно перевод
мог повлиять на перевод Тани Урошевич и какой перевод использовался в
случаях сомнений или затруднений. Исходя из сравнения примеров, можно
предположить, что на перевод Урошевич повлиял перевод Прпича, потому
что в текстах обоих переводов есть разные несовпадающие неточности, что
указывает на то, что оба перевода были достаточно самостоятельными.
В связи с этим следует сделать вывод о том, что в новом издании
перевода на македонский язык следует в подобных сложных случаях
делать сноски, указывая значения малоизвестных имен собственных,
представляющих собой исторические отсылки.
Что же касается перевода остальных имен собственных, то здесь
следует подчеркнуть правильность выбора перевода, в основном, кроме
одного случая пропуска фамилии и имени героини, а также полное
соответствие частотности имен.
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Елена ОБУХОВА

ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕВОД НА СОПСТВЕНИТЕ ИМИЊА
ВО „ПОВЕСТИТЕ НА БЕЛКИН“ НА А.С.ПУШКИН
Преводот на сопствените имиња на други словенски јазици има
големо значење во контекст на ономастика, а исто така и во рамките на
историјата и теоријата на преводот во целина.
Делата на А.С. Пушкин се преведени на македонски јазик во доста
голем број и преведувачката дејност во оваа насока продолжува веќе
подолг период, но на особеностите на преводот на сопствените имиња им
се посветени релативно малку научни трудови.
Истражувањето на ономастиката во делата на А. С. Пушкин му
овозможува на читателот да дознае многу тајни од историјата на создавањето
на еден или друг роман или повест, а преводот не само што ги открива
особеностите на формирањето на сопствените имиња во македонскиот и во
рускиот јазик, туку и ги покажува преведувачките можности за откривање
на веројатната причина за тоа, зошто ликот носи одредено име.
„Повестите на покојниот Иван Петрович Белкин“ претставуваат
завршен циклус со авторот – раскажувач, чие име е внесено во насловот на
делото и веќе оттаму неговото појавување предизвикува особен интерес.
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На ономастиката во делата од овој циклус ѝ се посветени истражувањата на ономастичарот Г. Ф. Ковалев, кој за прв пат укажал на потеклото
на презимето на еден од главните ликови во расказот „Истрел“, кое во
себе вклучува лексема од турско потекло, пронајдена и разгледана токму
благодарение на македонскиот јазик.
Преводот на останатите сопствени имиња од овој циклус, почнувајќи од антропонимите и завршувајќи со топонимите, покажува колку се
блиски рускиот и македонскиот јазик, а исто така, го покажува системот на
формирање на имињата и нивното користење во уметничкиот текст, со цел
внесување на дополнителна смисловна тежина.

УДК 821.161.1-1:811.163.3'255.4

Олга ПАНКИНА

РОО Македонски културен центар во Москва
Москва, Русија

ПРЕПРАВКИ И ПРЕИНАЧУВАЊА НА ПЕСНИ-УРНЕЦИ
ОД СВЕТСКАТА ПОЕТСКА РИЗНИЦА
(ПЕСНАТА «ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ»
ОД МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ ВО ПРЕПЕВ НА ГАНЕ ТОДОРОВСКИ)
Апстракт: Гане Тодоровски како препеjувач на сто и дваесет обjавени
книги препеви од десетина jазици. Зошто поетот се занимава со превод/препев.
Значење кое Гане Тодоровски му придава на поетскиот превод.
Преточување на македонски jазик на песната од големиот руски поет
Михаил Лермонтов «Выхожу один я на дорогу» коjа од своjа страна е преработка
на песната од Хајнрих Хаjне (“Der Tod, das ist die kuhle Nacht”).
Разгледување на двете вариjанти на препевот од Гане Тодоровски („Сам
сум в поле ширно што се шири…” и „Самjак клет излегувам на патот…”). Задржување на формалните карактеристики на оригиналот. Сочувување на смислата на
изворникот, на неговите битни особини. Со што се постигнува успешното пресадување на песната од Лермонтов на македонската jазична почва. Преводот како
уметност коjа „духовно го обединува сиот свет“.
Клучни зборови: препев, оригинал, руски, анализа, поезија

Гане Тодоровски е препеjувач на сто и дваесет обjавени книги
препеви од десетина jазици. Зошто големиот македонски поет се занимава
со превод/препев? Самиот тој објаснува: „… на поетскиот преводпрепевот му придавам исто значење како и на сопствената оригинална
песна. Македонската литература е феномен на доцнење, на обврската
на современите поети, меѓу другото, е да го компензира пропуштеното,
имено она што благовремено не било сторено. Со ова го обjаснувам и
квантитетот на своjата забележливо нагласена преведувачката актива...“.
(Орач или воин. Нови песни и препеви Гане Тодоровски Ск., 2003 стр. 119)
Луан Старова одбележува: „Определбата за преведување на голем броj
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странски автори, нивното толкување и приопштување… во основа секогаш
имаат почетен национален, силно мотивиран и животно потврден агенс,
коj во оновата е секогаш насочен кон поширокиот, меѓународниот контекст
и универзален хоризонт…“ (Гане Тодоровски. Избрани дела. 10 том Ск.,
2006 стр. 292-293 Луан Старова „Националното и универзалното во
творештвото на Гане Тодоровски“) “Jас кога осеќам дека сум изнемоштен
за креативно самосоопштување преку збор, низ стих, се разбира, - пишува
Гане Тодоровски, - посегам кон препев. Немам ли јас што да кажам, си
велам, тука се другите поети, од светот. Тие се сите подобри од мене, си
велам. Има од нив што да се научи, си велам. Ќе се збогати мојот мајчин
јазик, мојата литературна норма. А ... читателите ќе се радуваат што Ботев
и Пастернак и ... други, проговориле на македонски, благодарејќи и на
мојата смисла за литературен алтруизам. За да препеваш добро и чисто, тоа
значи да ги цениш премногу другите, подобрите, далеку-далеку од тебе, да
им го позајмиш сето зборовно богатство. Ете го тој клуч на психолошко и
литературно здравје...
Некои писатели не читаат и не умеат да ценат други автори. Знам
луѓе златни и имотни, со многу ерудиција и ум и божја дарба за лефтерно
самосоопштување, кај кои ни знајбата на повеќе јазици, ни способноста за
препознавање убавините на одбраниот збор не ги завлекла по искушнијата
и авантурите на литературниот алтруизам - да им се позајмуваш на другите.
Тоа за мене не е само авторски егоизам. Тоа е признак на интелектуална
деградација.” (Синтези, 2012-26 стр. 56-57 Од заоставнината на Гане
Тодоровски: Писмо до Jован Павловски) Според Гане Тодоровски, „…
преведувачката уметност духовно го обединува светот“. (Jавнопис Гане
Тодоровски Ск., 2009 стр. 247) Ефтим Клетников истакнува: „… на
препеjувачката деjност гледа како на препознавање на своето во „туѓото“
поетско битие. Така тоj им приоѓа на сите преводи“. (Орач или воин. Нови
песни и препеви Гане Тодоровски Ск., 2003 стр. 19 Предговор на Евтим
Клетников).
Сега знаеме зошто Гане Тодоровски препејува, треба да утврдиме
како го прави тоа, од кои критериуми се раководи. „… препевот не смее
да живее на славата од своjот изворник, туку напротив: максимално да jа
илустрира неговата вредност. Ако препевот ги урива нормите на jазикот во
коj е излеан, ако не соумева да ги искористи изразните богатства, стилот,
колоритот на тоj jазик, тогаш не помага ниту името на големиот автор,
ниту слава на неговото големо дело”. Покрај првото прашање – до колку
препевот може да егзистира како поетска творба на македонски јазик, од
големо значење и второто – до колку е препевот верна слика на оригиналот.
Ќе се обидеме на разгледаме како Гане Тодоровски ја преточи на
македонски јазик песната «Выхожу один я на дорогу» (1841) од рускиот
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поет Михаил Лермонтов. За анализирање ја одбравме токму оваа песна
бидејќи интересен е и самиот факт што Гане Тодоровски на читателите им
нуди два препева на истата лермонтова песна: „Сам сум в поле“ и „Самjак
клет“ (за прв пат препевот е обjавен во книгата „Орач или воин. Нови песни
и препеви Гане Тодоровски“ Ск., 2003).
Веднаш треба да забележиме дека песната «Выхожу один я на
дорогу…» од Михаил Лермонтов во целост се состои од општи места
од романтичната поезија на таа епоха и е многу созвучна со песната на
Хајнрих Хајне „Der Tod, das ist die kühle Nacht...“, што може да се восприма
како слободен превод од германски или преработка на мотивот.
Да се вратиме кон препевите на Гане Тодоровски.
Композиција: Двата преведени текста ги задржуваат формалните
карактеристики на оригиналот – 5 строфи се римувани според шемата на
оригиналот. Хорејскиот петерец (петостапниот хореј) е задржан секаде, при
тоа што македонскиот јазик којшто има постојан акцент потешко ја прифаќа
оваа метричка система. Леењето на хореј главно добива свој природен тек,
повторувањето на едносложните зборови е избегнато. Стриктно е сочувано
редувањето на машките и женските рими.
/- /- /- /- //- /- /- /- /
/- /- /- /- //- /- /- /- /
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
Сам сум в поле ширно што се шири,
Преку магли друм долг блескоти.
Тиха ноќ е. Сиот свет се смирил,
Ѕвездичка со ѕвезда шепоти.
Самјак клет излегувам на патот;
Сјае тој ко кремен в магла збран.
Тивка ноќ е. Сипе божјо злато.
Сводот ѕвезден е расприкажан!
Сега ќе видеме дали и во која мерка во препевите на Гане Тодоровски
се сочувани смислата и содржината на изворникот, како и неговите битни
карактеристики.
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1 строфа
Лирскиот херој, осамен, излегува на патот. „Самјак клет излегувам
на патот” е поблиску до оригиналот одошто „Сам сум в поле ширно што
се шири”. Употребата на придавката „клет“ што ја додава Тодоровски е
донекаде оправдана поради тоа што во европската поезија од тоа време
постои изразот „клет поет” кој е отфрлен и настрадан во животот. Во
второто ретче Лермонтов го употребува синонимот на зборот «дорога» „патот” и го определува како «кремнистый» (каменлив, кременлив). Токму
затоа патот блескоти дури и во магла. Овој краток детаљ многу точно го
карактеризира кавкаскиот пејзаж. Тодоровски во првата варијанта на
препевот ја испушта оваа придавка, всушност ја заменува со определбата
„долг“ - „Преку магли друм долг блескоти“. Другата варијанта е поблиска
до оригиналот, препејувачот го употребува зборот „кремен“, пишувајќи
„Сјае тој ко кремен в магла збран“, што донекаде ја стемнува содржината
на Лермонтовата песна, во која, како што веќе одбележавме, патот
блескоти не како кремен, а бидејќи навистина е од кремен. Во третиот
ред реченицата «Ночь тиха.” е преведена буквално во двата превода, но
со промена на редот на зборовите: „Тиха ноќ е.“, „Тивка ноќ е.“ Натаму
кај Лермонтов следуваат зборовите: «Пустыня внемлет Богу» кои се многу
важни за авторот. Да не зборуваме за религиозноста на Лермонтов, но ќе
размислиме за која «пустыня» („пустина“) се работи во песната. Секако
тоа е помалку географски поем, карактеристика на почвата, туку гнасотија
на пустелијата, празнината направена со човекови раце. „Пустината“ кај
Лермонтов е алузија на испразнетост, осакатеност на духовниот живот
во цивилизираното општество. Во разгледуваната песна на Лермонтов
чувството на осаменост се подвлекува, се засилува со своевидна тавтологија:
лирскиот херој во таа пустина се наоѓа потполно сам, тој бара помош од
некого. Затоа „пустината” му внимава на Богот, слуша (тоа е четврти ред во
строфата) како «sвезда со sвезда зборува”. Кај Гане Тодоровски во првата
варијанта на преводот читаме „Сиот свет се смирил“. Тоа значи дека наоколу
лирскиот херој е тивко, мирно и разбираме зошто – тој е сам на празен
отворен простор, „в поле ширно што се шири“ (прв ред од строфата). Еве ја
таа „пустина” за која ни кажува Лермонтов. Во втората варијанта мотивот
на осаменост не е изразен толку очигледно како во првата. По зборовите
„Тивка ноќ е.“ Тодоровски продолжува: „Сипе божјо злато“. Тука ни е важен
зборот „божјо“, преку овој збор пак поврзани сме со оригиналот. Што се
однесува до последниот ред во строфата, во првата варијанта преведен е
многу блиску на оригиналот („sвездичка со sвезда шепоти“), а во втората
варијанта – подалеку („Сводот sвезден е расприкажан!“), иако треба да
констатираме дека тука се соочуваме со една многу убава поетска креација
на Тодоровски.
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2 строфа
Втората строфа Лермонтов ја почнува со восхит – колку е се
убаво средено, зачудувачки прекрасно и свечено на небото! Преводот
на Тодоровски („Небото со таинства е полно”) по наше мислење не ги
пренесува сите нијанси на сликата создадена од Лермонтов, а во втората
варијанта зборовите „Звук од сводот волшебен се слуша” немаат врска со
оригиналот, тие го дуплираат кажаното погоре („Сводот … е расприкажан”).
Вториот ред во разгледуванава строфа е преведен верно во двата случаја:
„Спие земјата во тивок час” и „Спие светот втонат в синкав плам”, притоа
што второто е поблизу до оригиналниот текст. Натаму Лермонтов го
употребува приемот на антитеза: ги спротивставува „чудесното свечено
небо” и страдањата на осамениот, опкружен со пустина, никому непотребен
човек чиј поглед сепак е насочен кон високото, кон небото. Важно е да се
подвлече дека Лермонтов во песнава не ја користи обичната антитеза –
високото небо и ниската земја. Поетот тргна по друг пат: тој му го подари
на својот лирски херој, кој страда во пустината, небото директно на самата
земја која „спие во „син сјај” на космосот. Наредниот ред «Что же мне так
больно и так трудно?» во првата варијанта е преведен апсолутно верно
на оригиналот: „Зошто ми е толку тешко, болно?”, а во втората варијанта
малку послободно: „Што ли толку ми тежи врз душа?”. Последниот ред
во втората строфа «Жду ль чего? Жалею ли о чем?» звучи како: „Што ли
чекам, што ли пекам јас?” во првата варијанта и „Што ли жалам? По што
копнеам?“ во втората. И едното, и другото е доволно блиско до оригиналот.
Тодоровски го засилува прашањето поставено во песната на Лермонтов дали се уште нешто чека од животот лирскиот херој? - со тоа што во двата
препева ги додава експресивно обоените глаголи: „пекам” во првиот случај
и „копнеам” во вториот.
3 строфа
Во првите два реда на третата строфа лирскиот херој на Лермонтов
со многу едноставни зборови дава одговор „прашањето“ поставено погоре:
ништо од животот не очекува и за ништо не жали: «Уж не жду от жизни
ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть.». Во препевите Гане Тодоровски
оваа мисла ја проширува и надополнува со нијанси: во првата варијанта
имаме: „Не сум му на животот јас должник, Дните прежни не ми веат
страв;“ и во втората: „Ништо јас од животот штур нејќев, ниту јад кон
дните прежни збрав!” (претпоставуваме дека зборот „прежни” е русизам).
Гане ни објаснува дека лирскиот херој се однесува кон минатото без страв
и без јад што е надвор од оригиналот, но не оди во расчекор на смислата.
Во наредните два реда лирскиот херој кај Лермонтов пак многу просто ни
кажува што бара и што сака: «Я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться
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и заснуть!». Тодоровски пак малку послободно ги толкува овие зборови.
Во првата варијанта на препевот имаме: „Сакам мир јас, сакам спокој
божји, В сон да втонам, во брз заборав.” Употребените зборови „мир” и
„спокој” се синоними со исто значење, за жал испуштен е важниот поим
„слободата”. Определбата „божји” (спокој) тука е на свое место, бидејќи во
првата строфа зборот „Бог” («Пустыня внемлет Богу») е испуштен, ама е
многу значаен за Лермонтов. Придавката „брз” за зборот „заборав”, по мое
мислење, е ставена само поради размерот и не се поклопува со смислата
– на лирскиот херој не му се брза, тој натаму бавно и детално размислува
за иднината, па и самиот Гане пишува за неговата желба „в сон да втони”,
што не се прави наеднаш. Втората варијанта на препевот звучи: „Слободен
да сум и троа среќен Сиот живот си се надевав!”. По наше мислење, таа е
подалеку од оригиналот во споредба со првата варијанта. Не се спомнува
желбата на лирскиот херој да има спокој, да се заборави и да заспие. Тоа е
многу важен момент бидејќи натаму, во 4-та строфа, тој објаснува како, со
каков сон сака да заспие.
4 строфа
Лирскиот херој не сака да заспие со студен гробен сон. Тодоровски
препејува вака: во првата варијанта „Нејќам гробен сон” и додава уште
„ни јанзи тешки” (што е прифатливо со оглед на контекстот), а во втората
варијанта: „Не ни брзав прерано в гроб студен”. Гане пишува за „гроб
студен”, а Лермонтов „за сон студен”. Смртта е неизбежност и не зависи
од човековата желба. И нормално е на човекот да не му се брза во гроб.
Така што, по наше мислење, првата варијанта е подобра од втората. Натаму
лирскиот херој објаснува дека „би сакал засекогаш да заспие”, «Чтоб в
груди дремали жизни силы, Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь». Гане
Тодоровски пишува вака: „Имам желба в прав да заспијам. Знам ме горат
уште чувства жешки, В гради пече порив жив и плам” (во првата варијанта)
и „Сакав само со чист, ведар лик Младувајќи до денот свој суден Да си бидам
врл занесеник!”. Тука препевот се одликува од оригиналот, кај Лермонтов
се работи за „дремка на животните сили”, „тивко бавно дишење”, а кај
Тодоровски се зборува за „чувства жешки, порив жив и плам” што пече
в гради, херојот сака „со чист ведар лик” да си биде „врл занесеник!(со
извичник)”.
5. строфа
Во петата строфа лирскиот херој продолжува да кажува за каков
сон моли – тој сака две работи: и ноќе и дење да му пее за љубовта некој
“сладок глас” и да му се наведне и над него да шумоли еден темен даб
со секогаш зелено лисје. Еве што пишува Тодоровски во врска со првата
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желба: во првата варијанта „И да слушам ноќе (кај Лермонтов и дење)
како пее Славејот низ глас со љубов полн” и во втората варијанта: “Сакам
љубовта да фрли мрежа, Да ме грабне во свој вечен плен”. Како веќе
истакнавме Лермонтов не ни кажува кому му припаѓа тој „сладок глас” кај Гане во првиот случај тоа е гласот на славеј (впрочем како и кај Хајне),
а во вториот препејувачот воопшто не го спомнува тој глас, туку пишува за
желбата на лирскиот херој да се најде во „љубовен плен”, изгледа поаѓајќи
од претпоставката дека „гласот” поради епитетот „сладок” (благ, нежен)
може да му припаѓа на ангелот. Но ангел може да биде и Таа, љубената! Во
тој случај ова послободно толкување на оригиналот има право на постоење.
Втората желба на лирскиот херој е изразена во последниве два реда кои се
токму Лермонтови. Даб е едно од најсаканите дрва на поетот. Токму тоа
дрво во нашата свест се асоцира со долговечност. Кај Лермонтов дабот е
„темен” бидејќи е многу вековен. Кај Тодоровски дабот е „стар” во првата
варијанта и „благун” во втората. Благун е даб што има благи лисја или благи
желади, расте на карпи, се среќава и на Кавказот. Така што употребата
на зборот „благун” во овој контекст е сосема дозволиво. Во оригиналот
„дабот” (вкоренет и издржлив, ниту силен ветар ниту ураган не може да
го натера да се наведне) се наведува над поетот по воља на тој кој „бара
слобода и спокој”. За жал, оваа важна мисла не е одразена во препевот. Но
без оглед на тоа последните два реда во обете варијанти на препевот на
лермонтовата песни се врв на поетскиот израз на Гане Тодоровски.
По споредувањето на текстовите на оригиналот и на препевите и
нивното попрецизно анализирање можеме да го констатираме следново:
Гане Тодоровски многу точно ја пренесе идејата на песната – размислување
за вселената, вечноста, животот и смртта, за судбината на поетот. На
лексичко-граматичкото ниво како во изворникот, така и во преводот (во
двете варијанти) преовладуваат зборовите со апстрактно значење (живот,
слобода, мир, спокој, љубов); настроението на осаменост, тага и тревога
го предаваат придавките (сам, клет, тивок, гробен, вечен, студен), во помал
степен именките (самјак, страв, гроб) и прилозите (тешко, болно); глаголите
предимно се употребени во сегашното време со цел да го засилат чувството
на вечност, трајност, космос (во изворната лермонтова песна нема ниту
еден глагол употребен во форма на минато време, кај Тодоровски сепак
има); желбите се изразуваат со форми на заповеден начин (со честицата
би, скратена до б) во оригиналот на руски – «Я б хотел», «Я б желал» и
со зборовите „имам желба да…” (глагол+именка+да+ глагол), „сакам
да…” (глагом+да+глагол), „копнеж таев да…” (именка+глагол+да+глагол)
во преводот; речениците се сложени, бидејќи го предаваат процесот на
размислување на лирскиот херој кога тој е сам. Ритмичко-интонациско
ниво: Песната «Выхожу один я на дорогу» има напевна тоналност, но
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започнува со «говорна» интонација, епска, која е карактеристична за
првите два реда. Од третиот ред започнува бавното, божем срамежливо,
подигање на гласот, кое посилно доаѓа до израз во прашањата: «Что же мне
так больно и так трудно? Жду ль чего? Жалею ли о чем?». Третата строфа
(во средината на песната) го заклучува во себе директното обраќање на
херојот кон Господ, и затоа таа завршува со најсилното подигање на
гласот што графички е обележано со извичници. Последните две строфи
имаат сосема друг карактер: тие се пример на една тивка молитва во која
гласот станува се потивок и потивок, се претворува во шепотење (за што
придонесува и алитерација на „ш”) и буквално стивнува на последниот
збор. Треба да констатираме дека (освен четвртата строфа) Гане Тодоровски
многу успешно ја запазува ритмиката и интонацијата на оригиналот. Како
и Лермонтов препејувачот во завршните два реда на песната постигнува
извонреден ефект по сила на воздејството врз читателот или слушателот.
На крајот основано можеме да заклучиме дека двата препева на
песната од Михаил Лермонтов направени од страна на Гане Тодоровски се
верни слики на оригиналот (при тоа што, по наше мислење, првата варијанта
е поблиска до изворниот текст) и можат да егзистираат како поетска творба
на македонски јазик. И не само можат, туку и навистина егзистираат!
Преведувачот Гане Тодоровски како рудар ја ископа сета руда на
делото, го испреврти секое негово камче и сета содржина пак ја сложи, но
во друг јазик со ништо не оштетувајќи ниту на делото, ниту на авторот,
ниту на читателот. Рефератот сакаме да го завршиме со зборовите на Паскал
Гилевски: „…каква е таа таjна што ги прави толку шармантни неговите песни
и неговите препеви. Способноста за синтеза. Да, да се сплоти поетското со
реалното, душата со телото, содржината со техниката. Гане Тодоровски е
редок наш (македонски) препеjувач коj успева, низ беспрекорната техничка
(уметничка) спрега да ѝ внесе душа, жив здив на песната што се препеjува,
да не биде таа скелет, сувопарен сурогат, аритметичка смрзната катедрала
од тактички звуци и одѕиви, туку топла, крвополна, спонтана и оригинална
творба, натопена во инспирациjа и восхит. Затоа неговите препеви ќе се
вброjуваат меѓу наjзначаjните остварувања во целокупната македонска
литература и книжевност, во целокупната култура”. („Маѓепсаниот
мегдан” Гане Тодоровски, Ск., 1979, стр. 578 Поговор од Паскал Гилевски).
Нека како во песната на Михаил Лермонтов и во препевите на таа
песна од Гане Тодоровски дабот во селото Кожле вечно му вее и шумоли на
големиот македонски поет и препејувач Гане Тодоровски.

Сам сум в поле ширно што се шири,
Преку магли друм долг блескоти.
Тиха ноќ е. Сиот свет се смирил,
Ѕвездичка со ѕвезда шепоти.
Небото со таинства е полно,
Спие земјата во тивок час.
Зошто ми е толку тешко, болно?
Што ли чекам, што ли пекам јас?
Не сум му на животот јас должник,
Дните прежни не ми веат страв;
Сакам мир јас, сакам спокој божји,
В сон да втонам, во брз заборав.
Нејќам гробен сон, ни јанѕи тешки,
Имам желба в прав да заспијам.
Знам, ме горат уште чувства жешки,
В гради пече порив жив и плам.
И да слушам ноќе како пее
Славејот низ глас со љубов полн,
Повеј благ да шумоли, да вее
Дабот стар под сонлив небосклон.

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть.
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь,

Чтоб, всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

Сакам љубовта да фрли мрежа,
Да ме грабне во свој вечен плен.
Копнеж таев под благун да лежам,
Да му слушам шуштеж волшебен.

Не ни брзав прерано в гроб студен...
Сакав само со чист. ведар лик
Младувајќи до денот свој суден
Да си бидам врл занесеник!

Ништо јас од животот штур нејќев,
Ниту јад кон дните прежни збрав!
Слободен да сум и троа среќен
Сиот живот си се надевав!

Звук од сводот волшебен се слуша.
Спие светот втонат в синкав плам.
Што ли толку ми тежи врз душа?
Што ли жалам? По што копнеам?

Самјак клет излегувам на патот;
Сјае тој ко кремен в магла збран.
Тивка ноќ е. Сипе божјо злато.
Сводот ѕвезден е расприкажан!
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ПЕРЕДЕЛЫВАНИЕ И ПЕРЕИНАЧИВАНИЕ СТИХОВ - ОБРАЗЦОВ
МИРОВОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ СОКРОВИЩНИЦЫ (СТИХОТВОРЕНИЕ
«ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ» МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА
В ПЕРЕВОДЕ ГАНЕ ТОДОРОВСКОГО)
Гане Тодоровский – выдающийся македонский поэт, теоретик и
исследователь литературы, считавший переводческую деятельность делом
исключительно важным и полезным. Перевод, по мнению Тодоровского,
- это «искусство, которое духовно объединяет мир». Он необычайно обогащает поэта-переводчика, давая ему возможность приобрести новые
навыки и усовершенствовать свои знания и умения.
Сам Гане Тодоровский опубликовал сто двадцать книг переводов
с разных языков на македонский. В особой чести у Тодоровского была
русская литература.
В данной работе проводится исследование перевода Гане Тодоровского стихотворения Михаила Лермонтова «Выхожу один я на дорогу»,
которое само по себе является переработкой стихотворения Генриха
Гейне «Der Tod, das ist die kuhle Nacht». Интересно, что Гане Тодоровский
предложил македонским читателям два варианта Лермонтовского шедевра.
Перевод Тодоровского рассматривается с точки зрения близости к оригиналу, сохранения при переводе формальных особенностей оригинала,
его смысла и содержания.
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ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ – ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ТАНИ УРОШЕВИЧ)
Тезисы: В центре исследования – анализ хронотопа в творчестве
македонской писательницы Тани Урошевич, в романах и рассказах которой можно
проследить особое соотношение образов прошлого и настоящего, представленных
через призму индивидуального сознания героя или повествователя.
Ключевые слова: роман, хронотоп, Россия, Македония, идентичность.

Таня Урошевич (р. 1936) - блестящий переводчик русской
классической литературы, поэзии Серебряного века, современной прозы
и поэзии, составитель антологий русской поэзии, современной прозы и
автор романов «Аквамарин» (2004), «Промах» (2008), сборника рассказов
«Красная нить, кольцо с магнитом» (2009) и др. Ее творчество дает
возможность увидеть специфику бытования пространства памяти в его
художественном осмыслении. В центре исследования – роман «Аквамарин»,
а также сборник рассказов «Красная нить, кольцо с магнитом», которые
демонстрируют, как художественные время и пространство становятся
ключом к пониманию этико-эстетической концепции Т. Урошевич. И
«Аквамарин», и сборник «Красная нить…» встают в одну линию с
немалым количеством произведений македонских авторов, чье внимание
привлекает обращение в прошлое, художественно переосмысленное как
личный, частный, интимный и весьма субъективно поданный опыт героя.
Воссоздавая буднично-бытового хронотоп и рисуя трудные поиски героями
себя (своих корней, родины, правды о родителях и т.п.) в собственном
(детском) прошлом, авторы этих и других произведений делают попытку
воспроизвести сложную картину национальной жизни в Югославии и
Македонии в ХХ веке. Назовем такие произведения, как «Одиннадцать
женщин» (2011) Снежаны Младеновской-Ангелков, «Снег в Касабланке»
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(2005) Кицы Колбе, сборник рассказов «Левая сердечная камера» (2008)
Оливеры Николовой, сборник рассказов «Связанные рассказы» (2003)
Оливеры Кёрвезировской и др.
Казалось бы, для литературы нет ничего нового в художественном
освоении бытия сквозь призму быта, но показательно обращение к
подобному способу воссоздания прошлого именно на рубеже ХХ-ХХI вв.
– времени транзиции, которое некоторые македонские критики связывают
в том числе и с ностальгией современного македонца по временам
Югославии. Об этом довольно активно на протяжении 2000-х гг. рассуждали
македонские литературоведы и критики Лорета Георгиевская-Яковлева,
Дарин Ангеловский, Мая Бояджиевская и др.
Вместе с тем в обоих произведениях Т. Урошевич пытается дать
художественно осмысление различных ментальных миров – мира детства,
который воплощает прошлое, и мира взрослости, символизирующего
настоящее. Эти миры находятся в непростых отношениях взаимного
притягивания и отталкивания в пределах сознания одного героя, как в
«Аквамарине», в рамках восприятия либо рассказчика-ребенка, либо
рассказчика-взрослого, чей взгляд обращен в собственное детство, как в
сборнике «Красная нить…».
Появление романа «Аквамарин» Тани Урошевич стало одним из
ярчайших литературных событий 2000-х гг. в Македонии. Его практически
одновременно опубликовали два крупных издательства Македонии –
«Магор» (Скопье) и «Микена» (Битола). В 2006 г. роман Т. Урошевич был
включен в число номинантов на престижную национальную литературную
премию «Роман года». «Аквамарин» нашел широкий отклик у читателей
и в национальной критике и литературоведении. Македонские критики
и литературоведы отмечали яркую авторскую индивидуальность, проявившуюся в своеобразном художественном стиле писательницы, в специфической авторской интонации, в обращении к философско-историческому осмыслению проблемы изгнанничества.
Выбор «русской темы» дал писательнице материал для серьезных
размышлений о драматичных событиях ХХ века. Роман «Аквамарин»
привлекает обращением Урошевич к историческим событиям ХХ века,
осмысленным как личный, интимный и весьма субъективно поданный
духовный опыт героя. Македонская романистка, чья судьба связана
с Россией, рассказывает о жизни белоэмигранта Бориса Андреевича
Кузнецкого, оказавшегося в Македонии, потом на Корфу, а оттуда отправившегося в Советский Союз и сгинувшего в сталинских лагерях.
История скитаний Бориса воссоздается в истории жизни его сына Андрея
Кузнецкого. Драматичная судьба Бориса представлена в восприятии
немолодого уже Андрея, который пускается в путь по следам своего давно
пропавшего отца, стремясь разузнать хоть что-то о нем, понять свое к нему
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отношение, попытаться изжить собственные комплексы, ведь разлука с
отцом серьезно повлияла на мальчика, лишив его уверенности в себе, веры
в ценность человеческих взаимоотношений, в конце концов, веры в отца.
«Разматывая» сложный жизненный клубок отцовской судьбы, Андрей
в то же время пытается выявить и обозначить свою идентичность через
идентичность отца.
Тане Урошевич удается через трудные поиски героями своих
корней, родины, правды о собственном прошлом рассказать не только
о судьбе русского эмигранта, оказавшегося участником трагических
исторических событий в Македонии, Югославии, СССР, но и в конечном
счете о восприятии русского менталитета македонской культурной средой.
Роман «Аквамарин» дает возможность увидеть неразрывную историкокультурную связь македонского и русского народов.
В связи с образом русского эмигранта в романе «Аквамарин»
кажется значимым осмысление классического хронотопа дороги, который
является доминантным в этом произведении, имеет сюжетообразующий
характер и в полной мере подтверждает слова Бахтина о том, что на
дороге «своеобразно сочетаются пространственные и временные ряды
человеческих судеб и жизней, осложняясь и конкретизуясь социальными
дистанциями, которые здесь преодолеваются, […] здесь время как бы
вливается в пространство и течет по нему (образуя дороги)» (Бахтин 1975:
392).
Это тем более верно применительно к роману «Аквамарин», что
произведение, по словам самой Т.Урошевич, она строила буквально по
принципу гомеровской «Одиссеи». «Аквамарин» – это современная одиссея,
в которой миф использован как интертекстуальная база для изображения
жизненного пути Бориса Андреевича Кузнецкого.
Идя дорогами своего отца, разыскивая и находя следы его
пребывания на Корфу, встречаясь с теми, кто когда-то знал Бориса, слышал
о нем, не только восстанавливая по крупицам жизненный путь Бориса с
того момента, как он оставил Елену, мать героя, с маленьким сыном, но
и постигая, наконец, его страдания, душевные терзания, Андрей невольно
попадает в особое неустойчивое пространство памяти и балансирует на
границе двух ментальных миров – детского сознания, которое, разумеется,
сопряжено с прошлым героя и соотносится с идиллическим хронотопом
дома, и мира взрослости (настоящего Андрея, его «здесь и сейчас»), который
наполнен ощущением неустойчивости, текучести и депрессивности.
В подобное же пространство памяти помещает Таня Урошевич героев
(точнее, это в основном героини) цикла рассказов «Красная нить, перстень
с магнитом», объединенных темой детства и постоянного погружения
персонажей в прошлое, зачастую болезненного и вытягивающего на свет
божий и их комплексы, и душевные раны, и внутренние конфликты. Так,
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например, героиня рассказа «Запахи» – отнюдь не случайно, кстати, именно
этот рассказ завершает весь цикл! – Ясмина, сотрудница музея, попадает
по служебным делам в городок, находящийся в соседней стране (вероятно,
Сербии), где когда-то жили ее предки и сохранились дом, вещи и портрет
давно ушедшей из жизни бабушки героини – Орхидеи Петрович. Здесь все
– от запаха цветов до вида самого городка – погружает героиню в прошлое,
которое она сначала воспринимает отчужденно, но затем начинает
проживать как свое. Так же, как и герой «Аквамарина», Ясмина движется в
пространстве и во времени – от себя в настоящем к себе в детстве и обратно,
переживая при этом психологическую встряску.
Интересно, однако, что катарсического разрешения внутренних
психологических проблем героев после повторного погружения в
собственное детство в произведениях Урошевич не происходит. Казалось
бы, идиллический хронотоп должен соотноситься с образом прошлого,
воскрешаемого воспоминаниями, мир детства ожидаемо мог бы быть
идеализирован. Этого не случается. Ясмина, например, размышляет о
прожитом в городке ее предков странном дне как об «обманутых ожиданиях,
точно сказка пошла задом наперед – прекрасный принц в конце концов
превратился в лягушку!»
В рассказах Урошевич, так же, как и в «Аквамарине», происходит
многоплановая метафоризация дороги, когда время вливается в пространство, течет по нему, определяя само содержание пути – течение
времени. Эта ставшая уже классической идея М. Бахтина прекрасно
«работает» в произведениях Т. Урошевич, чьи герои выходят за пределы
«здесь и сейчас», перемещаясь из неустойчивого состояния взрослости в
ментальный мир детства, конечной точкой этого движения становится их
собственное «я».
Важно подчеркнуть, сколь существенная роль в формировании
индивидуального авторского хронотопа Т. Урошевич принадлежит освоению
пространства и времени через вещи. Именно поэтому в произведениях
Т. Урошевич так часто встречаются предметные художественные детали,
становящиеся лейтмотивами: это и кольцо с аквамарином, подаренное
Елене, матери Андрея, его дедом в день ее знакомства с Борисом Кузнецким
(«Никогда перстень не излучал столько блеска и сияния, как в тот вечер
под светом люстры! Для Еленицы же, которой дорогие отцовские подарки
не были в новинку, этот перстень почему-то приобрел особое значение,
точно вместе с ним в тот вечер ей был дан какой-то знак и указана дорога
– дорога к ее судьбе» (С. 25)) 1, и перекликающиеся в своих скрупулезных
Здесь и далее текст романа «Аквамарин» с указанием страниц в круглых скобках цитируется
по изданию: Урошевич Т. Аквамарин. М., 2016. Перевод с македонского О. Панькиной и
М. Проскурниной.
1
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подробностях описания дома чорбаджи Ламбе, куда впервые приходит еще
молодой, но уже страдающий от тягот эмиграции отец Андрея («Этот
большой дом […] показался Елене чужим и незнакомым. […] Витрины,
комоды, секретеры, столы и столики с тонкими витыми ножками
вселялись в большую гостиную и в другие части дома без всякого порядка и
гармонии друг с другом. Они так и остались тут чужестранцами, случайно
собравшимися в одном месте, когда безвременная кончина унесла хозяйку
дома, чье чутье и руки могли бы найти связующие нити между вещами […]»
(С. 10)), и последнего пристанища Бориса Кузнецкого на Корфу перед тем,
как окончательно сгинуть («…На чудом сохранившейся полке над очагом
все еще стояла керамическая чашка с синими узорами, вся потрескавшаяся
и без ручки, как бы говорившая: да, здесь жили люди, и они пили чай! […]
Почти посреди комнаты, видимо, как раз под тем местом, где когда-то
была подвешена, теперь лежала, похожая на страшный капкан, огромная
старинная люстра, от которой теперь остались одни обломки.» (С. 192),
и символически значимое заглавие произведения, давшего название всему
сборнику рассказов – «Красная нить, перстень с магнитом».
Повторяющиеся предметные детали, лейтмотивы носят принципиальный характер в формировании творческого хронотопа Т. Урошевич.
Герои «Аквамарина», например, если можно так выразиться, «сделаны»
по принципу художественного бытования протогероев – Одиссея из
гомеровского эпоса и джойсовского Одиссея, чьи пути, дороги, бесконечное движение по ним, кружение в лабиринтах мысли и духа и должны
подчеркиваться лексическими повторами, синтаксическими параллельными
конструкциями, анафорическими фигурами и т.п. Путешествие АндреяТелемаха – это не только и не столько движение в буквальном смысле этого
слова, а прежде всего путь героя – причем вертикальный путь – к своим
корням, к знанию о прошлом, к самому себе в настоящем. Рефлексия Андрея
имеет свое отражение в хронотопе романа и в то же время обусловлена им,
когда все «статически-пространственное изображается не статически», по
выражению Лессинга (Бахитн 1975: 400).
Психологический – или по иной терминологии личностный
хронотоп Андрея – это как временное, так и пространственное воплощение персонажа. Личностное время Андрея Кузнецкого протекает по
своим законам: в его памяти прошлое то возвращается, то перетекает в
настоящее, то простирается в будущее. Личностный топос Андрея – его
индивидуальный способ отношений с физическим пространством. Прежде
всего это преодоление, преобразование, переосмысление пространства:
«Время для Андрея словно остановилось. Остановилось вместе
[…] с солнцем и прячущимися в кронах оливковых деревьев цикадами, чье
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громкое стрекотание раздавалось повсюду […] Время исчезло, а вместе с
ним исчезли и мучившие его терзания и сомнения» (С. 166).
Размышления о жизни отца, матери, своей собственной переплетаются в сознании Андрея к финалу романа, когда герой, узнав про последнюю любовь отца – гречанку Навсику – и его трагическое возвращение в
Советский Союз, где Бориса обвинили в пособничестве нацистам и сослали
в лагеря, столь же драматичной видит и свою судьбу:
«Андрей поднялся, […], все еще погрузившись в себя.
Да, возвращение домой.
А дома? Что ждет его дома? Может быть, и ему судьба приготовила
выбор, перед которым стоял его отец?
А сумеет он сам избрать правильную сторону?» (С. 250)
Человеческое сознание, с его живой памятью, по мысли
Т. Урошевич, становится главным условием сохранения связи времен и
единства личности человека.
Существенное место в формировании авторского хронотопа в
творчестве Т. Урошевич занимает еще одна составляющая художественного
времяпостранства произведений – это мир таинственного. Он проявляется
в снах, страхах, тревожных предощущениях чего-то неизбежного, таинственных и необъяснимых явлениях. Образу таинственного соответствует
особый тип хронотопа. Мир таинственного в «Аквамарине» можно
трактовать и как особое проявление в творчестве Т. Урошевич концепции
античного рока (здесь параллели с «Одиссеей» особенно значимы). «В
античном мире, – как писал А.Ф. Лосев, – свободные сознают себя рабами
общего миропорядка, рабами прежде всего судьбы, рока. […] Античный
человек ощущает себя в полной зависимости от круговращения душ, которое
неизвестно кто направляет, в полной зависимости от рока, преследующего
цели, неизвестные никому, в том числе и ему самому» (Лосев 1963: 50,135).
Разумеется, мы помним, что человеческое в античности – это прежде всего
телесное человеческое, а не личностное человеческое, как писал тот же
А.Ф. Лосев. Однако удивительным образом идея античного рока совпадает
с трагическим мироощущением и Бориса, которого Судьба выбросила из
России в эмиграцию, и покорной, словно спавшей до встречи с Борисом
Елены, воспринявшей его появление в своей жизни как перст судьбы, и
Андрея, двинувшегося по следам своего отца словно под давлением: в
реальности – Марины, подруги детства, подтолкнувшей его к поискам (как
Афина Телемаха), в метафизическом же плане – внутренняя потребность
узнать своего отца, оправдать его исчезновение.
Интересно, что специфика структуры упомянутых хронотопов
определяется тем, что в авторском сознании, на наш взгляд, проявилось
наложение двух национальных концепций восприятия пространства и
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времени: македонской (балканской) и русской. Хронотоп потому становится
средством создания национального образа мира, то есть выполняет и
культурологическую функцию. Это, конечно, тема отдельного исследования.
Специфический национальный мирообраз в творчестве Т. Урошевич
складывается в том числе и под серьезным воздействием русской культуры,
свою роль здесь играют русские корни самой писательницы, ее многолетняя
плодотворная переводческая деятельность.
И в романе «Аквамарин», и в некоторых рассказах сборника «Красная
нить…» («Русские имена моего детства», «Туфли Али Кисличенко»)
представлен хронотоп детства, который сюжетно связан и с идиллическим
хронотопом России. В романе «Аквамарин» Россия живет в памяти героевэмигрантов, русских аристократов, тоскующих по утраченной Родине,
даже у Андрея, наполовину русского, чьи детские воспоминания связаны
со сложными впечатлениями о русском эмигрантском мире.
Идиллический хронотоп статичен, он стремится к вечной, закольцованной повторяемости, он генетически связан с древними воззрениями
человечества, в которых время предстает в виде спирали постоянно
повторяющихся событий, состояний, где «всё возвращается на круги своя».
В идиллическом хронотопе главное – это прошлое, а не настоящее или
будущее. Таким и предстает пространство и время России в воспоминаниях
героев произведений Тани Урошевич. Пространство же и время македонского
(балканского) мира сопряжены с неустойчивостью, хаотичностью, энтропией мира взрослости. Идиллическое времяпространство осваивается
мысленно, как пространство детства (в том числе и духовного, эмоционального детства), прошлое, дальнее, ностальгическое. Балканское –
как времяпространство взрослости, постоянной изменчивости, борьбы,
сомнений, противоречий, но главное – действия здесь и сейчас.
Подводя итог, отметим, что творчество Тани Урошевич подтверждает
известные идеи М.М. Бахтина о полифонизме и многослойности культуры в
целом, когда диалог поколений, стимулирующий понимание и переживание
культурных ситуаций прошлого и проецирование их на будущее, служит
непременному раскрытию культурно-исторических смыслов в отношении
к пространству и времени.
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Филолошки факултет „Блаже Конески“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Скопје, Р. Македонија

РУСИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА НА НАУМЕ РАДИЧЕСКИ
Апстракт: Во рефератот се анализираат најзначајните русистички
истражувања на покојниот проф. д-р Науме Радически од областа на литературата
и културата. Притоа авторот на трудот подетално се осврнува на највпечатливите
трудови на Радически во кои тој, главно на компаративен начин, ги истражува
влијанијата и рефлексиите не само врз неколкумина руски автори во македонската
литературна и култура средина, туку и пошироко.
Клучни зборови: русистички, истражувања, книжевни и културни врски, влијанија, рефлексии, компаративистика

На петте од досегашните шест македонско-руски научни конференции јас учествував со свои трудови во кои, главно, на компаративен начин,
ги истражував македонско-руските книжевни врски и влијанија од ХIХ, па
сé до првата деценија од ХХI век. Овој пат, на ова седма по ред научна
конференција, се определив да проговорам за русистичките истражувања
на еден наш познат колега и мој пријател, кој потекнува од Охридското село
Мешеиште, или како што тој милуваше да го нарекува Дабово. Станува збор
за покојниот Науме Радически, кој повеќе од три децении работеше како
професор на Катедрата за македонска и јужнословенски книжевности при
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Тој е автор на голем
број трудови во кои ги истражува и анализира развојните и типолошко
развојните процеси на македонската литература во јужнословенски и
општословенски контекст како и меѓусебните релации на македонската
литература со другите литератури од словенското литературно заедништво.
Исто така Радически е автор и на голем број студии со доминантно
имаголошка природа во кои тој ги истражува тематските релации на
словенски автори со македонската литература и култура. Најголемиот број
од нив се содржани во две од повеќето негови книги, а тоа се: „Пред алфа
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и пред делта“(2011), во издание на „Македоника литера“ и „Словенска
алка“(2012), во едицијата „Тера македоника“ од истата издавачка куќа. За
одбележување е и тоа што дел од своите трудови колегата Радически ги
објавуваше во списанието „Славистички студии“ кое го издава Катедрата
за Славистика при Филолошкиот факултет во Скопје.
Кога станува збор за русистичките истражувања на Науме Радически, сакам веднаш да нагласам дека тие се презентирани на бројни
домашни и меѓународни научни собири. Така на пример, тој беше учесник
на првата и четвртата македонско-руска научна конференција, како и на13
и 14 меѓународен конгрес на славистите одржани во Љубљана,2003. и во
Охрид,2008 година.
На првата македонско-руска научна конференција, која се одржа
во Охрид,1995 година Науме Радически учествува со реферат на тема
„Рецепцијата на делото на В.Г. Белински кај Македонците“. Колку што
мене ми е познато, тоа досега претставува едно од ретките истражувања
во Македонија за овој втемелувач на руската литературно-критичка мисла
и, како што Науме го нарекува, „големото срце“ на рускиот критички
реализам. Во него тој прави исцрпен аналитички пресек за рецепцијата на
делото на В. Г. Белински во македонската литература и култура. Притоа,
тој уште во почетокот става до знаење дека за афирмацијата и за одразот
на делото на Белински во Македонија не може да се зборува за времето од
средината на ХIХ век, па сè до првите децении на ХХ век поради слабиот
степен на развој на македонската литература и култура во тоа време. Но,
тој не ја исклучува можноста неговото име и дело да не им е позната на
македонските културни дејци и писатели од ХIХ век и од почетокот на
ХХ век, кои покусо или подолго време живееле и работеле во Русија и кои
имале контакти со руската литература и култура, какви што се на пример,
Константин Миладинов, Рајко Жинзифов, Андреа и Константин Петкович,
Крсте Мисирков, Димитрија Чуповски и други. Според Радически, за
рецепцијата на делото на В.Г. Белински во македонската литература и
култура може да се зборува од периодот меѓу двете светски војни и особено
од првиот период по Втората светска војна, кога македонската литература е
во понапреднат развоен процес. Тогаш делото на Белински не можело да не
им биде познато на протагонистите на социјалната литература, каков што
е Кочо Рацин и неговите современици. Таквата констатација Радически
ја поткрепува со фактот дека Рацин го спомнува и го цитира Белински
во некои од неговите статии, како на пример, во статијата „Теоријата на
одразот и уметничката литература“, во која тој цитира едно подолго
искажување на рускиот критичар дека големи писатели се оние на кои
корените на нивното страдање и среќа се длабоко сраснати во општеството
и во историјата. Проследувајќи ја понатаму рецепцијата на делото на
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Белински во Македонија, Радически забележува дека овој истакнат руски
критичар не можел да не им биде непознат на македонските писатели кои
се наоѓале во Бугарија и биле организирани во Македонскиот литературен
кружок(1938-1941). Притоа, тој го изнесува сведоштвото на Михаил
Сматракалев, еден од неговите основачи и поистакнати членови, дека
личноста и делото на В.Г. Белински биле чест предмет на интересирања и
дискусии меѓу членовите на Кружокот. Во таа смисла, Радически посебно
го нагласува фактот дека во библиотеката на Н.Ј. Вапцаров во Софија е
сочувана книгата на Белински „Лириката на Пушкин и патосот на неговата
поезија“, која се доведува во врска со одбележувањето на 100-годишнината
од Пушкиновата смрт, по којшто повод Вапцаров и ја напишал песната
„Пушкин“.
Нагласувајќи дека автор на првиот текст за Белински во Македонија
по Народноослободителната борба е основоположникот на македонската
критика Димитар Митрев, а е публикуван под наслов „Белински - великиот
руски критичар“ на 10 јуни 1945 година, Науме Радически укажува дека
токму Белински извршил највидливо влијание во формирањето на естетичкиот и на критичкиот профил на Митрев и дека делото на рускиот
критичар има директни и индиректни рефлексии врз делото на нашиот
критичар.
Науме Радически и понатаму во својот труд продолжува со
изнесување на факти за рецепцијата на делото на Белински во Македонија
во периодот по Втората светска војна. Па така, откако ќе укаже дека во
организација на Друштвото за културна соработка на Македонија со
СССР и на Друштвото на писателите на Македонија и со реферат на Киро
Хаџивасилев, во 1948 година во Скопје е одбележана стогодишнината од
смртта на рускиот критичар, Радически истакнува дека во првите две-три
децении по Втората светска војна, покрај Д. Митрев и К. Хаџивасилев,
интерес за личноста и делото на Белински покажуваат и Г. Старделов,
Милан Ѓурчинов, Д. Наневски и други литературни критичари. На крајот
од својот труд Радически посебно се осврнува врз првата книга од Белински
во Македонија, која под наслов „Избрани трудови“ е објавена дури во 1976
година, во превод и со поговор на Ц. Мартиновски.
Во погореспомнатите книги од Науме Радически „Пред алфа и пред
делта“ и во „Словенска алка“, меѓу другите, публикуван е неговиот труд
„Поетот Никола Јонков Вапцаров и руската литература“ (2001). Во него
тој речиси во детали ги открива и ги дефинира повеќедимензионалните
рефлексии на руската литература во неговата поезија. Па така, осврнувајќи
се на неговите најрани творечки пројави додека учел во морското училиште
во Варна (1926-1932), Радически ќе забележи дека од мноштвото автори кои
партиципирале во неговото формирање како творец, најголема улога имале
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руските писатели Пушкин, Лермонтов, Толстој, Достоевски, Чернишевски,
Горки, Мајаковски и други.
Според понатамошните анализи на Радически, Н. Вапцаров,
развивајќи се како прогресивен интелектуалец, а паралелно и како револуционерен поет, мошне рано бил насочен и кон револуционерната руска
литература и култура. Во таа смисла, тој на едно место од својот труд
вели: „Поетската личност и поезијата на Никола Вапцаров веројатно
најкомпатибилни во однос на руската и особено на руската советска
литература се со личноста на поетот Владимир Владимирович Мајаковски,
односно со неговата поезија.“1 Ваквиот негов став Радически го поткрепува
со цитат на руски јазик од една студија на Симеон Русакиев во која тој
вели: „В творческом развитии Вапцарова Маяковский играет глубоко
положительную и очень плодотворную роль... Руководясь творческим
опытом Маяковского Вапцаров, не прибегая ни к подра-жательности,
ни к заимствованиям, добивается блестящего и совсем самостотельного
разрешения поставленных перед ним творческих задач и, через посредство
Маяковского, вырастает и оформляется как выдающийся поэт-новатор.“2
Проследувајќи ја креативната комуникација на Вапцаров со
руската литература, Науме Радически забележува дека таа се изразува
и во форма на вистинска мотивираност од некои руски писатели, а како
потврда за тоа ги зема неколку негови песни што се настанати главно при
одбележување на годишнини на познати руски писатели од ХIХ и ХХ век
(Пушкин, Лермонтов), во што и самиот учествувал, а како пример ја зема и
песната „Горки“ која е посветена на годишнината од смртта(јуни 1936 год.)
на авторот кој имал решавачка улога во неговиот револуционерен развој.
Според зборовите на Радически, „на сличен начин настанала и песната
„Пушкин“ која е посветена на автор кој е предмет на Вапцаровите постојани и величествени восхитувања и почит уште од многу млади години“3.
Радически,откако ќе ги цитира зборовите на Бојка Вапцарова дека
„големата руска и советска литература била плодотворна, чудесна почва,
на која виреел и се расцветал талентот на Вапцаров“, својата студија ја
заклучува со констатацијата дека „Вапцаров не ќе се изградеше докрај без
целисходното учество, односно без неговото креативно учење и влијание не
само од македонската народна песна, ни само од бугарските поети Христо
Ботев и Перо Јаворов, туку ни без руските поетски класици од ХIХ век,
Науме Радически: „Поетот Никола Јонков Вапцаров и руската литература“, Во кн.: „Пред
Алфа и пред делта“, Македоника, Скопје, 2011, стр. 303.
2
Цитатот од студијата на Симеон Русакиев „Маяковский и развитие болгарской литературы“
е земен од погоре цитираната книга на Радически, стр. 304-305.
3
Исто, стр. 308.
1
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како ни без неговото креативно учење и од руската советска литература од
20-те и од 30-те години на ХХ век“.4
Една година подоцна (2002), Радически ја пишува студијата
„Димитрија Миладинов и Виктор Григорович пред енигмата на Главеница“
во која тој се задржува на прашањето за Григоричевото и Димитриевото
интересирање за и денеска, за нас, сè уште енигматичната локација на
Главеница, едно од местата на коишто, се смета дека се наоѓале објекти
за одмор на св. Климент за време на неговиот престој при извршувањето
на просветителската дејност. Притоа, како поттикнувачки импулс за тоа
тој го користи неколкудневниот престој на рускиот научник и патешественик Виктор Иванович Григорович во охридскиот крај во мај 1845
година. Истражувајќи ги и споредувајќи ги нивните посебни и заеднички
преокупации со Главеница, Радически ја развива хипотезата дека селата
Издеглавје и Корошишта би биле местата каде што се наоѓала Светиклиментовата Главеница.
По повод 200-годишнината од раѓањето на Н.В. Гогољ на Институтот за славистика при РАН(10-11 ноември 2009 г.) во Москва се одржа
меѓународна научна конференција на која од Македонија активно и со
свои реферати учествувавме јас и Науме. Таму Радически на руски јазик
го прочита својот реферат под наслов „Гогољевиот ‘Виј’“ и митолошките
суштества во Македонската народна и уметничка литература“. Всушност,
тоа е скратена верзија од едно пошироко истражување на Радически,
чиј интегрален текст е објавен во неговата книга „Словенска алка“ на 17
страници. Во него тој прави аналитичко-синтетичка анализа на расказот
„Виј“ на Н.В. Гогољ, компарирајќи го него со одредени творби од
македонската народна и уметничка литература. Колку за илустрација и, се
разбира, заради временската ограниченост, овде јас ќе се осврнам само на
оној дел од текстот во кој Радически прави споредба на песната „Виј“ на
Блаже Конески од неговата книга „Везилка“ и истоимениот расказ на Гогољ.
Како што дословно вели Радически:„Нејзината извонредна споредливост
со ликот или, уште подобро, со појавата на Виј од истоимениот расказ на
Н.В. Гогољ, се засновува најпрво врз фактот што и кај него Виј се пишува
како сопствено име, со почетна голема буква, а потоа и врз амбиенталните
можности и состојби кај Гогољ, врз кои Конески го надградува и, уште
повеќе, го продлабочува својот извонредно сложен поетски зафат.“5
Откако ќе направи детаљна анализа и споредба на двете истоимени дела ,
авторот на студијата доаѓа до заклучокот дека песната „Виј“ на Конески е
најспоредлив текст од македонската уметничка литература со истоимениот
расказ на Гогољ, а, ако се прифати како завршен факт дека македонскиот
4
5

Исто, стр. 311.
Н. Радически, Словенска алка, Македоника, Скопје, 2012, стр.133.
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поет го имал во предвид токму Гогољевиот Виј, тогаш тоа би бил и
најуспешниот пример за негово пресоздавање воопшто.
Во сличен компаративистички дух е пишувана и аналитичкосинтетичката студија на Науме Радически „Пресоздавањето на минатото
и визиите за иднината во поезијата на Анте Поповски и Андреј Вознесенски“(2012). И таа е составен дел на неговата книга „Словенска Алка“.
Во неа Радически ја разоткрива „алката“ што ги поврзува македонскиот и
рускиот поет како две целосно и високо реализирани појави во современата
македонска, односно во современата руска поезија.
Откако во почетокот не запознава со поетската преокупација
на двајцата поети, чии поетски остварувања ги смета за многустрано
комплементарни со посуптилните егзистенцијални и колективни психолошки
состојби и бранувања, како во нивните земји, така и во светот пошироко, во
втората половина на ХХ век, Науме Радически прави паралелни споредби
на она што нив ги поврзува, без оглед на тоа што меѓу нив постои очигледна
стилска разлика. Па така, Анте Поповски и А. Вознесенски го привлекуваат
вниманието на нашиот истражувач најпрвин со тоа што и двајцата се поети
коишто на меѓусебно различен, но на извонредно креативен начин го
препрочитуваат минатото. Според Радически, ако Поповски се претставува
како мислител кого го „возбудува(ат) само „дамнините во сегашноста“, како
што самиот вели во еден негов „Епитаф“, за Вознесенски се чини дека не беа
толку многу возбудливи дамнините, колку спомените од понепосредното
блиско минато проживеани во Втората светска војна. Притоа, тој можната
спојка меѓу двајцата поети ја гледа во нивната позиционираност на еден кај
Поповски прикриен, херметизиран и скаменет дијалог, а кај Вознесенски
постојано отворен многугласен критички дијалог со актуелната сегашност
на што упатува неговата песна „Времето на поправка“ од книгата „Сенката
на звукот“(1970). Ако, според Радически, поетскиот говор на А.Поповски
кореспондира со некое далечно минато или уште подалечно идно време, А.
Вознесенски е позициониран, па дури и реализиран врз еден дијалошки,
соговорнички и особено пресоздавачки однос кон самата стварност.
Науме Рдически, препрочитувајќи го Вознесенски, пред сé како
автор со завршена творечка пресметка со времето, доаѓа до сознанието дека
неговите можности за визионерско свртување поскоро кон неизвесноста,
отколку кон среќната иднина се далеку позабележителни отколку кај
Антре Поповски кај кого се израмнуваат како времето и просторот, така
и минатото и иднината. Откако ќе укаже дека и Поповски и Вознессенски
при пресоздавањето на минатото се инспирирале од препрочитувањето на
сакрално-уметничките појави и вредности не само од нивните народи, туку
и пошироко, Радически својата компаративистичка студија ја завршува со
следниов заклучок: „Поетските визии на А. Поповски и на А. Вознесенски
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многу повеќе, ако не и најмногу кореспондираат со/низ нивната видовитост,
кореспондираат преку нивните претстави за иднината што се проектирани
во состојби и во сфери што се надвор од можностите на обичното човечко
око.“6
На крај од моево излагање јас накратко би се задржал на уште
едно русистичко истражување на Науме Радически кое, за разлика од
претходните, ги надминува рамките на македонското книжевно и културно
поднебје. Станува збор за неговата исто така аналитичко-синтетичка студија
„Руските теми и опсесии во романите на Милош Црњански „Сеобе“, „Друга
књига сеоба“ и „Роман о Лондону“. Со овие романи Црњански се остварува
како еден од креативно најрезултантните (пре)создавачи на руските теми во
српската литература. Како што со право забележува Радически, руските теми
во неговите романи најзабележително се оформуваат низ преокупацијата,
низ опседнатоста на неговите протагонисти со Русија, односно со мислата
за преселба во големата и ветена братска словенска и православна земја (во
„Селидби“ и во првиот том на „Втората книга на Селидби“), а потоа низ
тематизацијата на искуствата на српскиот човек од ХVIII век во Русија (во
вториот том на „Втората книга на Селидби“, како и на егзистенцијалните
неволји на рускиот емигрант во Англија во ХХ век (во „Роман за Лондон“).
Навлегувајќи подлабоко во анализата на главните јунаци во
спомнатите дела од Црњански, Радически, меѓу другото истакнува дека
визиите и опсесиите со Русија на Вук Исаковиќ, еден од протагонистите
на „Селидби“, се нешто повеќе од една најавувачки функционална и
особено сугестивна увертира кон реализирањето на преселбата, што ќе му
успее на неговиот посинок, капетанот Павле Исаковиќ, главниот јунак во
двотомната „Втора книга на Селидби“. Но, како што понатаму забележува
нашиот истражувач, историски можните персонализации на Исаковиќи од
„Селидби“ кои се стремат кон преселба во Русија, во „Роман за Лондон“
се заменуваат со од Русија отселениот и повеќе исфантазиран, отколку
стварен биографски двојник на Црњански некогашниот белогардеец и
руски аристократ Николај Родионович Репин, кој заедно со неговата сопруга
Наѓа се принудени да се отселат од татковината и по дваесеина години
поминати по разни европски дестинации, на почетокот на Втората светска
војна доаѓаат во Лондон. Како и за Вук Исаковиќ од „Селидби“, поради
преокупираноста на Репин со секојдневните егзистенцијални проблеми во
нему многукратно туѓиот свет, во „Романот за Лондон“ Русија се открива
повеќе низ реминисцентни сеќавања и опседнатост, отколку како примарна
тематска преокупација.
Својата извонредна анализа на руските теми во трите романи
на Црњански ја завршува со следниов заклучок: „Се обидеме ли да ги
6

Н. Радически, цитирано дело, стр. 391.
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финализираме кон завршница тешко сведливите сознанија од овој прочит
на најмаркантните романескни објави на М. Црњански, тоа никако не може
да биде без една натамошна и дополнителна опсервација на опседнатоста
на неговите главни романескни протагонисти со Русија. Место идеалната
и мечтаена Русија од „Сеобе“, со преселните на некои Срби и со Русија
константно опседнатиот романиер во „Друга књига Сеоба“ допушта и
опредметува, па и варира двојно доживување на од страна на неговите
протагонисти мечтаената земја“7
Во својот заклучок јас сакам да кажам дека со овој труд сакав да
му оддадам почит на покојниот колега Науме Радически, на чиј погреб
пред три години бев спречен да присуствувам од здравствени причини и
воедно да му се заблагодарам за заедничките дружења на повеќе домашни
и меѓународни научни собири и за взаемната и плодотворна сора-ботка,
особено во подготовката на ХIV Меѓународен конгрес на славистите,
одржан во Охрид, 2008 година.
Користена литература
Македонско-руски јазични, литературни и културни врски, Материјали од првата
македонско-руска научна конференција, одржана во Охрид, 1995 година.
Скопје: УКИМ, Филолошки факултет „Блаже Конески“, 1996;
Радически, Науме. 2011. Пред алфа и пред делта. Скопје: Македоника литера.
Радически, Науме. 2012. Словенска алка. Скопје: Македоника литера.
Славистички студии, 11. Скопје: Филолошки факултет, „Блаже Конески“, 2004.
Славистички студии, 15-16. Скопје: Филолошки факултет, „Блаже Конески“, 2013.
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ИССЛЕДОВАНИЯ НАУМЕ РАДИЧЕСКОГО В ОБЛАСТИ РУСИСТИКИ
В статье анализируются самые значимые исследования ныне
покойного профессора русистики, д-ра Науме Радического из области
литературы и культуры. При этом автор труда детально описывает наиболее
впечатляющие работы Радического, в которых он, главным образом
путем сравнений, исследует влияния и отражение не только на примере
нескольких русских авторов в македонской литературной и культурной
среде, но и в более широком смысле.
Н. Радически: „Руските теми и опсесии во романите на Милош Црњански „Сеобе“, „Друга
књига Сеоба“ и „Роман о Лондону“, цитирано дело, стр. 451.
7

УДК 159.942:316
УДК 159.953:316
УДК 159.942:82.0
УДК 316.323.7"1990/2000"

Славица СРБИНОВСКА

Филолошки факултет „Блаже Конески“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Скопје, Р. Македонија

ЗА МЕМОРИЈАТА, НОСТАЛГИЈАТА И УМЕТНОСТА
НИЗ ПРИЗМАТА НА ТВОРЕШТВОТО НА СВЕТЛАНА БОЈМ
Апстракт: Студијата е посветена на творештвото на Светлана Бојм
(Светла́на Ю́рьевна Бо́йм) во кое се актуализираат специфичностите на односот
кон минатото изразени во два различни контексти. Во првиот контекст, минатото по
однос на кое индивидуата гради сопствен однос има рефлексивни одлики и преку
носталгијата се издигнува од урнатините со цел да ги поттикне доживувањата
кај индивидуата која во уметноста се искажува од позиција на оној кој живее во
егзил. Со тоа, оваа студија настојува да го проблематизира феноменот на емпатија
и чинот на враќање кон минатото со цел да се лекуваат и освестуваат страдањата
во сегашноста кои се обележани со дистанци формирани во просторна, временска
и духовна смисла. Втората концепција на промислувања на односот кон времето,
минатото и меморијата, со која се занимава оваа студија посветена на творештвото
на Светлана Бојм, се однесува на односот во кој по пат на реставрација и со
вклучување на значајната улога на спомениците се актуелизира феноменот на
идентификација кој најчесто добива својство на изразување на исклучивост со
оглед на присуството на негативните националистички чувства, селективноста,
стигмата и дискриминацијата. Во центарот на вниманието е интерпретацијата на
споменатите аспекти на носталгијата, минатото и меморијата изложени во студијата
Иднината на носталгијата од Светлана Бојм и други нејзини изразувања,
есеистички и уметнички.
Клучни зборови:меморија, идентитет, историја, егзил, носталгија.

Русија е жилава земја, колку и да се напрегате
да се ослободите ќе ве држи до последен здив.
				
Татјана Толстој
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Дваесеттиот век започна со футуристичка
утопија, а заврши со носталгија. Оптимистичкото верување во иднината е отфрлено како
некој остарен вселенски брод, таму некаде во
шеесеттите години. Сама по себе, носталгијата
има утопистичка димензија, меѓутоа таа не е
насочена кон иднината. Носталгијата не е
насочена ниту кон минатото, туку е некако
настрана. Оној којшто е носталгичен се загушува во конвенционалните временски и
просторни граници.
					
Светлана Бојм
1

Свeтлана Бојм* во сопствената идентитетска картa ги впишува
значењата кои суштински ги поврзуваат и критички ги преиспитуваат
односите меѓу културите (доминираат компаративните преиспитувања
и анализи меѓу културите под влијание на идеолошките ориентации во
поранешниот Советскиот сојуз и во Соединетите американски држави).
Во нејзината теоретско-уметничка практика, исто така доминира пристапот кој се карактеризира со изразување кое тежнее да изведе историски
интерпретации низ призма на современата перспектива. Есејот е, во суштина научно, но и уметничко изразување на идеја по однос на појавите,
фрагментарно толкување со цел да се соопшти определен аспект при
спознавање на смислата на феномените. Предмет на преокупација
во нејзиното творештво претставува проучувањето на литературата,
фотогра-фијата, филмот со акцент врз феномените на модерната и т.н.
off-модерна, меморијата, егзилот, идентитетот и времето. Концепцијата
на off-модерната која детално ја интерпретира во студијата под наслов
Архитектура на off-модерната (2008) упатува на потреба за објаснување
на одликите на епохата за која таа смета дека не е соодветен поимот
пост-модерна колку поимот кој се концентрира врз спознанието дека по
модерната се создава алтернативна интелектуална историја на модерната
(Boym, 22). Оваа концепција ја објаснува користејќи се со примерот на
Татлиновиот споменик посветен на Третата интернационала. Концепцијата
која ја заговара Светлана Бојм има своевиден израз во овој споменик кој
никогаш не е изведен, не е завршен и не е остварен, туку е само една макета
и замисла за тоа како би можел да се изгради и постави покрај тврдината и
кубињата посветени на Петар и Павле во Санкт Петербург или некогашен
Ленинград. Составот од објекти никогаш не е реализиран во целина во
која е вклучен и споменатиот Татлинов споменик кој уште се нарекува
* Svetlana Boym (1959-2015)
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„споменик на слободата“ (Boym, 2017: 9). Светлана Бојм со оваа слика за
нејзиниот роден град или „каков тој би можел да биде“ упатува на еден
алтернативен имагинативен пејзаж во кој еден покрај друг стојат објекти
на историјата и објект кој е проекција на иднината определена во позитивна
смисла како утописка иднина. Со оваа концепција, таа ја актуализира
темата за алтернативната модерност во рамките на која авангардните
проекти го трансформираат историскиот градски пејзаж. Она што е главна
преокупација на авторката на оваа студија е врзано за определувањето на
постапките на создавање на мозаик од објекти кои се составени од руиниран
пејзаж, уништените цркви, незавршената кула на Татлин и во исто време
уништениот идеал за утопијата претставена преку третата интернационала
на работничката класа. Двосмисленоста во семантичка смисла се вклопува
во прифаќањето на тврдината на Петар и Павле, куполите од цркви и
незавршената Татлинова кула како утописко градилиште на рамноправни
и еден покрај друг поставени објекти со различно потекло и функција во
контекст кој современата историја и теорија на уметноста го именува како
одлика на постмодерната култура. Суштината на концепцијата на offмодерната е резултат на напорите на Светлана Бојм да обезбеди рефлексија
врз Татлиновата кула во значење на незавршен споменик од минатото
или од епохата на модерната кој е претставен како остаток од макета на
градба која не се реализирала во минатото или е израз на несовршенство,
но го тематизира и идеалот кој е инкорпориран во идеологијата за интернационалата и на металната конструкција од фигури вклопени една во друга
како совршенство кон кое се стреми иднината. Станува збор за историја на
архитектурата во која формата, улогата на технологијата, имагинацијата
имаат неверојатно значење во епохата на модерната, а по однос на таквото
минато и меморијата врзана за тоа време се појавува носталгијата. Конечно,
Светлана Бојм се повикува на легендарната кула на Татлин како „икона на
руската авангардна уметност“ и по однос на истата бара „трет пат“ или
како што самата вели посоодветен е поимот off-модерна, а не постмодерна,
бидејќи не сака да ја следи логиката на постоењето на криза и напредување,
бидејќи во интелектуалната историја и филозофско-архитектонските метаморфози е концентрирана врз маргиналните потенцијали на проектот на
критички настроената авангардна уметност или модерна култура. Таа
дури ги актуализира т.н. соништа за последната историја на модерната
архитектура и при тоа заклучува колку нешта се неостварени, а токму тие
се она што ја засега. Во прилог на тоа отсуство на реализација, таа упатува
на носталгијата поттикната од празнината и невозможноста на реализација
на она што било дел од имагинацијата за големиот напредок.
Изразувајќи ја својата концепција, Светлана Бојм е застапник и
на убедувањето дека означувањето на епохата која следи по модерната
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со користење на префиксите „пост“, „нео“, „авант“ и „транс“ со цел да се
изведат одликите на „харизматичниот посткритицизам кој се обидува да
биде очајно ‘внатре’“ треба да се земе предвид и алтернативната естетика.
Станува збор за естетика за која таа вели дека според својот идентитет не
е врзана само за припадноста „внатре,“ имено за текот на уметничките
временски и просторни координати, ниту пак само за уметноста „надвор.
“Воведувајќи временски и просторни димензии во означувањето на
припадноста, таа се стреми кон заземање на позиција која говори за
еден поинаков пристап. Светлана Бојм се залага за една „генеалогија на
алтернатива“и во прилог на тоа говори за т.н. значења на „исклучувањето,“
а не само на „припадноста“ во алтернативната култура од позиција врзана
за една култура и од позиција надвор од една култура и при тоа упатува на
конотација на значењата како «оff-stage», «off-key», «off-beat» и повремено
«off-color». Таа вели:„Тоа ќе ми помогне да ги истражам алтернативните
пристапи за формирање и функција, разбирање на односот меѓу уметничката техника и технологија, естетската практика и политиката во јавната
сфера, руинофилијата и слободата“ (Boym, 2008:4).
Историјата на модерната уметност и достигнувањата во
технологијата не го доведуваат човештвото, објаснува Бојм, до остварување
на еден свет на утопија кон кој е насочена целата енергија на револуцијата
и на промените во класната борба. Архитектонската имагинација изразена
преку нацртот на Татлиновата кула поттикнува размислувања, меморија за
некогашното проектирање на идеја за напредување каква што е таа кула,
здание кое требало да го одразува прогресот и издигнувањето до фаза
на совршено разбирање и благосостојба што всушност добива сопствен
репрезентативен образец во модерната уметност. Со појавувањето на
чувството на изневереност од модерната и со засилување на тенденцијата
за негирање на традицијата и досегнување на утопијата се појавуваат дела
во чија материјална форма доминираат цик-цак движењата, дијагоналите,
спиралите какви се видливи и во нацртот на споменатиот споменик на
Татлин, како и во движењата означени како движења на т.н. „витез на
шаховска табла“ (Boym 2008:37). Паралелно со архитектонските нацрти
или идеали за форма и израз се појавуваат книжевно-филозофските
дискурси за современоста во делата на Зигфрид Кракауер, Валтер
Бенјамин, Хана Арент, Георг Зимел, Франц Кафка и други. Овде, смета
Светлана Бојм, е интересно да се вклучи и размислувањето од областа на
теоријата на литературата на Виктор Шкловски кој во духот на руската
формалистичка школа ја промовира концепцијата на т.н. ексцентричен
или „витешки пристап” со кој се чекори по споредната патека со цел да
се изведе уметничко дело преку обновување на појавите или со примена
на постапката „очудување“. Шкловски го нарекува овој спореден пат „пат
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на маката на храбрите“ какви што се витезите, оние кои посегнуваат по
највредното и недостижното, утопиското. Тие не практикуваат компромис,
а нивниот пат е оној којшто ги потиснува или ги исклучува прагматичните
политички,технолошки или економски решенија и функции и сугерира
интересен однос помеѓу архитектонскиот и книжевниот простор (Robinson,
2008:79).
По линијата на таа странична патека, Светлана Бојм ја развива
сопствената рефлексија за носталгијата „која самата по себе има утописка
димензија,“ меѓутоа истата не е определена со насоченоста кон иднината
како футуристичките гледања од почетокот на дваесеттиот век, туку кон
некоја странична линија на движење која е надвор од конвенционалните
просторни и временски рамки. Укажувајќи на основното значење на поимот
носталгија, Бојм вели дека станува збор за етимологија на збор со грчко
потекло каде nostos означува „враќање во родното место,“ а „algia“ значи
„болка“. Концепцијата во конкретниов контекст на рефлексии на Светлана
Бојм означува определена вообразба за „родното место или домот“ кон кој
се копнее, а кој во суштина никогаш не постоел. Заминувањето од различни
причини упатува на отсуството на припадност во тој дом и упатува кон
извесна праисконска и примордијалната фаза активна пред заминувањето
по што следува обземеноста со чувствата на трајно копнеење. Романсата
исполнета со определена вообразба, доживувањето на побрканост и на
празнина заради загуба се составен дел од емотивниот багаж на носталгијата.
Во рефлексивен и интерпретативен корпус од есеи за дела и однесувања на авторите претставени во студијата Иднината на носталгијата
(2005), Бојм упатува на исклученоста која не го познава централното место
на припадност, туку талкањето по страничните патеки и трагање по други
и различни можности за живеење. Таа вели: „Со носталгијата се заразив
на неочекуван начин. Десет години по заминувањето, се вратив во мојот
роден град. Сенките на познатите лица и фасади, мирисот на котлетите кои
се пржат во пренатрупаната кујна, мирисот на урина и мочуришна влага
во разрушените отворени простори на зградата,дождот кој паѓа и сивата
магла над Нева, парчињата од сеќавањето – сето тоа ме трогна и ме фрли во
агонија. Тоа што оставаше најсилен впечаток беше поинаквото доживување
на времето – како да сте допатувале во друга временска зона во која сите
доцнат, а секогаш има време премногу. (Тешко може да се каже дали е
промена на подобро или на полошо, дури ова чувствување на луксузот
кога е во прашање времето брзо се изгуби во времето на перестројката).
Тој вишок од време кое се трошеше на разговори и на размислување беше
бизарен производ на социјалистичката економија:времето не важеше како
скапоцена стока, а недостатокот од приватен простор дозволуваше да го
трошат барем времето на своите приватни потреби. Од мојата тогашна, со

428

Славица Србиновска

оглед на околноста носталгична перспектива, ми се чинеше дека сонот за
слободата стануваше моќен токму благодарение на тој забавен ритам на
животот и на времето исполнето со размислување ( Bojm, 18).
Носталгијата во рефлексиите на Светлана Бојм не е резултат само
на копнежот по неостварените соништа од минатото, таа упатува и на
застарените визии на иднината кои со текот на времето се истрошуваат и
стануваат нереализиран феномен. Во составот на овие рефлексии паѓа на
ум не само прашањето на современите технологии, туку и преиспитувањето
на скршнувањата и раскрстувањата со идеалите. Врската на носталгијата
која е традиционално определена со минатото и приказната за тоа минато
како време за кое се размислува во студиозните толкувања на С. Бојм во
сите книги добива улога на фактор кој паралелно со суштинската одлика
на копнеењето ја повлекува напредната мисла кон целта која треба да
соодветствува на неостварениот, но посакуван идеал.
Истакнувајќи ја разликата меѓу носталгијата и меланхолијата,
Светлана Бојм укажува на тоа дека во кругот на меланхолијата секогаш
станува збор за доживувања врзани за индивидуалната свест, додека пак
носталгијата е продукт на односот меѓу индивидуалната и колективната
биографија, меѓу личната и колективната меморија. (Bojm, 20). Со
вклучувањето на прашањето за односот меѓу концепцијата за „offмодерната“ и носталгијата, таа во прилог на горенаведените размислувања
го конкретизира својот став и вели: „Всушност постои традиција на
критичката мисла за модерната состојба која ја вклучува носталгијата,
а која јас ја нарекувам off-модерна. Англиската придавка off (скршнува,
спореден, настрана, надвор) го нарушува нашето чувство за ориентација и
нè наведува да скршнеме од правиот пат на прогресот и да ги истражуваме
мрачните агли и страничните улички; таа нѝ дозволува да ја заобиколиме
детерминистичката верзија на историјата во дваесеттиот век. Offмодернизмот во исто време дава критика на модерната опседнатост со
сè што е ново, меѓутоа и критика на не помалку модерното тежнение
традицијата да се измислува од почеток. Во традицијата на off-модернизмот,
рефлексијата и копнежот, како и отуѓувањето и приврзаноста, не одат едно
без друго. Покрај тоа, за некои од off-модернистите кои потекнуваат од ексцентричните традиции (т.е. од оние кои често се сметани за маргинални
или провинцијални во односот кон главните културни центри од Источна
Европа дo Латинска Америка), како и за многу раселени лица од целиот
свет, креативното промислување на носталгијата не претставувало само
обично уметничко средство, туку стратегија на преживување, начин со кој
немоќта за враќање во родниот крај ќе се разбере и ќе се прифати“ (Bojm,
21).
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Со комбиниран пристап кој го користи критичкото промислување
и раскажувањето, Светлана Бојм се обидува да го протолкува сопственото
определување на концепцијата за носталгијата која смета дека не е
поврзана само со полето на една дисциплина, напротив, таа вели дека секој
човек кој го преживува егзилот од различни причини, најчесто политички
и вклопувањето или адаптирањето во нова средина значи соочување со
феноменот носталгија исполнет со копнеж кој ги надминува конкретните
просторно-временси координати на сегашноста и оние на минатото. Тој
живее во меѓупросторот кој е обележан со отсуство на материјалноста на
домот, а со присуство на текстот како единствено утописко засолниште
кое постои преку материјалноста на книгата, зборот, фотографијата, но
и преку филмот или перфомансот и инсталацијата во која се вклопуваат
сите можни содржини извлечени од еден контекст и вклопени во нов
контекст. Носталгијата не е проучувана, според Бојм, ниту само од
психологијата, ниту само од социологијата, филозофијата или теоријата на
литературата. Во контекст на проучувањето кое носталгијата, од гледна
точка на off-модерната епоха или како премостување меѓу модерната и
постмодерната епоха,со значење поставено врз сите видови на исклучување
и маргинализација значајно е, според коментарот на Сузан Стјуард,
дека носталгијата е „повторување кое тагува заради неавтентичноста на
сите повторувања и ја негира моќта на повторувањата да го дефинираат
идентитетот“ (Stewart,2007:31).
Поимoт модерност е продуциран од Шарл Бодлер, поимот прогрес е
создаден од Имануел Кант, а виртуелност е резултата на размислувањата на
Бергсон и подразбира постоење на рамништата на свеста, на потенцијалните
димензии на времето и постоење на креативноста како исклучително
и иманентно хумана концепција. Сите три концепции, Светлана Бојм
ги поврзува со концепцијата за носталгијата. Таа настојува да направи
разлика меѓу два вида на носталгија, првата која ја нарекува реставративна
носталгија обележана со обиди за трансисториско реконструирање на
домот/родниот крај (nostos) и втората рефлексивна носталгија која се
карактеризира со копнеж и болка (algia), но и со постојано одложување
на враќањето во домот/родниот крај. Пристапот на Светлана Бојм кој го
определува разграничувањето на овие два вида на носталгија е во сооднос со
перестројката, односно со транзициската епоха од комунизам/социјализам
во либерален капитализам во која доминираат националните и верските
преродбени процеси проследени со т.н. реставративна носталгија. Меѓутоа,
кога станува збор за живеењето на различни места во различни временски
зони, тогаш се говори за рефлексивната носталгија која се изразува
преку користењето на множество од симболи и детали, односно која е во
значителна мерка креативно и морално поттикнувачки насочена и која не
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се сведува само на часовите или моментите на страдање и меланхолија.
Во рефлексивната носталгија е забележливо отсуството на конечното
престојувалиште или домот, таа е трајно определена со бесконечноста на
потрагата која никогаш не завршува. Автентичноста и носталгијата која
не е во состојба да биде надмината се во конфликт, првата концепција е
нужно врзана за повторувањата кои се различни состојби на едно исто,
креативно постапување, а носталгијата и креативноста во овој контекст не
престануваат да дејствуваат.
Проследувајќи го историскиот развој на сфаќањата за носталгијата,
Светлана Бојм го одделува враќањето на Одисеј во неговиот роден крај Итака
како своевидно патување со препреки, тоа е приказна, според авторката, која
не може да се претстави со слика која упатува на кружно движење, таа не е
митска во суштинска смисла, таа е исполнета со противречности, пресврти,
но и со лажни враќања во родниот крај и со непрепознавања, приказна
која може да се спореди со своевидно трагично соочување на јунакот со
средина која не го познава, жена која не знае кој е, со можни искушенија
на патот до Итака кои резултираат со нови врски и лажни претставувања
и значења. Во модерната носталгија, интерпретациите на Светлана Бојм се
сведуваат на сознанијата кои многу филозофи и теоретичари ги објаснуваат
со немоќта да се реализира враќањето кон митското време. Во просторна
и временска смисла, таа говори за отсуството на каква било можност за
враќање во еден магичен свет со апсолутен вредносен систем. Поаѓајќи
од Кантовото толкување дека просторот е форма на нашите надворешни
искуства, а времето е форма на внатрешните искуства, Рајнхард Коселек
кон чие толкување на просторот и времето се приклонува авторката, смета
дека постои простор на искуства и хоризонт на очекувања кои упатуваат
на лични, индивидуални и истовремено интерперсонални односи. Во
историската линија на преиспитувања на носталгијата, Бојм особено го
интерпретира романтичарскиот копнеж по/домот/родниот крај како клучна
метафора и чувствата со што оваа епоха се спротивставува на епохата на
просветителството и доминацијата на разумот (Koselleck, 2004:9).
Речникот на поими од различни јазици отвора простор за
интерпретација на поимот носталгија во различни културолошки
контексти, Бојм во тој состав од термини ги разлачува значењата меѓу
германскиот термин Heimweh, францускиот maladie du pays и шпанскиот
термин mal de corazon кои се однесуваат на копнежот по родниот крај. Тоа
е одлика која се поврзува со националната традиција, особено на начин на
кој еден романтичар од дистанца додека е на патување го посматра светот
кој во целина исчезнува, а идеален станува родниот крај, односно домот.
Во чешкиот јазик, Бојм повикувајќи се на Милан Кундера и неговото
толкување, го коментира терминот litost. Овој збор означува сочувство,
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тага, грижа на совеста, но и неопределен копнеж. Кундера во книгата
под наслов Книга на заборавот и смеата (1978) дава неколку коментари,
на пример litost е „чувство кое е незавршено како хармоника...Првиот
слог се изговара долго и нагласено, и сѐ звучи како цвилење на напуштен
пес.“ (Kundera, 1982:135) Во рускиот јазик се користи зборот toska кој
означува загуба која предизвикува гушење, односно тоа е збор соодветен
за иразување на доживувањата на луѓето кои живеат во емиграција и кои
се осудени најчесто на клаустрофобична поврзаност со тесен простор
во кој живееле во сопствената земја и затоа сега сонуваат и копнеат по
бесконечноста. Соодветно на рускиот термин, во полскиот јазик се користи
терминот tesknota кој го означува убиствениот копнеж по она што е огромно
и апсолутно. Во португалскиот/бразилскиот јазик се користи терминот
saudade кој го определува значењето на тагата, нежна и еротска тага,
таа како таква може да поврзува со состојби на вознемиреност, меѓутоа
како да недостасува моќта на словенскиот термин со кој се означува
копнежот и мачнината, поточно празнината и одделеноста од идеалот.
Во романскиот јазик се користи терминот dor кој пробивно означува
остра болка, тага соодветна за душата на еден Романец. На крајот од сите
овие конотации на термините, Светлана Бојм ја истакнува суштината на
носталгијата сведена на постоењето со копнеж кој никогаш не ја досегнува
целта. Романтичарскиот израз „Копнеам значи постојам“ е замената на
просветителската парадигма „Мислам значи постојам.“ Клучни во овој
контекст се убедувањата на Новалис за кого филозофијата е носталгија
или таа е копнеж за престојување насекаде како во сопствен дом (Novalis,
1997:23).
Повикувајќи се на периодот на романтизмот, Светлана Бојм
го толкува значењето на една од повторливите слики, тоа е слика на
непознатата жена во творештвото на Шарл Бодлер која е недостижна,
понекогаш, таа е скаменета во скулптура и во целина е продукт на илузија
без можност да се оствари дијалог и врска со неа, појава која соодветствува
на симулакрум. Таа е претставена како вдовица, жена во црнина, а поетот
смета дека нејзиниот црн превез имплицира значење на носталгија по
среќа која засекогаш била пропуштена. Низ призмата на оваа ситуација,
авторката вели: „Нејзината тага е одраз на неговата, или обратно. поетот и
жената ја препознаваат еден во друг таа моментална носталгија. Во желбата
да го запре времето, тој, обземен со гнев, ги меша спротивностите, во исто
време го проживува повторното раѓање и смртта, задоволството и болката,
темнината и светлината, сегашноста и вечноста. За поетот, непознатата е
изгубена и пронајдена, а потоа повторно изгубена и повторно пронајдена
во песната“ (Bojm, 56).
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Ѓерѓ Лукач продуцира соодветна верзија на концепцијата на
Светлана Бојм кога расправа за т.н. „трансцендентална бездомност.“
Во студијата под наслов Теорија на романот (1916), тој ја разобличува
модерната епоха на фрагментарно егзистирање, наспроти на праисконската
епоха па и античката епоха во која светот се доживува како пространство во
кое светлината на огнот на земјата и светлината на ѕвездите претставуваат
една целина. Тоталитетот на егзистенцијата е предмет на носталгија
кај Лукач (Lukač, 1990:23).Чувствувањето на светот како дом и дека
насекаде се живее како дома е во сооднос со т.н. „трансцендентална
топографија на духот“ која претставувала карактеристика на античката
епоха. Рефлексиите во филозофските есеи на Фридрих Ниче и на Валтер
Бенјамин ја актуализираат носталгијата на начин на кој Светлана Бојм се
обидува да го објасни статусот на индивидуата, модерниот човек, неговиот
ироничен поглед кон светот, да расправа за иреверзибилноста на времето и
за неповторливоста на искуствата, но и да проговори за „вечното враќање“
(McFarland, 2013:249).
Противречноста која е воочена во филозофијата на овие автори е
во исто време противречност содржана во доживувањето на носталгијата,
имено модерниот човек е собирач на спомени во Прустова смисла, тој
„трага по загубеното време“, меѓутоа во истото време е сонувач кој тежнее
кон идна револуција и промени, утописки свет и хармонија, а не само
кон минатото и затвореноста во спомените. Ако културата на Источна
Европа, Кина и Југоисточна Азија настојува предметите од претходните
режими да ги отстрани, објаснува Светлана Бојм во својата интерпретација
на носталгијата, минатото и сегашноста, во американскиот културна
концепција предметите од минатото се присутни и се дел од производите
кои се продаваат на секој чекор. На тој начин авторката говори за
културните разлики во поимање на концепцијата наречена носталгија низ
перспективата на еден поделен свет. Во западниот културолошки контекст,
таа пронаоѓа антиисториски настроенија, меѓутоа и т.н. „претворање на
минатото во сувенир.“ Умберто Еко во духот на сопствената естетика и
поимања на односот меѓу минатото и сегашноста говори за овој феномен
на „сувенизирање“ со тоа што упатува на опсесивната „желба за речиси
реалното која се појавува, која е своевидно невротично реагирање на
вакуумот на сеќавањето, некој вид на апсолутен фалсификат, како што
вели авторот, која е плод на несреќната свест од сегашноста која е без
длабочина“ (Eco, 1986: 30).
Првиот вид на носталгија или реставрациската носталгија, според
Светлана Бојм, е сведена на два процеса, првиот се однесува на враќање
кон корените, а вториот на теоријата на заговор. Овде клучна улога нема
индивидуалното сеќавање, туку колективната пароноидна реконструкција
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на татковината е втемелена во процесите на репресија и прогонување.
Опседнатоста со заговорите станува реално искуство, а татковината се
промислува единствено низ призмата на заблуди. С. Фројд во толкувањата
на паранојата го објаснува ова „апокалиптично пропаѓање во опсесии
од заблуда поврзани со прогонувања“ со тоа што вели дека паранојата е
фиксирање за сопствената личност и исклучување на надворешниот свет
во еден прогресивен континуитет со помош на проекција. Носталгијата во
реставративната верзија или модел на Светлана Бојм е болка произведена
заради временската оддалеченост и просторната мешавина, имено тоа
е состојба во која не доминира дистанцата и копнежот, туку стравот од
она што упатува на разликите во огромни размери меѓу минатото и
сегашноста. Во овој вид носталгичен однос се значајни големите потфати
на реставрација со кои се засилува односот кон националните процеси
и градењето на споменици. Во Москва, во периодот на осумдесеттите и
деведесеттите години се вложува огромен напор за обновување на Храмот
на Христос Спасителот, а во Ватикан се обновува/реставрира Сикстинската
капела од Микеланџело. Овој вид носталгија е тежнение за обновување
на колективните, сликовните симболи и усната култура. Тоа се постапки
во кои со става акцент врз колективитетот, Светлана Бојм заклучува дека
времето се опросторува во обновените објекти (Bojm, 89)..
Рефлексивниот модел на носталгија во центарот на вниманието
ги има индивидуалните мемории кои никогаш не се независни од
колективните мемории. Светлана Бојм тоа го поткрепува со заклучокот дека
„носталгичната средба со самиот себеси не е секогаш приватно нешто.“
(Bojm, 101). Следејќи ги критиката на Лав Виготски и на Михаил Бахтин
упатена до солипсистичкото толкување на човековата психа на Сигмунд
Фројд, авторката пронаоѓа врска меѓу сеќавањето и емоциите, таа укажува
на тоа дека најдобрите верзии на сеќавање се поврзуваат секогаш со силни
емоции, односно „најдобро се памети она што е емоционално обоено“
(Bojm, 103). Во рамките на толкувањето кое се однесува на рефлексивната
носталгија клучна улога имаат искуствата и делата на емигрантите,
прогонетите, оние кои се растурени во различни простори, држави. Во
тој контекст, за колективното сеќавање се говори низ перспективата и
дијалозите со овие луѓе кои талкаат низ светот носејќи ја незалечливата
рана настаната заради разделбата.
Културата која во сфаќањата на Фројд создава ограничувања или
т.н. „нелагодност (Frojd, 2014:267), според Светлана Бојм и британскиот
психолог Д.В. Виникот, е т.н. „потенцијален простор“ во кој се создава
односот меѓу индивидуата и средината. Во таквиот простор на културата
се создаваат односи на континуитет и контигвитет. Оној којшто живее во
прогонство не се соочува само со фактот дека му недостасува родниот крај
или минатото, туку тој се соочува со потреба за таков културен простор
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кој се споделувал со пријатели, со познатите со исто културно потекло
и со сонародниците. Овој простор е окарактеризиран со т.н. „избор по
сродност“ (Bojm, 105).
Ако С.Фројд смета дека носталгијата e основа на секоја желба, дека
пронаоѓањето на објектот на таа желба е во суштина чин на репетитивност,
односно повторно пронаоѓање, тој носталгијата ја осмислува преку
процесот на „враќање дома“ кој е возможен единствено преку толкување
и препознавање на траумите од детството, тогаш Светлана Бојм го
актуализира феноменот на меморирањето и упатува на еден специфичен
вид на толкување на носталгијата како преодна форма меѓу колективното
и индивидуалното сеќавање. Во освртот преку кој Бојм го актуализира
значењето на колективната меморија во рамките на хуманистичките
науки, таа упатува на фактот дека поимот навистина нема систематичност,
ниту пак има дефиниција или определба. Сепак, за оваа авторка тоа е
поим кој добива особено значење кога станува збор за уметничките дела.
Таа вели:„Таа (колективната меморија) нè враќа кон промислување на
‘менталниот хабитус’ (Панофски и Лефевр) и на ‘менталитетот’ дефиниран
како ‘она што луѓето го мислат и го чувствуваат, поле на интелигенција и
на емоции’, како и ‘културен мит, сфатен како приказна која постојано се
повторува и која во определената култура се смета за природна и нормална,
а навидум не е поврзана со историскиот и политичкиот контекст“ (Bojm,
106). Колективната меморија е актуелна и во толкувањата изведувани
од Ролан Барт каде во раните фази на неговото учење се инсистира врз
„демистификацијата“, бидејќи таа се определува во однос со процесите на
означување и со присуството на митски општи места под чие влијание се
наоѓа и самиот истражувач (Bart, 2004:30).
Прашањата поврзани со колективната меморија, во студиите на
Бојм, која патем развива исклучително значаен интерес за фотографијата и
филмот, се освестуваат кога се актуализира дистанцирањето од заедницата
или кога опрeделена заедница заокружува еден период од уредување на
системот и живеење во него и преминува во сосема нов период (како
што е случајот со Источна Германија, земјите од т.н. Источен блок,
Југославија или Советскиот сојуз). Споредбата и толкувањето на тагата
и на меланхолијата изведено во Фројдовата студија за овие две состојби,
Светлана Бојм ги поврзува со колективната меморија. Во нејзините
објаснувања, колективната меморија е проследена со состојби на тагување.
Тагувањето произлегува од состојби во кои личноста губи сакана личност,
но и од состојби на загуба на апстрактни нешта, слобода, идеали, напуштање
на татковината или нејзино уништување, поробување. Сепак, состојбата на
тагување е проследена со соочување со стварноста и со времето во кое
тагата се стабилизира, без оглед на факот дека посакуваната личност или
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идеал не се досега или враќа. Во меланхолијата, Фројд уочува состојба на
егото кое се самоспознава, но и состојба на „нарцистичко самоказнување“
кое станува трајна одлика на живеењето на личноста. Личноста се чувствува
испразнета, опустошена, а отворената рана поврзана со меланхоличното
доживување никогаш не се затвора. (Frojd 1985: 120-134). Рефлексивната
носталгија како втор вид или аспект со специфични одлики, според
Бојм е состојба која може да се пронајде некаде помеѓу тагувањето и
меланхолијата. Загубата поврзана со копнежот кој ја одредува носталгијата
не може сосема да се поврати со меморијата, бидејќи она што е загубено
подеднакво ги засега индивидуалниот однос на поединецот и загубата,
но и колективната меморија. „Рефлексивната носталгија е вид на длабока
тага, во која „дејствувањето на тагата“ се остварува преку размислување за
болката, но и преку игра насочена кон иднината“ (Bojm, 108).
На крајот од овие актуализации на процесите на меморирањето,
на доживувањето на носталгијата поврзана со егзилот, Бојм во студијата
за Иднината на носталгијата (2005) прави споредба и сопоставување на
двете клучни концепции од кои првата се однесува на „тоа да се биде дома“
и втората која произлегува од состојбата на неповратно отсуство од домот
и копнеж кој подразбира активна насоченост на мислата и чувствата кон
домот, меѓутоа не и враќање дома. Тој копнеж проследен со тагување и болка
не е насочен кон определена реалност колку кон извесна илузија за домот.
Чувствувањето на тоа дека сме дома значи дека нештата се на сопственото
место, дека се чувствуваме добро. Оваа состојба која е обележана со сите
позитивни елементи на доживување на домот е во однос со состојбата на
отсуство или исклучување од домот, само што поимот дом не означува
простор на куќа или место, туку однос кон светот. Во имагинарниот миг на
хармонија со светот не постои носталгијата, Светлана Бојм оваа состојба
на индивидуата која во светот повеќе не чувствува хармонија ја сведува на
трајно копнеење по домот. Тоа во исто време се поврзува со спознавањето
на иднината во која се опстојува само врз основа на уметноста која јазот
меѓу меморијата, егзилот и носталгијата го пречекорува во фикционална
форма и на тој начин обезбедува враќање кон праисконското единство кое
исчезнало од реалноста, но за него место има само во фикцијата.
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МОИТЕ ИНТЕРЕСИРАЊА ЗА РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА
Апстракт: Овој труд е посветен на искуствата на авторот со руската
книжевност: неговите први контакти со неа, причините за првите поттици да се
занимава со неа, предизвиците при препевите како и ,,животот” на тие препеви
на македонската книжевна сцена. Првите интересирања за руската книжевност
авторот ги пројавува уште во гимназиските денови, во годините по завршувањето
на Втората светска војна, кога, повеќе случајно, за првпат ги прочитал Дворјанское
гнездо и Накануне од Тургенев. Евгениј Онегин од Пушкин кој бил лектирно
задолжение, како и првите повоени преводи на руски романи поврзани со оваа
татковинска војна, меѓу кои и: Волоколамскиот друм и Пред портите на градот
кои стануваат поттик за негово понатамошно интересирање и следење на руската
литература. Во текот на студирањето, паралелно со југословенската литература,
сосема на своја рака ја проследува речиси целата руска книжевност од 19 век.
Така се зародила желбата за препев на руска поезија од овој период, па набргу
тој објавува: избор од поезијата на Пушкин, Евгениј Онегин, поемата Демон од
Лермонтов, стихови од Некрасов и најпосле составува една мала антологија на
руската поезија од 19 век под наслов: Мртвите не умреле во нас. За одбележување
се 60-те години активно егзистирање на неговиот препев на Евгениј Онегин. Во ова
излагање ќе бидат објаснети уште и изборот на версификацијата на препевите во
однос на оригиналите, првите одгласи за тие препеви и други релевантни прашања.
Клучни зборови: руска книжевност 19 век; антологија; препеви: Пушкин,
Лермонтов, Тургенев; версификација

Моите најпрви контакти со содржини од руската литература во 19
век се индиректни, - преку цртаните стрипови на Тарас Бульба, Ночь перед
рождеством од Гогољевиот Миргород, од времето на кралска Југославија
кога имав одвај 9 години. Почесто почнав да ги читам руските класици, па
во текот на моето гимназијално образование се запознав со дела од И.С.
Тургенев (В навечерието, на бугарски јазик, подоцна препрочитано под
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насловот Уочи нових дана и Дворянское гнездо), со поезија од Пушкин,
од Лермонтов и Некрасов, а и со некои дела од посовремената и повоена
руска литература. Тука спаѓаа сочиненијата на Максим Горки (Горящее
сердце Данко, Девушка и смерть, Песная о Буревестнике), Александар Бек
(Волоколамское шоссе), Венијамин Каверин (Два капитaна, роман што
првотно излегуваше секојдневно, во продолженија во весникот Борба; една
од моите писмени задачи во последната година од моето гимназијално
школување, имено, беше осврт на последново дело по што ми се утврди
одличната оценка по македонски јазик) и други.
Во текот на моите редовни студии на тогашниот Филозофски
факултет, како студент на Катедрата по историја на книжевностите
на народите на ФНРЈ, јас на своја рака, незадолжително, ги следев и
предавањата на проф. Серафима Полјанец којашто предаваше руска
литература на Катедрата по славистика. Може да се каже дека таа не
предаваше, не анализираше, туку, едноставно речено- таа рецитираше сè од
А до Ш во однос на поезијата, па дури и цели поеми, како што е Демон од
Лермонтов, Мороз-красный нос од Некрасов... Кажуваше наизуст и големи
фрагменти од прозата на Тургенев, а се сеќавам и на романот Рудин. На
часот по семинарска вежба посветен на оваа тема, јас дури и дискутирав, а
професорката воопшто не знаеше дека не сум нивни студент. За потребата
на студентите проф. Полјанец имаше подготвено на шапилограф кратка
скрипта, со основни податоци за поединечни автори и нивни дела.
Така постепено ми се зароди и желбата да започнам да преведувам
– препејувам од руската литература на 19 век, бидејќи уште тогаш достатно
владеев со рускиот јазик. Прв обид ми беше споменатиот расказ ,,Ночь
перед рождеством” кој, меѓутоа, ми остана само во ракопис, а потоа се
осмелив од директорот на книгоиздателството НОПОК, Борис Бојаџиски
и да побарам официјално да преведам нешто од таа руска литература. Тој
малку се зачуди на мојата смелост, но ми го понуди романот У очи нових
дана од Тургенев, всушност, српскиот превод. На тоа му одреагирав барајќи
да ми дозволи романот да го преведам од оригинал (Накануне). По извесни
перипетии, тој мој прв и единствен прозен превод во мојата преведувачка
кариера излезе од печат во 1951та година, кога бев уште студент од трета
година на факултетот. Уследи релативно кратка рецензија- критика која,
може да се каже, беше повеќе процентно позитивна. Инаку, книгата беше
печатена во Битола, и тоа на рака, како во времето на Тургенев, а притоа и
со многу печатни грешки.
Во меѓувреме започнав да преведувам на своја рака - без некој
тоа да ми го порачал - и поезија од Пушкин. Додека сум го препишувал
текстот на машина (и сум го заборавил на маса во една канцеларија) на
него наишол сега одамна покојниот лектор и коректор Благоја Корубин:
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ги прочитал препевите и при првата средба со мене ми дофрли дека да се
преведува класична поезија, во врзан стих, потребно е да се води сметка
и за версификациската страна на песните, без која Пушкин, Лермонтов и
другите класици не би биле тоа што се. Тогаш се сетив на предавањата од
гимназиските години, кога се запознавме со системите на версификацијата
и нејзините елементи (трохејот, јамбот, дактилот, амфибрахот итн.) Ги
преработив сите препеви и во 1953та , пред моето дипломирање, книшката
Одбрани песни од А. С. Пушкин излезе од печат. Веднаш се појави критички
осврт во весникот Нова Македонија (што подоцна ми даде повод, со свој
реферат да настапам на конгресот на југословенските преведувачи што се
одржа токму во тоа време, во Скопје, на тема книжевен препев). Патема да
кажам дека речиси паралелно со печатењето на оваа книшка го објавив и
препевот на поемата Сердарот, од Григор Прличев.
Следните предизвици беа Sonetni venec од Прешерн и романот
во стихови Евгений Онегин од Пушкин. Главни рецензенти за препевот
на романов ми беа Блаже Конески и Гане Тодоровски. Јас ги прифатив
забелешките на професорот Конески, додека тој не настојуваше да
интервенирам на сè што забележал, но ми рече да не очекувам дека во
следните дваесет години некој ќе го препее повторно ова дело (од тогаш
поминаа повеќе од педесет години...) На препевот работев една година,
паралелно отслужувајќи го и мојот воен рок. По појават на препевот во
1956та година, и по тој повод, се појавија неколку книжевни рецензии,- што
зборува дека во тоа време, за разлика од денеска, сепак постоеше поголем
интерес за оваа сфера на книжевната дејност. Гане Тодоровски својата
рецензија за романов ја објави во гласилото на Советската академија на
науките, во Москва, на руски јазик. Тој препев досега доживеа седум
изданија.
Дотогашните мои залагања ме охрабрија, па така, покрај некои
други заложби (објавувањето на моите препеви на Novela od Stanca од
Марин Држиќ и Dubravka од Иван Гундулиќ) го завршив препевот на
поемата Демон од М. Ј. Лермонтов, кој излезе од печат 1959та година, по
што уследи барање од извесен издавач да подготвам препев и на избор од
другата поезија на овој поет. За тој нов препев ја добив наградата Григор
Прличев (во рамките на тогашните Струшки вечери на поезијата), а тоа
беше мотив да го добијам и московското признание Медаль Фонда имени М.
Ю. Лермонтова. Кон ова издание, покрај песни од Лермонтов ја вклучив и,
на југословенските простори малку познатата негова поема Мцыри.
Следните мои препеви од руската поезија беа стихуваните сказни од
Пушкин, кои влегоа и во нашата школска лектира за основно образование.
Овие мои интересирања ги заокружив со објавување на десетина песни
од Александар Блок и со мојата мала антологија на руската поезија од
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деветнаесеттиот век, на која ѝ дадов наслов „Мртвите не умираат во нас“,
што е, всушност, дел од еден стих објавен во книгата.
Она што се појавуваше како проблем при моето препејување на
оваа поезија беше- како да се решат версификациските карактеристики
при преносот од руски на македонски јазик. Општопознато е дека речиси
сите руски поети од Ломоносов, па наваму воделе строга сметка за
версификациските правила, а тоа ќе рече дека во целата таа поезија се
застапени следните елементи: доследно спроведување на изосилабизмот
во сите стихови на една песна, доколку таа се базира на овој дел од
версификацијата. Тој изосилабизам е застапен и во други видови и жанрови
на поезијата, кога А- и Б- стиховите (организирани во строфи) имаат
различен број на слогови.
На пример:
сите А- стихови = 12 слога
сите Б- стихови = 11 слога.
Со оваа шема се определени и римите, при што, да речеме, Астиховите ќе завршуваат со трохејски (женски) рими, а Б- стиховите- со
т.н. машки рими (со акцент на последниот слог во стихот).
И тоа не е сѐ. Постои и избор на версификацискиот систем, а тој
може да биде тонски (со еднаков број на акценти во секој стих од песната),
силабичко-тонски (со еднаков број на версификациски стапки во секој
стих) и сл.
Она што се сметаше за непремостиво при преведувањето на поезија
на македонски јазик беше проблемот со употребата на јамбот. Имено, се
тврдеше дека јамбот во нашата поезија тешко опстојува, и покрај извесните
напори на Венко Марковски со кои сакаше да докаже дека и оваа стапка
може да биде употребена за наши прилики. Инаку, кај нас песни напишани
во јамбски стапки имаме во дел од поезијата на Блаже Конески (Ангелот на
Света Софија, дводелната песна за Григор Прличев), кај Гане Тодоровски...
Јамбот во почетокот на песната „Копачите“ од Кочо Рацин, можеби е
случаен, но свесната определеност кај некои македонски современи поети
укажува и на извесна заинтересираност да се афирмира оваа стапка кај
нас- кај некои со помал, а кај некои со поголем успех. А, бидејќи грото
од поезијата на Пушкин е напишана во јамбски стапки, јас се решив да го
усовршам ваквиот стих (без, притоа тој да звучи изнасилено) и не отстапив
речиси никаде при пренесувањето на содржините од еден во друг јазичен
медиум. Во оваа смисла, во моите препеви, јас адекватно ги пренесував и
другите вакви појави (трохејот, дактилот и др.), со мали исклучоци, кога
од само мене познати причини преиначував по нешто (промена на видот на
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стапките, продолжување на стиховите за по некој и друг слог), а сето тоа во
функција на постигнување нова и построга форма.
Од сопствено искуство можам да кажам дека пронаоѓањето на
римите во моите препеви ми беше најтешка задача. Тоа значи дека покрај што
поточното пренесување на содржината на една песна, треба да се пронајдат
сосема нови рими- македонски. Имено, тие најчесто ми се покажуваа како
причина за извесни мали промени на содржината во препевот. Во такви
случаи благото парафразирање ми беше извесен излез од заплеткувањето.
Во версификациска смисла целиот роман Евгений Онегин, во
оригиналната верзија, е напишан во т.н. онегиновска строфа и сите 5500
стиха се напишани во јамбски стапки. Оваа постапка ја следев дословно,
во целиот мој препев, т.е. и јас застапувајќи го четири стапковниот јамбов
стих,- а кој се јавува во неколку форми, како диктат на бројот на акцентите
во стихот. Таков стих може да содржи четири акцента:
„Не мысля гордый свет забавить...“;
потоа, три акцента:
„Вниманье дружбы возлюбля...“;
односно два акцента:
„Адмиралтејская игла“.
Во рускиот и, да речеме, бугарскиот јазик имаме огромен број
повеќесложни зборови кои завршуваат со акцент на последниот слог. На
поетите тоа им дава извонредни можности за избор на рими: возлюбля –
тебя, ширини – вълни, моей – нежней, отци – светци итн. Вакви случаи кај
нас може да се набројат на прсти и тоа најчесто при употребата на странски
зборови: балон – барон, океан – шарлатан, поет – букет. Нема сомневање
дека и при употребата на рими (трохејски, дактилски) и во други случаи
изборот е мошне ограничен. Колку стиха можат да се римуваат со зборови
од овој тип: древен, тревен, гневен, невен, Плевен, цревен и- толку; односно:
човечки, нечовечки, натчовечки, ловечки, пловечки и- пак толку.
Заклучок?..
Георги СТАЛЕВ

МОЈА ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА РУСКУ КЊИЖЕВНОСТ
Овај рад је посвећен искуствима аутора са руском книжевношћу:
првим контактима и разлозима да се бави са њом, изазовима током
превођења као и ,,животом” тих препева на македонској књижевној сцени.
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ПРОСТОР НА ДРУГОСТА ВО СТАЛКЕР
НА АНДРЕЈ ТАРКОВСКИ
Апстракт: Овој текст претставува херменевтичка и феноменолошка
интерпретација на концептите на таинствената соба и интелектуалниот скептицизам
во култниот филм на Андреј Тарковски. Во него го разгледуваме парадигматичен
топос на таинствената соба од историска перспектива од митот, народната
книжевност, па сè до современите европски текстови, како и начинот на кој овој
концепт се хибридизира со евидентниот скептицизам на интелектуалецот во филмот
на Тарковски. Клучните тези во овој текст се засноваат на интердисциплинарните
релации меѓу книжевноста и филмот, но и философската дијалектика на Хегел според
која во секое општество и култура опстојуваат мноштво контрадикции и тензии,
како: интелектот и верата, затворот и слободата, субјективноста и авторитетот. Со
конституирањето на една комплексна, контрадикторна и фантастична Зона, овој
филм на Андреј Тарковски може да се перципира и како алегорија за човековата
свест, за потребата од вера во еден рационален свет, во кој и грдото и непријатните
соништа и желби подеднакво егзистираат во срцата на луѓето.
Клучни зборови: книжевност, филм, интердисциплинарност, Сталкер, Зона.

Во далечната 1979 година ценетиот и влијателен руски режисер
Андреј Тарковски го завршува снимањето на филмот Сталкер, тематски и
дискурзивно конципиран на познатиот научно-фантастичен роман Пикник
крај патот на браќата Аркадиј и Борис Стругацки. Иако филмската
индустрија до денес има остварено енормен визуелно-технолошки напредок на полето на научната фантастика, сепак голем дел од филмските
критичари го сметаат Сталкер за еден од најдобрите филмови во овој
жанр. Ова, во голема мера произлегува, не само од успешноста на дискурзивната и визуелната адаптација на романот на браќата Стругацки, колку
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од способноста за хибридизација на темите и креирање комплексна семиосфера која ги надминува жанровските рамки. Во една прилика и самиот
Тарковски го опишува својот филм како морално-филозофски парабола
на човечкото достоинство или како што самиот вели: „за она што е достоинствено, и за тоа како еден човек страда доколку нема самопочит.»
Наративно и визуелно:
Познато е дека во филмот, како и во книжевноста,се артикулира
приказната која ги организира настаните од аспект на заедничката логика
на чиновите,поради што можеме да говориме за конкретен пресек меѓу овие
две различни форми на фикционалност, дотолку повеќе кога станува збор
за филмска адаптација на книжевен текст. Според тоа, филмот Сталкер
на Андреј Тарковски ја презентира приказната за патувањето на тројцата
протагонисти(Водач, Професор и Писател), кои самоиницијативно го напуштаат зафрлениот и анонимен источноевропски град со интенција да ја
посетат забранетата зона. Во суштина, крајната цел на нивното патување
е таинствената соба во центарот на зоната, која се поврзува со верувањето
за нејзината чудесна моќ да ги исполнува најинтимните соништа и желби
на посетителите. Егзистирањето на зоната е последица на паѓањето на
метеор дваесетина години порано и се поврзува со исчезнувањето на
голем број локални жители, поради што Владата ја прогласила зоната за
забрането место. Перципирана како место на стапици и непредвидливи
опасности, изолираната зоната се доживува и како место на метафизичка
траума, а фантазмот за неа профилира еден нов вид професија– Сталкер,
кој претставува необична комбинација на духовен советник и компетентен
водач. Но, за водачот на Тарковски, престојувањето во убавата и опасна
зона не значи само исполнување на примарната должност, таа за него има и
„повисока“ смисла на привремено прибежиште за неговиот проблематичен
и неприфатен идентитет од страна на урбаната средина и претставува
артикулација на слободата и среќата на вистинскиот дом. Слично на
водачот и писателот и професорот го посетуваат таинствениот простор
мотивирани од лични аспирации. Од првата сцена на која се појавува во
филмот, писателот се истакнува како зборлест човек, видливо разочаран
од сопствената креативна и духовна криза и неможноста да создава вредни
уметнички дела. Во принцип, тој се однесува кон зоната со недоверба и
невнимание, а честопати неговиот експлицитен цинизам на интелектуалец
ја ограничува потенцијалната можност за спознавање и доживување на
метафизичките димензии на зоната. За разлика од него, професорот како
научник е фасциниран од можноста да влезе во зоната, посебно откако
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таа стекнала статус на забранет простор. Но, слично како и писателот, и
тој, веднаш по стапнувањето во неа,покажува знаци на скептичност и во
секоја прилика се обидува да ги омаловажи предупредувањата на водачот
за стапиците и скриените опасности на зоната. Спротивно на писателот, тој
со голема самоувереност и сигурност се движи низ лавиринтите на зоната
и е рамнодушен кон нејзиниот „застрашувачки“ изглед.
Но, интересно, Тарковски ја прикажува зоната употребувајќи слики
во боја, за разлика од сепиа техниката за описот на сцените на урбаниот
простор, што може да се толкува и како намера за значенска визуелизација.
Во тој случај целта на користењето на различните визуелни техники во
претставувањето на просторот,е во функција на создавањето остар контраст
меѓу колоритноста и дијалектиката на зоната наспрема распаѓањето и
ригидноста на градот. Според водачот, зоната има динамичната природа,
која се менува во зависност од однесувањата на посетителите, поради што
инсистира да се почитуваат нејзините правила. Нашите расположенија,
нашите мисли, нашите емоции, нашите чувства можат да донесат
промена тука... Кога Старите стапици исчезнуваат, некои нови го заземат
нивното место. Тогаш старите стануваат безбедни, а новите можат да
станат непроодни, и движењето може да биде или обично и лесно или
неверојатно збунувачко... Сè што се случува тука главно зависи од нас,
а не од зоната. Очигледно, кај водачот е изразена исконска стравопочит
кон овој простор што налага дополнителен интензитет на внимание, но
од друга страна неговите напори остануваат само дискурзивни, затоа
што во ситуациите кога писателот и професорот ги игнорираат неговите
предупредувања не се соочуваат со посериозни негативни консеквенции од
зоната. Како и во сите свои филмови и тука Тарковски силно се фокусира
на атмосферата, при тоа создавајќи една фасцинантна симултаност меѓу
визуелното, потсвесното, симболичкото и наративното. Како што актерите
навлегуваат подлабоко во зоната, така филмот прераснува во еден философски и метафоричен дискурс за природата на уметноста, за правото
на избор, за жртвувањето, за суштината на човековата егзистенција и сл.
Индикативно за тројцата протагонисти е соочувањето со личната криза,
како последица на контрадикторностите во себе си: па, така, писателот, кој
е во потрага покреативна инспирација, е во конфликт со самопрезирањето,
но и со презироткон другите во моменти на нихилистички очај. Желбата
на професорот за нови знаења на крајот се заменува со застрашувачкото
откритие за неговите вистински мотиви за посетата на собата. И самиот
водач, кој како праведник сака да направи нешто добро и вредно за другите,
е во контрадикција со себе си поради тоа што се плаши и одбива да влезе
во собата на желбите. Во врска со него, Тарковски на едно место истакнува
дека во суштинските карактеристики неговиот водач е херој кој, во текот на
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патувањето, се соочува со „духовна криза“ во моменти на очај кога неговата
„вера е разнишана”. Сепак, на крајот, Тарковски верува дека кај главниот
јунак доаѓа до обновување на чувствата за неговата склоност да им служи
на луѓето кои ги изгубиле своите надежи и илузии. Во овој поглед, може
да се препознаат и некои од идеите на големите руски писатели Фјодор
Достоевски и Лев Толстој, чии дела и ликови во голема мера го инспирирале
рускиот режисер.
Зона: хетеротопија
Луѓето често ме прашуваат што е зоната и што симболизира ...
зоната не симболизира нешто повеќе од што било во останатите моите
филмови. зона е зона, тоа е живот - Андреј Тарковски
Додека за водачот зоната е „најтивкото место во светот”, а собата на
желбите фасцинација, за писателот и научникот таа е видливо разочарувачка:
„Мириса на кал“ ќе каже едниот од нив. Тука, нивното санитарно инситирање
може да се толкува и како отсуство на надеж за потенцијален излез од
состојбата на очај. На дискурзивно рамниште конфликтот во филмот се
постигнува на принципот на спротивставување. Повеќе од очигледно е дека
низ целиот филм, на исказите на водачот тенденциозно му противречат
дискурсите на ироничен скептицизам на двајцата интелектуалци. Сепак, по
влезот во зоната заедничко за сите тројца е соочувањето со разни морални
дилеми. Се чини дека Тарковски остава доволно простор за љубопитност
за да се запрашаме:што всушност претставува зоната?
Доколку ја погледнеме интегралната слика на која актерите кои се
движат низ непознат простор во ситуација на духовна криза, губење на
соништата, фантазијата, креативноста и сл. во метафорична смисла зоната
може да се идентификува со концептот на барање на другоста. Според тоа,
зоната која треба да го надополни суфицитот преку промена на локацијата
и идентитетот може да се перципира како еден облик на хетеротопија. За
Мишел Фуко хетеротопијата постои од самиот почеток на човештвото
во форма на свети или забранети места, често познати како простори на
тајни или големи скриени вистини. Очигледно, генезата на овој феномен
се поврзува со егзистенцијата на првобитните цивилизации и со обредите
на иницијација (обреди на премин), каде што изолацијата на неофитот била
дел од еден специјален кодекс на однесување и се сфаќала како неопходна
мерка на заштитана индивидуата. Една од клучните мерки во овој обред
се однесувала на забраната за напуштање на домот, како ригорозна форма
на заштита од непознатото што предизвикувало страв или од опасностите

ПРОСТОР НА ДРУГОСТА ВО СТАЛКЕР НА АНДРЕЈ ТАРКОВСКИ

447

од разни демони и други невидливи сили. Како дел од иницијациското
сценарио посебно се изделувала т.н. „голема куќа“, во некои цивилизации
позната и како „машка куќа“, во која неофитот престојувал од моментот на
полната зрелост, па сè до стапувањето во брак. Сказните зачувале голем
број на елементи од овие куќи,како необични и таинствени места, поради
што може да се констатира дека забранетата соба или собата на тајните
потекнува од сложениот комплекс на големата куќа како посебен простор
за спроведување на обредот на иницијацијата. Овие простори, се исто така
значајни и од аспект на изделувањето на улогата на водачот – оној што
поседувал вештини, храброст и магични моќи над природата и стихиите,
како неопходни особини за реализација на иницијациското сценарио.
И во контекст на анализирањето на устројствата на модерните
општества Фуко укажува на актуелноста на различните постапки на
ексклузија на индивидуата, меѓу кои најмаркантна е забраната. Според него,
во некои општества хетеротопијата најиндикативно се препознава во форма
на хетеротопија на криза. Овој концепт Фуко го објаснува преку примерите
на т.н. општествен аскетизам, како форма на привремено повлекување на
индивидуата од општествениот живот, нејзино престојување во одредени
привилегирани, свети или забранети места, сè до моментот на подготвеност
за повторна социјална инклузија. Очигледно, клучната идејна теза за
конституирањето на својата теоријана хетеротопија на кризата, Фуко ја
црпи од сложената мрежа на односи меѓу општествените забрани, кризата
на субјективитетот и привремениот престој на индивидуата во рамки на
обредот на премин. Од друга страна, пак, Фуко укажува на можноста
хетеротопијата на кризата да биде заменета од нова форма позната како
хетеротопија на девијантноста. Според него, станува збор за хетерогена
појава, која преферирајќи ги разликите и другоста, опстојува така што
им се спротивставува на параметрите кои ја одредуваат хомогеноста,
нормалноста и вообичаеното устројство на општествениот живот. Во
постмодернистички контекст хетеротопијата може да се сфати и како
алтернативна дискурзивна формација, како абнормална, имагинарна зона
во која се мешаат стварноста и фантазмот. Симулација на „автентичната“
стварност во која физичките закони на просторно-временскиот континуитет
се заменети со симболички слики од различни културни наративи, детали,
симболи, пејзажи, архитипови и др.
Анализирајќи го проблемот на влијанието на просторот врз формирањето на субјектот, Фуко смета дека хетеротопиите произлегуваат од
потребата на секое општество и култура да создава алтернативни простори
врз темелите на имагинацијата. Во тој случај овие простори претставуваат
совршени места во кои симултано се изразени и моќта на фантазијата,
како и илузорноста на стварноста. Во суштина, Фукоовиот концепт за
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хетеротопијата својот значенски капацитет го црпи како последица на
модификација на имагинарната компонента на утопијата. Ако, утопијата
е репрезент на нешто непостоечко и имагинарно, кое претендира кон
совршенство што никогаш не го постигнува, затоа што не постои, тогаш
хетеротопијата е материјализираната страна на утопијата, репрезент на
реалното и просторното. Според Фуко, тоа се оние простори кои се доживуваат како еден вид на контраструктура, места вон сите места, но кои
сепак можат да се локализираат и да се обележат со одредени просторни
координати. Во тој случај, хетеротопијата, како концепт на другоста,
симулира совршеност, ја симулира стварноста толку веродостојно што
на крајот и самата се перципира како реален простор. Внатре, пак во
хетеротропијата просторот и времето се релативизираат. Но, да се вратиме
на примерите на хетеротопија како простор на криза и на девијација во
филмот на Тарковски. Од самиот почеток впечатливо е што тројцата
протагонисти влегуваат во зоната како резултат на длабока духовна,
креативна и идентитетска криза, а со нелигитимното пречекорување на
границите поставени од системот тие се профилираат и како отпадници во
однос на постојните општествени норми. Од друга страна, постоењето на
необичната зона во рамките на реалниот свет, значи креирање на совршен
контрапункт на забранет и таинствен простор кој провоцира да биде
посетен од страна на поединци кои се во состојба на криза. За ликовите
на Тарковски индикативна е желбата да избегаат од рационалниот и
институционализиран општествен систем во „опасната“ зона, која не само
што не е под негова контрола, туку функционира по сопствени правила.
На тој начин, зоната се промовира во паралелен (алтернативен) простор
на општеството и суштествен доказ дека логичкиот и рационален систем
постулиран од него не е единствената опција. И многу повеќе од тоа,
зошто внатре индивидуата на фасцинантен начин може да го доживее
сиот потенцијал на слободата и субјективитетот. Внатре во зоната, во
која просторната и временската димензија се испреплетени, слично како
и во хетеротопијата, им се овозможува на личностите интроспективен
алтеритет, соочување со потиснатите тајни во себе си и реализирање на
најдлабоките соништа со силата на имагинацијата, артикулирни преку
собата на желбите. Во оваа смисла, зоната како антитеза на општеството,
но и како репрезент на другоста, прераснува во најголема резерва на
имагинацијата, а бегството на индивидуите во неа,како метафоричко бегство
кон самите себе. И додека камерата на Тарковски медитира над тивките, но
потенцијално опасни пејзажи на зоната, а неговите ликови се инволвираат
во серија од повеќе филозофски расправи и вербални напади. Филмот
прераснува во длабока интроспективна и морничаво тивка медитација
на верата, нихилизмот и надежта. Во овој технолошки супериорен, но
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клаустрофобичен свет зоната е единствениот отворен простор на верата и
надежта. Од друга страна, пак, критичарите на тоталитарните режими ја
перципираат зоната на Тарковски, како простор кој претставува закана за
тоталитарните власти, кои прокламирајќи ги своите политички идеологии
и доктрини перманентно работат на сузбивање на фантазиите на субјектот.
Тие систематски ја дискриминираат креативната имагинација затоа што
претставува радикална противтежа на принципите на репресивната
општествена контрола. Затоа, не случајно зоната е заградена со бодликава
жица околу која партолираат вооружени чувари. Но, и да го исклучиме
толкувањето по идеолошки клуч, во метафорична смисла, филмот остава
доволно простор зоната (вклучително и собата на желбите) да ја доживееме
и како секоја неопходна потреба на субјектот за креативност и бегство во
имагинацијата, наспрема наметнатите ригидни системи на човештвото.
Никогаш точно нема да се разбере вистинската причина зошто писателот
и професорот одлучуваат да влезат во зоната. Иако, писателот постојано
тврди дека неговата мотивација е потрагата по нов извор на инспирација во
период на креативна криза, а за професорот посетата на зоната би можела
да значи некаков иден академски успех, сепак се чини дека Тарковски со
овие два лика интенционално креира семантички антиподи на концептот на
ликот на водачот.
Слово за апокалипсата
Уметноста постои само поради тоа што светот е лошо уреден
- Тарковски
Во своето познато дело Феноменологија на духот Хегел ги
изделува: интелектот и верата, затворот и слободата, субјективноста и
авторитетот, како клучни контрадикции во современите општества и
култури. Според неговата философска мисла, светот постои објективно, но
во основата има духовна природа, своевидна мистична „апсолутна идеја“,
т.е. божество, а човековата свест е нејзиниот највисок степен. Говорејќи
за кризата на современите општества и култури, Тарковски ја посочува
дефицитарноста на духовните концепции во уметноста како една од главните причини за нејзина дезинтеграција. Според него, суштинските проблеми на современото материјалистичкото општество произлегуваат од
девалвирањето на личноста и губењето на нејзините генерички вредности
како што се правото на избор и слободната волја, што понатаму води кон
различни видови на конфронтации меѓу личноста и општеството. Интересно е што Тарковски смета дека модерноста и актуелноста на Фјодор
Достоевскисе должи на неговата писателска моќ меѓу првитеотворено да ги
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изрази проблемите на обездуховеноста артикулирана преку страдањето на
неговите јунаципоради немањето капацитет за верување. И за Тарковски,
најтешко од сè е верувањето, но и атрофираната совест на индивидуата кои
прераснуваат во глобален проблем на модерните цивилизации. Се чини
дека со креирањето на комплексната, контрадикторна и фантастична зона
во „епицентарот“ на својот филм Тарковски не потсетува на постоењето на
алтернативна можност за оние кои страдаат од интелектуална, идентитетска
и духовна криза. Во неа, субјектите можат да ја доживеат величината на
сопствената слобода и среќа, преку соочување со потиснатите спомени
и стравови. Но, влезот во зоната претпоставува и храброст, која според
Тарковски е најважната работа која треба да ја поседува еден човек за да
се чувствува слободен и среќен. Така, зоната прераснува во алегорија за
воскреснувањето на човековата храброст и свест, но со неа се актуализира и
потребата од вера во еден рационален свет, во кој и илузиите и дилемите, и
убавото и грдото, и непријатните соништа и желби подеднакво егзистираат
во мисловно-емотивниот склоп на луѓето. На сличен принцип и собата во
„срцето“ на зоната го побудува копнежот за поседување преку артикулирање
на фантазмот за утописко остварување на интимните желби на субјектите. Од
овој аспект и етичката дилема која произлегува од парадоксалното барање
налична среќа во простор кој е синоним за опасности изгледа како далеку
поприфатлива опција за субјектите, отколку егзистенцијата во стварност
без желби и сакања. Но, во филмот на Тарковски, собата на желбите не е
само примарната цел на номадизмот на протагонистите, таа е многу повеќе
алегорија на секоја желба воопшто, преку неа се ревитализира идејата за
вечниот утописки нагон на човекот. Меѓутоа,Тарковски на фасцинантен
начин ја доловува значенската раздвоеност меѓу водачот и двајцата
посетители во поглед на поимањето и доживувањето на апсолутната идеја
на среќата. Во тој поглед и генерирањето на дискурзивниот конфликт
меѓу ликовите е последица на силна идеолошка противречност и различна
интелектуална, религиозна и културна одреденост. Така во мисловно-емотивниот свет на водачот е присутна латентната идеја за коегзистенција на
верата и судбинската предодреденост за саможртва. Токму во креирањето
на психолошкиот профил на овој лик во филмот, како човек кој е премногу
слаб, но кој поседува еден квалитет кој го прави непобедлив, а тоа е верата,
се препознава идејниот влог на Тарковски. Неговиот водач силно верува
дека неговата мисија на земјата е да им служи на луѓето во нивниот стремеж
да ги пронајдат изгубените идеали, вредности и среќа. Наспроти него,од
влезот во зоната за писателот и професорот карактеристично е самоуверено
и претенциозно однесување. Нивната самопрогласена супериорна позиција
во однос на водачот го прави патувањето херменевтичка расправа со силно
изразена доза на скептицизам и егоцентризам. Така нивната логика да се
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во „центарот на светот“ станува значенска противтежа на поетскиот свет
на зоната. Иако, во ситуациите кога се соочуваат со некоја важна одлука
кај двајцата интелектуалци е евидентна доза на вера, сепак еклатантниот
егоцентризам ја ограничува нивната внатрешна слобода, поради што тие
се во перманентен конфликт со водачот, но и со себе си. Кулминацијата на
нивното нихилистичко расположение станува целосна на крајот од филмот
кога професорот има намера да ја уништи собата на желбите со експлозив,
затоа што од позиција на научник е уверен во нејзината неупотребливост и
штетност. Но, и покрај намерата, на крајот тој сепак е немоќен да го стори
тоа, поради силните молби на водачот. Во овој емотивно тензичен дел од
филмот ескалира идејата за жртвувањето и верата, но и за силата на духот,
присутни и во останатите филмови на Тарковски. Неговиот водач ги поседува
сите карактерни и духовни особини на оние личности кои во историјата
на човештвото оставиле длабок печат, преку доброволната саможртва за
општеството во кое живеле. Неговата витална сила произлегува од неговото длабоко чувствување на љубовта и верувањето дека во духовноста е
спасот на индивидуата, но и на човештвото. Така неговиот водач станува
значенска инстанца во која се сублимирани најесенцијалните сфаќања и на
самиот Тарковски, според кого едни од најважните потреби на човекот се
сакањето и верувањето, „затоа што верата - тоа е знаење стекнато со помош
на љубовта“. Во метафорична смисла, егзалтираниот „триумф“ на водачот
над писателот и професорот на крајот може да се сфати и како потреба
одверификување на интуицијата, фантазијата, имагинацијата, поезијата. Во
крајна инстанца тој може да значи и давање приоритет на духовноста пред
материјалните афинитети. Конечно, и писателот и професорот ја сфаќаат
важноста на овој дел од стварноста и се откажуваат од намерата, затоа што
уништувањето на собата го има истиот ефект како и убиството на нечие
верување, надеж или љубов, со тој акт тие би се претвориле во еден вид на
метафизички убијци. Според тоа влезот во зоната за нив е поизненадувачко
искуство отколку за водачот,з а кого таа е последната надеж за човештвото.
Очигледно, на овој начин Тарковски се обидува да ја пренесе пораката
за перспективите на еволуцијата на човековата природа, која подоцна ја
развива во своето познато предавање под наслов Слово за Апокалипсата.
Според него, во Апокалипсата не е содржан само концептот на казната,
во општочовечка смисла во неа е присутна надежта, затоа што смислата
на Откровението се согледува токму во исчезнувањето на актуелните
просторни и временски димензии и преминување во некоја нова состојба.
Без сомневање, Тарковски го користи примерот со Откровението и неговиот
метафоричен потенцијал како можност на уметникот да понуди надеж за
драматичната и загрижувачка состојба на модерниот човек во современите
општества, настаната како последица на огромниот диспаритет меѓу
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духовниот и материјалниот (научниот) развиток. Исто така, во него е
содржана и хуманистичката димензија на уметноста која му е потребна на
човештвото за негово духовно издигнување. Оваа философско-естетска и
длабоко хумана парадигма е присутна во интимниот свет на сите негови
ликови преку наративот за нивните страдања и внатрешни конфликти, меѓу
духовните потреби и неопходноста да се егзистира во еден материјален
свет. Ако во суштината на метафората за Апокалипсата егзистира идејата за
можноста за еден подобар свет преку конструктивна промена на личноста
на индивидуата, тогаш одразот на таквата идеја највпечатливо се отсликува
во сознајната и емоционална трансформација на ликовите на писателот и
професорот на крајот од филмот.
Доколку се навратиме на актуелноста на теоријата на Мишел Фуко
за хетеротопијата сфатена како концепт на детериторијализација или просторно преместување, но и како простор помеѓу стварноста и фикцијата, во
кој монотонијата на секојдневието е заменета со враќање на индивидуата
или на групата кон самите себе, тогаш централната грижа на Сталкер на
Тарковски треба да се бара во односот меѓу: надежта и реалноста, почитта
и ставопочитта кон нешто несфатливо, сонот и потребата за мистерија. И
зоната, колку и да е навидум застрашувачка и необјаснива, истовремено е
и инспиративна,затоа што во неа на посетителите им е овозможено да се
соочат со мистеријата за тоа кои навистина се. И сето ова прикажано на
маестрален начин од перспектива на камерата на Андреј Тарковски, кој за
многумина во филмската уметност не е само режисер, туку и поет. А, за
визуелното задоволство и естетската посебност на целокупното неговото
творештво ни се чини најумесно да се потсетиме на неговата позната мисла:
„Секогаш кога уметникот, на некој начин, ќе се растопи во уметничкото
дело, кога без трага ќе исчезне, тогаш настанува неверојатна поезија“.
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according to which in every society and culture there are many contradictions
and tensions such as: intellect and faith, prison and freedom, subjectivity and
authority. With the constitution of a complex, contradictory and fantastic Zone,
this film by Andrei Tarkovsky can also be perceived as an allegory of human
consciousness, the need for faith in a rational world, in which both ugly and
unpleasant dreams and desires equally exist in the hearts of the people.
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СЛОВЕНОФИЛСКАТА ИДЕЈА ВО БИОГРАФСКИТЕ ДИСКУРСИ
ОД МАКЕДОНСКИОТ 19 ВЕК
Апстракт: Македонската книжевност во 19 век, обележена со најразлични
и често противречни тенденции, од втората половина на 19 век почнува да
се развива во светлината на словенофилството, особено по формирањето на
Словенскиот благотворителен комитет во Москва во 1856 година. Биографските
дискурси, чија актуелност станува позначајна во тој период, првенствено поради
романтичарските стремежи кон соодветно историско постулирање на значајните
моменти, во голема мера ја потврдуваат круцијалната и мошне важната улога која
ја има Русија за Македонија во тој период. Наш предмет на интерес претставува
најраното биографско сведоштво за браќата Миладиновци, одразено во записот на
Александар Рачински, што ќе биде доведено во контекст и на другите биографии
за Миладиновци од тој период. Со оглед на неколкуте мошне значајни трудови
на професорот Тушевски посветени на словенофилството, нашиот текст има за
цел да ги преиспита односите кои постојат во рамките на биографскиот текст (кој
противречи на строгото жанровско дефинирање). Биографијата, ако е сфатена како
аргумент за соодветно историско истражување, го оневозможува или го отежнува
соодветното „естетичко читање“, кое е, сепак, еден од условите за валидна интерпретација на тој текст.
Клучни зборови: словенофилска идеја, биографски дискурси, македонска книжевност во 19 век, Александар Рачински, Кузман Шапкарев.

Словенофилската идеја како една од манифестациите на општословенското движење во периодот на 19 век претставуваше еден аспект од
сеопштата потреба да се истакне духовната доминација на Словените на
балканските простори. Таа тенденција беше изразена со векови наназад,
уште од „Кралството на Словените“ на Мавро Орбини (како што истакнуваат
Блаже Конески и Ванчо Тушевски), од „угодниот разговор“ на Андрија
Качиќ Миошиќ и од објавувањето на Паисиевата историја. Од друга страна,

456

Искра Тасевска Хаџи-Бошкова

оваа појава е условена и со општествено-историскиот процес, особено
доколку ги земеме предвид променетите односи на Русија и на Турција
по Кримската војна и Парискиот договор (1856), по што Русија се стреми
кон зачувување на своето културно влијание среде потчинетите словенски
земји. Ваквите општествени процеси наоѓаат своја манифестација и во
делата на преродбениците од македонскиот 19 век, кои покрај детектирање
на настаните, во своите дела се стремат кон детално исцртување на словенските духовни релации, повикувајќи се на етимолошката поврзаност на
името Словени со именката „слава“.
Во соодветниот пристап кон македонскиот литературен 19 век,
неизбежно се појавува проблемот на правилното аспектирање на различните жанрови кои за првпат се појавуваат во овој период. Тие со својата
појава го обележуваат пресвртот од беседничката, просветителска литература од почетокот на векот кон авторската литература, обележена со
најразлични елементи. Во таа смисла, Ванчо Тушевски забележува дека
автобиографските творби во периодот на преродбата „доживуваат полет“
(Тушевски 2008: 13), осветлувајќи ја културната и општествената средина
во која творат авторите. Од друга страна, во современите анализи на автобиографската литература се тендира кон засведочување и маркирање на
различните трансформации кои ги отелотворува овој жанр, главно во спојувањето и/или трансформирањето на веродостојното и фикционалното, како
и во соодветното поставување на овој вид дискурс среде т.н. централистички
систем на жанровите.
Биографскиот дискурс претставува особено специфична целина
во рамките на таканаречените „пишувања за животот“, која се одликува
со издиференцирани (ограничени, но и пошироки) карактеристики во споредба со автобиографските творби. Како што истакнуваат Смит и Вотсон
(Smith and Watson 2010: 5-9), најважната разлика меѓу биографиите и
автобиографиите се состои во заземањето надворешна гледна точка (т.е.
онаа на биографот), која соодветно го дефинира субјектот и пишувањето за
него. Од една страна, ослободеноста од идентичноста меѓу раскажувачот и
ликот дејствува како олеснување, но од друга страна, биографот е оневозможен да ги почувствува минатите настани внатрешно (за разлика од
автобиографскиот субјект), па секогаш ги согледува отстрана (онака како
што ги гледаат другите луѓе). Смит и Вотсон укажуваат и на различното
поимање на времето за биографот, кој може да пишува многу години
по смртта на личноста врз база на материјалите до кои доаѓа, додека во
автобиографијата тоа не е можно. Токму фактот дека на биографот му се
достапни најразлични материјали (архивски, семејни итн.) го дефинира
посебниот пристап на раскажувачот кон текстот, кој обично се појавува во
трето лице еднина, иако таквите постапки се можни и во автобиографијата,
каде идентичноста е, сепак, од поинаков вид.
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Од друга страна, Мајкл Бентон (Benton 2009: 1-4), во својата студија за специфичностите на литературната биографија (биографиите на
литературните дејци/писатели), ја објаснува неблагородната положба
во која била поставена биографијата во почетокот на 20 век од страна на
критиката, а од втората половина на 20 век и од страна на теоријата на
литературата. Токму „биографската грешка“ упатува на неможноста од
конкретно дефинирање на местото на биографијата среде жанровите, бидејќи интерферира меѓу реалното и фикционалното. Бентон ја третира
литературната биографија како поджанр, разликувајќи ја од биографиите
на политичарите и на познатите личности од различни сфери, бидејќи е
обележена со „уметничкиот афинитет меѓу биографот и биографскиот
субјект, па со тоа мистеријата на имагинативното пишување се чини уште
поблиска“ (Benton 2009: 2). Токму затоа, Бентон зборува за две особено
важни категории во секој биографски акт (мотивиран од теориските претпоставки на Розенблат), кои се однесуваат на позицијата на читателот –
„еферентна“ и „естетичка“ поставеност на читателот среде биографското
дело. Во шемата која ја исцртува Бентон, документарната граѓа е поврзана
со историската подлога на текстот, односно со поттикот читателот да му
пристапи на текстот од својата „еферентна“ позиција (да чита еферентно),
додека „имагинативната емпатија“ меѓу нараторот и ликот го гради дискурсот на приказната, па со тоа го активира и „естетичкото“ читање на
читателот.
Ваквите постмодерни аспектирања на проблемот на биографот (или
имплицитниот автор) и неговиот однос кон фактографската биографска
граѓа се втемелени во постулатите на германскиот историчар и философ
Вилхелм Дилтај. Со своите истражувања на начинот на конституирањето на
хуманистичките науки, Дилтај во почетокот на 20 век го отвори прашањето
за историчноста и историското како модус кој неминовно ги определува
и денешните дискусии околу субјективноста, идентитетот и авторската
позиција во однос на даден текст. Како што упатува Лаура Маркус (Marcus
1998: 136), она што Кант го направи за природните науки, тоа Дилтај го
направи за хуманистичките, потенцирајќи го „разбирањето на значенските
манифестации на духот“, кои се врамени во искуството, односно во доживеаното (Erlebnis). Во таа смисла, Маркус го истакнува единството кое е
клучно за правилно разбирање на поимот „искуство“ кај Дилтај, а тоа е
единството на перцепцијата, емоцијата и судот. Оттука, Дилтај посебно
ја истакнува автобиографијата како клуч за разбирање на движењето на
историјата, како и на која било друга културна манифестација. Овој став
се надоврзува на фактот дека сите животи, на одреден начин, се живеат
автобиографски, без оглед на тоа дали од нив изникнува пишан документ
или не.
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Анализирајќи ги трите клучни автобиографски текстови (автобиографиите на Августин, Русо и Гете), Дилтај заклучува дека во нив е централно прашањето за севкупноста, односно поврзаноста на животот,
како и релацијата меѓу темпоралноста како категорија и искусувањето на
времето. Со оглед на неговата доминантна насоченост кон историчноста,
не зачудува фактот што Гете е определен како најисторичен во споредба со
другите автори, тој е оној кој го „исцртува човекот во релација со неговото
време“ (Marcus 1998: 141), соодветно на трите елементи од кои се состои
„разбирањето“ (Verstehen): значењето, вредноста и целта. Истакнувајќи ја
видливата поврзаност на идеите на Дилтај со биографијата на Гете, Лаура
Маркус упатува на значајните текстови на Дилтај, кои се однесуваат на
биографијата како уметничко и научно дело. Во таа смисла, таа го потцртува
статусот на биографијата како дело изведено од автобиографијата, бидејќи
биографијата го поместува „изразот кон нивото на разбирањето“. Она што
се потцртува како клучна карактеристика на биографијата е способноста за
разбирање на туѓиот живот, при што не е валиден критериумот дали станува
збор за живот на обична личност или не. Биографијата треба да го исцртува
„историското човечко суштество“, чија егзистенција треба да се отелотвори
и да продолжи да живее во биографијата. Во перспективата која ја поставува Дилтај, биографијата е точката на преминот од автобиографијата
кон историјата, која пак овозможува целосен увид во кохерентноста и
континуитетот на историската личност, но и на самиот историски процес.
Вака дефинираната историчност на биографскиот субјект, но и на
биографот воопшто има своја манифестација и во Бахтиновите естетички
согледувања за позицијата авторот и на ликот во биографскиот дискурс.
Со оглед на тоа што поетичките ставови на Бахтин, во голема мера, се
поставуваат среде социолошката поетика и марксистичката критика, истакнувањето на доминацијата на историчното, како ефект кој изнедрува од
биографскиот дискурс, е повеќе од видливо. За Бахтин „биографската
форма е ʼнајреалистичнаʻ“ (Bahtin 1991: 164), бидејќи во неа не може да
се оствари онакво смисловно и функционално завршување на ликот како
во другите дела, па оттука во таквите дела недостигаат „острите граници на карактерот, јасната изолација, завршената и напрегната фабула“.
Трансгредиентноста, односно дистанцата (пречекорувањето) меѓу авто-рот
и ликот во биографиите е најспецифична, бидејќи близината на авторот во
однос на јунакот е истакната, па во функција на „биографската уметничка
вредност“ Бахтин констатира дека е можно поклопување на јунакот и
авторот надвор од делото. Неговата типологија подразбира два вида
биографии – „авантуристичко-јуначки“ и „социјално-животни“, при што
вториот тип „биографски вредности“, т.е. исцртувањето на култур-ниот
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и на општествениот контекст покрај биографската личност се покарактеристични, во што се гледаат одгласи од ставовите на Дилтај.
Во нашата анализа на биографските дискурси во македонскиот
19 век, првенствено се осврнуваме кон карактеристиките на краткиот
биографски текст (некролог) за браќата Миладиновци од Александар
Рачински, под наслов „Тажни вести за Македонија“. Професорот Ванчо
Тушевски, кој во еден од своите текстови го анализираше трудот на Рачински,
притоа приведувајќи го преведен целиот негов текст, забележува дека ова
дело е едно од најспецифичните, особено доколку земеме предвид дека се
појавува во московското словенофилско списание „Ден“ во 1861 година,
односно „најрано, по речиси шест недели како парастос-помен“ (Тушевски
2008: 97). Истакнувајќи ја доминантната насоченост на биографот при
отсликување на ликовите на двајцата преродбеници, Тушевски потцртува
дека целиот текст е проникнат со афирмирање на најживите идеи на
Рачински, што се гледа во исказите кои изобилуваат со „непосредност,
интимност на блиски средби на истомисленици, Словени-словенофили
против сè антисловенско“. На овие промислувања се надоврзува неговата
анализа на структурните елементи на текстот, кои уште еднаш сведочат за
карактеристичната поставеност и важност на биографските дискурси во
македонската литература од 19 век.
За детално и правилно истражување на биографскиот дискурс и на
неговите специфични обележја, сметаме дека е потребно сопоставување на
два текста од истиот период. Во таа смисла, со оглед на поставеноста на
Шапкарев како биограф на Миладиновци (ако ја земеме предвид неговата
семејна поврзаност со нив), постои можност за анализа на елементите на
биографскиот дискурс низ споредба на текстот на Рачински со одредени
делови од биографијата на Шапкарев од 1884 година. Во врска со оваа
претпоставка, очекуваме дека таквото проследување би можело да ни укаже
и на другите видови релации меѓу биографот и биографскиот субјект, како
и на начинот на кој се гради ликот во биографскиот дискурс. Со оглед на
краткоста на текстот и неговата првична цел (да извести за скорешните
настани на автентичен и веродостоен начин), биографијата на Рачински
веднаш се осврнува кон детално отсликување на ликовите на двајцата браќа,
при што најпрво се задржува на ликот на Константин, кој се аспектира од
гледна точка на неговиот духовен хоризонт (оној елемент кој Дилтај го
сметаше за најспецифичен и нужен во поставувањето на биографскиот
дискурс). Во тоа се гледа историчноста на текстот, но и на биографскиот
лик: „Зимата 1856 година во Одеса се појави млад човек, не за зима, бедно
облечен, висок, слаб, бледникав, со темни црни очи, со тажен израз на
лицето: тоа беше Константин Миладинов, 27-годишно момче, кој завршил
студии на Атинскиот универзитет“ (Тушевски 2008: 109). Имено, Рачински
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го истакнува „тажниот израз на лицето“ на Констатин, како и неговата
„чисто словенска среќа“ која му овозможила да пристигне во Русија без
никакви средства и да се школува. Од друга страна, во биографијата на
Шапкарев фокусот е поставен врз исцртувањето на ликот на Димитрија
Миладинов, при што предговорот нè информира за целта на текстот, која
е поставена пред сè друго (стекнување дополнителни информации за
Димитрија Миладинов, за чиј живот се изнесувани најразлични и неточни
информации).
Ваквата поставеност на двајцата биографи и нивните имплицитни
вредносни стојалишта можат да се објаснат првенствено книжевно-историски,
но и од аспект на нивната претпоставена позиција како имплицитни автори
во текстот. Со оглед на фактот што релацијата меѓу Шапкарев и Димитрија
Миладинов е повеќекратна (семејна, но и професионална), неговата
првенствена цел е низ биографскиот дискурс да постигне своевидна
рехабилитација на Димитрија Миладинов, чија инволвираност во еден
значаен историски настан во периодот на 1858/59 година (т.е. времето на
кукушката унија) фрла сенка врз неговото словенофилство. Во таа смисла,
исцртувањето на ликот на Константин во биографијата на Шапкарев се
појавува како функција на деталното засведочување на ликот на Димитрија,
чија пламена природа се изразува низ многубројните конфликти со грчките
владици и одлучноста во воведувањето на народниот јазик во училиштата,
која му ја пренесува на Константин: „(...) сите денешни учители и малумногу поучени луѓе во нашите места, зародишот на своето учење – квасот
на науката, го имаат од Д. Миладинов. Дури велат кај него учеле покојниот
Паранет Пловдивски и брат му, д-р К. Мишајков, како и Партенија, бившиот
полјано-кукушки а потем нишавски епископ. Кога по враќањето од Јанина
учителствувал во Охрид, Струга, Кукуш и така натаму, тој со себе го зел
најмалиот брат, посмртчето Константин, којшто учел кај него додека било
можно пројавувајќи се како еден од одличните ученици“ (Шапкарев 1983:
31).
Гледано од тој аспект, биографијата на Рачински е значајна и поради
првенството кое е дадено на отсликувањето на ликот на Константин, не само
поради нивните интензивни контакти (и во селото Минино), туку и поради
истакнувањето на вредносниот хоризонт врз кој се исцртуваат биографските
ликови. Концентрирајќи се на потребата од издигнување на словенското
заедништво и неговите највисоки духовни вредности, Рачински го слика
ликот на Константин среде најдоминантните атрибути на словенството –
духовната величина на руското православие и убавината на рускиот јазик:
„Во Киев исто така него го вчудовиди убавината на храмовите. Во света
Софија непријатно беше нарушено неговото посматрање од нескромното
прашање на клучарот: ʼОд Македонија, значи тој е Грк?ʻ – ʼМакедонија не е
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Грцијаʻ – пламнато одговори Миладинов. ʼГрците не зборуваат на бугарскиʻ“;
„Неговите успеси во рускиот јазик, толку сличен на македонскиот, па затоа
и тежок за Македонецот, беа извонредни. Тој секако не научи правилно да
зборува: грчката синтакса оставила врз неговите усни свој печат, но тој
пишувал веќе кон крајот на полугодието совршено правилно“ (Тушевски
2008: 110). Како дополнување на вака поставениот историски хоризонт,
Рачински ја дава и констатацијата за првото причестување на Константин,
кое се случува во летото 1857 година, што интерферира со неговиот
интерес кон словенската (Рачински вели „старобугарската“) литература,
како средиште на „граѓанското образование“ на Словените.
Во врска со отсликувањето на ликот на Константин, кој е целосно
поставен во сферата на видливото, надмоќно и потенцирано словенофилство, Рачински дава еден дополнителен елемент, кој Шапкарев во
својата биографија само кратко го наспоменува, што уште еднаш сведочи
за различните постапки кои ги применуваат двајцата биографи. Осврнувајќи се кон Константиновата вдахновеност од словенското величие,
Рачински презема дел од неговите ставови за огромното значење на
фолклорот за духовната преродба на народот, па дури го дополнува и со
хиперболизираната оценка дека мајката на Константин знаела дури 1200
песни. Со изразита романтичарска тенденција се проникнати ставовите
на Рачински за убавината на „македонските песни“, кои и самиот ги
читал во Археолошкото друштво, каде бил присутен и Исмаил Иванович
Срезневски. На таков начин може да се прочита и подоцнежното определување на Константиновата личност како „раздразнителна“, како човек
исполнет со „необјаснета тага“, која Рачински ја согледува во контекст
на недоволното внимание од научниците за неговиот „зборник од
македонски песни“, секако со исклучок на Безсонов и на Белјаев. Кај
Шапкарев, работата на браќата врз Зборникот може да се разгледува во
врска со проаиретичкиот код на Ролан Барт (Barthes 1990: 18-20), што
дополнително го слика ликот на Константин, при што тој ги конципира
различните мислења за начинот на кој дејствувал Константин: „Брат му
Константин, кој завршувајќи ги науките на московскиот универзитет
пред една година беше отишол во Австрија и таму ги напечати познатите
народни песни, собрани во Македонија од двајцата браќа од 1854 до 1859
година, во тоа време се наоѓаше во Белград. А штом слушна за братовото
фаќање и спроведување, слезе во Цариград за преку своите пријатели да
го издејствува неговото ослободување. Но, уви! Наместо да го ослободи
брата си, тој самиот падна в клопка!“ Во таа смисла, дообјаснувањето кое
го дава Шапкарев, укажувајќи на материјалната состојба на семејството кое
ги трошело и последните средства за да дојде до некој фолклорен документ,
како и варијантите на некои од песните, само уште еднаш ја потенцираат
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разликата во перспективите на двајцата биографи, кои се проектирани во
духовниот хоризонт кој го претпоставуваат нивните дела.
При конципирањето на ликот на Димитрија Миладинов, Рачински
истакнува еден специфичен детаљ во историска и во културолошка смисла
– нивната средба во Кукуш во зимата 1858 година, притоа потцртувајќи
ја првенствено природата на Димитрија како „народен деец“, нешто што
ќе го истакнат и подоцнежните биографи: „таму каде грцизмот значи
аристократија, изгледот на Д. Миладинов, кој го совладал елинското образование извонредно и не користејќи се со него за своја корист, должен е
да предизвика зачудување“ (Тушевски 2008: 113). Во контекст на значенските манифестации на духот, односно во врска со оној аспект кој Дилтај
го смета како нужен за биографијата, перспективата на биографот,
проникната со духот на времето во кое пишува, до детали го опишува
скромниот надворешен изглед на Миладинов, дополнет со изразената
романтичарска сликовитост. Тој елемент ја збогатува биографската граѓа,
истовремено служејќи како насока во ефективното „естетичко“ читање на
биографијата, кое е нужен услов за правилно поставување на биографските
факти во сеопштиот културен контекст. Од друга страна, во однос на
полемичниот тон на Шапкаревата биографија, може да се забележи дека
тој повеќе се задржува на исцртување на ликот на Димитрија во контекст
на потенцирањето на веќе афирмираното народно движење, што се гледа во
бројните антитези и противречности со кои е обележена неговата природа.
Секако, овој пристап кон биографската граѓа е условен и од природата на
биографот Шапкарев, насочен првенствено полемички и публицистички.
Слично на Шапкарев, и Рачински се осврнува индиректно кон
прашањето за релацијата на Миладинов со кукушаните и со активното
унијатско движење во тој период. Како што објаснува Славко Димевски во
својата детална студија за унијатското движење (Димевски 1988), желбата
на кукушаните била постепено да се внесува народниот јазик во училиштата
и во црквата, најпрво без директни конфронтации со епископот Мелетија,
но подоцна и преку фактичкото градење на народното училиште во 1858
година (Димевски 1988: 41-67). Со оглед на тоа што нивните многубројни
обиди за отстранување на Мелетија од кукушко-полјаниниската епахија
не даваат никаков плод, тие се свртуваат кон лазаристичката католичка
мисија во Солун, предводена првенствено од француските претставници
Боре и Шоде. Од молбата која кукушани ја упатуваат до Тирок, шефот на
лазаристичката мисија во Солун, која е потоа препратена и до апостолскиот
викар Бринони во Цариград, може да се забележи дека прифаќањето на
унијата со католичката црква е првенствено политички акт, чија цел е да
се регулира употребата на народниот јазик во црквата и во училиштата,
како и обезбедување на сопствен (словенски) архиепископ. Димевски во
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тој поглед не заборава да наспомене дека Рачински и Јужаков токму во овој
период пристигнуваат во Кукуш, со цел да ги осуетат обидите на унијатите,
носејќи го со себе преводот на книгата од Јоан Флеров, направен од страна
на Константин Миладинов.
Во светлината на ваквите општествено-историски процеси, во
биографијата на Рачински можеме да забележиме неколку елементи
кои сведочат за манифестацијата на словенофилската идеја во врска со
ефективното, но и идеолошки прекршеното сликање на ликовите на двајцата преродбеници. Од една страна, Константиновата воодушевеност од
православието е истакната како директен поттик за неговиот превод на
„Православните црковни братства во југозападна Русија“ од Флеров. Од
друга страна, неговиот лик е проникнат со дилемата околу неговото можно
прифаќање на унијатството, при што Рачински неколкупати истакнува дека
Зборникот се печател со помошта на „латинскиот епископ Штросмаер“,
кој му овозможил и да го посети неговиот брат во цариградскиот затвор:
„Константин Миладинов во придружба на две милосрдни сестри, лазаристки, два пати доаѓал кај братот; со нивна помош успеал да се види со
него; врските со Штросмаера, кој проповедал ослободување на Словените
под знамето на Рим, и помагајќи му на Миладинов да го напечати неговиот
зборник“ (Тушевски 2008: 114).
Ваквата поставеност на ликот на Константин среде пошироките
општествени процеси може да се забележи и во биографијата на Шапкарев,
кој таа оценка ја дополнува со фактот дека во меѓувремето Константин
станал австриски поданик, но не успеал да го потврди пасошот на границата
и од тие причини ја дочекал истата судбина како и неговиот брат (Шапкарев
1983: 59). Приредувачот Томислав Тодоровски изразува сомневање во
однос на овие факти, како и во однос на веројатноста на тврдењето дека
турската власт издала „трикратна заповед“ за ослободување на браќата.
(Шапкарев 1983: 91). Од друга страна, ликот на Димитрија е поставен
како носечки, не само во однос на реафирмирањето и потенцирањето на
словенофилската идеја, туку и во врска со дилемите за неговата можна
припадност кон национално разбудените стремежи на кукушани. Додека
Рајко Жинзифов во својата биографија се труди да ги рехабилитира и потврди
сесловенските напори на двајцата браќа, можеби раководен првенствено
од емотивната блискост кон нив, кај Рачински е видлива тенденцијата да
се демистифицира можната трансформација на Димитрија, кој иако бил
народен деец, не дозволил да биде измамен од лагите на унијатите, па дури
и „го одбил во Кукуш настапот на лазаристот Боре, спасувајќи ја својата
татковина од опасноста на унијата“ (Тушевски 2008: 114). Таква е намерата
и на Шапкарев, кој среде објаснувањето за причините за затворањето на
Димитрија го внесува наративот (преку формата на т.н. „жив говор“) за
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Полјаците телеграфисти, кои ја проектираат својата омраза кон Русија и
врз Миладинов, чие русофилство било видливо и очигледно (и поради кое,
според Шапкарев, најмногу бил осуден на пропаст).
Биографските дискурси во македонската книжевност од 19 век
индикативно укажуваат на начинот како се преосмислува словенофилската
идеја, истовремено сведочејќи за преминот од биографски кон исторично
отсликан лик, за кој детално зборува Дилтај. Во суштина, станува збор за
биографско портретирање на едни од најзначајните дејци во македонската
преродба, чие соодветно историско аспектирање често се извлекува од овој
вид дискурси. Од друга страна, биографскиот дискурс не заборава да нè
потсети на активната читателска улога во конструирањето на биографскиот лик, односно онаа нужна надворешна гледна точка (за која зборува
Бахтин), која соодветно го обликува и довршува ликот. Активната улога на
читателот во овој вид дискурси може особено да се забележи во биографијата на Шапкарев, каде неколкупати, наместа и метакритички, Шапкарев
дијалогизира со јавното мислење околу дадени личности или настани,
па дури и во однос на можната реинтерпретација на оние елементи кои
тој ги смета како единствено веродостојни, секако недоволно свесен и за
сопственото преобликување на доживеаното (т.е. на искуството): „Други
раскажуваат поинаку за нивната смрт, т.е. дека тие, откако биле ослободени,
излегле надвор та кога се виделе и прегрнале двајцата, од љубов не можеле
да се разделат еден од друг и стоејќи така извесно време, од прекумерна
радост, умреле. Ова раскажување е навистина многу романтично, но не и
вистинито. Вистинито е горе изложеното!“ (Шапкарев 1983: 62).
Двата биографски дискурси, кои беа разгледани во врска со зајакнатото словенофилство од втората половина на 19 век, општо земено
укажуваат и на нееднаквиот развоен пат на словенофилската идеја среде
биографските дискурси од овој период, кои варираат меѓу стремежот за
веродостојно отсликување на аргументот и сопствената визија за него, која
често е оптоварена со мноштво субјективни и идеолошки обоени ставови
од најразличен вид. Тоа е, генерално, она значенско прекршување за кое
станува збор во кој било текст, што, од друга страна, на драстичен начин се
потенцира низ биографиите како мошне специфичен жанр
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СЛОВЕНОФИЛСКА ИДЕЈА У БИОГРАФСКИМ ДИСКУРСИМА
МАКЕДОНСКОГ 19. ВЕКА
Македонска књижевност 19. века је обележена различитим и често
контрадикторним тенденцијама. Од друге половине 19. века она се почиње
развијати у контексту словенофилске идеје, нарочито након формирања
Словенског благотворителног комитета у Москви 1856 године. Биографски
дискурси, који су бивали све значајнији у овом периоду, највише због
романтичарских тенденција према прецизном историском одређивању,
у великој мери истичу круцијалну и особито значајну улогу Русије за
Македонију. Наша анализа односи се на најраније биографско сведочанство
везано за делатност браће Константине и Димитрије Миладинова, које
је написао Александар Рачински, а које ће бити упоређено са другим
биографијама о њима. Професор Тушевски пише на тему словенофилства
у неколико својих радова, па у том контексту ми преиспитујемо наративне
односе који постоје у биографском тексту. Биографија, уколико је схваћена
као аргумент за исправно историско истраживање, онемогућава или отежава
„естетичко читање“, а што је иначе услов за валидну интерпретацију тог
текста.
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Тетово, Македонија

ЛИНГВAКУЛТУРНИОТ АНИЗОМОРФИЗАМ
И СТРУКТУРАЛНО – КОНЦЕПТУАЛНИТЕ РАЗЛИКИ
МЕЃУ МАКЕДОНСКИОТ И ДРУГИ ЈАЗИЦИ – ПРИЧИНА
ЗА РЕЛАТИВНАТА ПРЕВЕДЛИВОСТ НА ЗНАЧЕЊАТА
Апстракт: Според Сапир - Ворфовата хипотеза, особено нејзината
компонента за лингвистичката релативност, поради помалите, или поголеми граматички и други структурални разлики меѓу јазиците, не постојат два јазика,
кои ќе бидат кога било доволно слични, за да се овозможи совршен превод
меѓу нив. И најдобриот превод во одредена смисла е, сепак, релативен превод.
Го споделуваме ставот на Карл Попер дека дури и меѓу целосно различните
јазици во светот не постои апсолутна непреведливост. Колку ќе биде поизразен
анизоморфизмот меѓу јазиците, односно, колкава ќе биде семантичката асиметрија
во значењата и концептите меѓу јазиците, како и несовпаѓањето меѓу нивните
јазични структури, толку потешко ќе биде изнаоѓањето делумна, или целосна
еквивалентност во процесот на преведувањето од изворниот кон целниот
јазик. Во овој труд конструираме нов модел на сеопфатен, холистички превод,
ALLUMFASSENDHEITTREU, во кој, покрај јазичната структура, се вклучува
и лингвокултурната компонента во процесот на преведување на текстовите и
говорните искази. Анализираме дел од структурално – когнитивните разлики
на лексичко и граматичко ниво меѓу македонскиот јазик и 15 други светски
јазици во контекстот на лингвистичката релативност како основа за релативната
преведливост при меѓујазичните трансфери на значењата.
Клучни зборови: превод, јазик, анизоморфизам, лингвaкултура, еквиваленција

Сапир – Ворфовата хипотеза
и (не)преведливоста (не)преведливото
Според „Сапир – Ворфовата хипотеза“ (англ. Sapir – Whorf
hypothesis - SWH), која им се припишува на познатиот американски
структурален лингвист Едвард Сапир (1884-1939) и на неговиот ученик
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Бенџамин Ли Ворф (1897-1941), постои меѓузависност на јазичната
структура и начинот на кој луѓето ја перципираат стварноста. Оваа хипотеза
се однесува на граматиката и лексиконот, а не на јазикот во целина. Содржи
две главни тези. Прва хипотеза - лингвистичка релативност: разликите
енкодирани (содржани) во еден јазик не можат да се најдат во ниеден друг
јазик. Втора хипотеза - лингвистички детерминизам: структурата на јазикот
може силно да влијае, или да определи, нечиј поглед на светот .
Ворф заклучува дека членовите на различни јазични заедници
имаат различен поглед на светот, од што следи релативизмот. Според него,
јазичниот систем (неговата граматика) ги обликува идеите. Сапир заговарал
став во своите записи дека неверојатните разлики во граматичките системи
меѓу јазиците го оневозможуваат совршениот превод меѓу нив: „Не постојат
два јазика, кои ќе бидат кога било доволно слични, за да се смета дека ќе
може да ја претставуваат истата општествена реалност...“ (Sapir, Edward,
1929: 207)
Преведувањето од некој странски јазик не може во никој случај да
биде слепо и механичко пренесување на лексичките значења на одделни
зборови од еден во друг јазик. Покрај граматичките и синтаксичките
структури од изворниот во целниот јазик: неопходно е солидно познавање
и на културно – духовниот и историско – општествениот контекст во кој
одделен текст настанал. Се осврнуваме на повеќе примери од водечките
светски јазици, но и од оние кои ги наведуваме како домородни јазици.
Во нашата анализа најпрвин започнуваме со јазикот за кој се мисли дека
е и меѓу наједноставните – на англискиот јазик како водечки во светската
комуникација со повеќе од една милијарда негови постојани говорители.
Англискиот и македонскиот јазик се толку различни и во граматиката и во
лексиката и во „духот“ што честопати е неможно да се преведува од едниот
на другиот јазик во традиционалната смисла на зборот. Сапир уште во 1949
година ќе каже: „Англискиот јазик не е комплексен во својата формална
структура како германскиот, или латинскиот јазик ... но, зад вештачката
појавност на едноставноста овде постои притаенo стршленово гнездо на
бизарни и произволни употреби на јазикот. ... Едноставноста на англискиот
јазик во неговата формална структура е, реално, лажна едноставност, или
маскирана комплексност.“ (Edward Sapir/аuthor&David G. Mandelbaum/
editor, 1949:52-53)
Постигањето формална еквиваленција при преведувањето на англиските зборови и синтагми на македонски јазик честопати е неможно
и затоа се прибегнува кон динамичко – функционална семантичка еквиваленција, се врши смисловен превод. Приведуваме неколку случаи на
значителни разлики меѓу македонскиот и англискиот јазик на граматичко
ниво, на пример, кај употребата на времињата во македонскиот и англискиот
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јазик, во случаите на користење present perfect simple во англискиот јазик
и неговите преводни еквиваленти во македонскиот јазик. Present perfect
simple главно се употребува за да означи резултат од дејство, кој се гледа во
време на говорењето. Како негови преводни еквиваленти во македонскиот
јазик се појавуваат: минато определено/неопределено време, има/нема +
глаголска придавка или сум + л-партицип и сегашно време: I have visit the
village. Го посетив, го имам посетено, сум го посетил селото. Укажуваме
и на употребата на идно време како преводен еквивалент на present perfect
simple, што се случува само со временски реченици по сврзниците after,
as soon as, before, till, until, when кога во англискиот јазик се означува идно
дејство, кое ќе се случи по некое друго дејство во иднината: I’ll give you the
money as soon as I have earn after the sale of my old car. Ќе ти дадам пари
штом ќе заработам од продажбата на мојот стар автомобил.
Од англискиот јазик се префрламе на синотибетанското јазично
семејство и редица други јазици во Азија, меѓу кои и македонскиот јазик
постојат уште поголеми структурни разлики, што во уште поголема мера го
отежнува преведувачкиот процес. Според Надир Дурани и Сармад Хусаин,
јазиците на повеќе народи, кои живеат во Азија, се карактеризираат со една
структурна карактеристика, која предизвикува значителни, а во одделни
случаи и поголеми тешкотии во напорите првин и да се осознаат кои се
самите зборови чие значење треба да се трансферира во други целни
јазици. Речениците во односните јазици не содржат празни, „бели“ места
меѓу зборовите, не употребуваат мали или големи букви за оваа цел како
европските јазици, ниту користат други видови маркери за меѓусебна
раздвоеност на зборовите, туку сите букви што ги творат поодделните
зборови едноставно се „залепени“, споени едни до други. Така што, во тие
случаи е потребно овладување со некои од многубројните модели и техники
за секвенционирање, раздвојување на таквите зборови. Дурани и Хусаин
во својата студија наведуваат конкретни примери на такви реченици во 7
јазици (Nadir Durrani & Sarmad Hussain, 2010), кои ги пренесуваме без да се
впуштаме во преведувањата, бидејќи ниту самите автори не го сториле тоа:
1. кинески јазик:
2. таи јазик (се говори во Тајланд):
3. кмерски јазик (се говори во Кампучија):
4. мијанмарски јазик (се говори во Мијанмар, поранешна Бурма):
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5. јазик дзонг – кха (се говори во државата Бутан):
6. јазик лао (се говори во државата Лаос, но и во Тајланд):
7. урду јазик (се говори во Индија):
Гурпрет Синг Лехал и Теиндер Синг Саини посочуваат како се
врши сегментацијата на зборовите во речениците во овие азиски јазици,
но, сепак, нагласувајќи дека и по тој процес останува одреден степен на
двосмисленост (амбигвитет) при пренесувањето на значењето од изворниот
во целниот јазик додека се врши преводот: „Во европските јазици како што
се англискиот, францускиот, шпанскиот и други ... белиот простор или
маркирањето со пунктуацијата меѓу зборовите се добра апроксимација за
тоа каде се границите меѓу еден до друг збор. Но, во многу азиски јазици
како што се урду, персискиот, арапскиот, кинескиот, јазикот дзонг – кха,
лаи и таи јазикот не постојат експлицитни граници меѓу зборовите. Оттука,
мора да се посега по информација од повисоки рамништа, како што се:
информација од морфолошката анализа, од синтаксата, од статистичката
анализа, заради реконструкција на ...границата меѓу еден до друг збор и
т.н.“ (Gurpreet Singh Lehal and Tejinder Singh Saini, 2011:136). Шук-Ман
Ченг, Ши-Хсин Ју и Хсин-Хси Чен укажуваат на проблемите со кои се
соочуваат оние кои не се родени говорители на кинескиот мандарин јазик,
кој го говорат повеќе од една милијарди луѓе, при обидот да се раздвојат
зборовите во кинеската реченица: „оние на кои кинескиот не им е мајчин
јазик и кои го изучуваат ... честопати ги ставаат кинеските букви на погрешни
места во речениците и тоа доведува до погрешен збор, или погрешни
зборови... бидејќи, не постојат јасни граници меѓу зборовите во кинеските
реченици.“ (Shuk-Man Cheng, Chi-Hsin Yu, Hsin-Hsi Chen, 2014:279) Со
паралелен превод на македонски јазик, приведуваме пример на правилно
извршено секвенцирање на зборовите во една кинеска реченица (Shuk-Man
Cheng, Chi-Hsin Yu, Hsin-Hsi Chen, 2014:283), кој го истакнуваат тројцата
лингвисти:
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Од аспект на науката за преведувањето интересен е случајот и со
јазикот на народот Инуити – Ескимите и нивната веќе спомената „снежна
лексика“, многу често цитирана во врска со лингвистичката релативност
и лингвистичкиот детерминизам. Експерименталните теренски студии
реализирани во последниве 20 – 30 години го побија поодамнешниот мит
дека Ескимите имаат дури 50, па и неколку стотици разновидни зборови
за снег: согледано е дека јазикот на овој народ има можеби „само“ 20 –
30 лексички единици за разни видови снег и снежни состојби. Постојат
околу 5, или седум основни зборови (примарни лексеми) за разновидни
состојби во кои се наоѓа снегот – основниот животен амбиент на Ескимите,
а другиот дел од нивниот „снежен вокабулар“ се, всушност, именски
фрази и најразновидни сложенки, композитни зборови во вид на зборовни
комбинации од именките и глаголите од семантичкото поле „снег“,
создадени од зборовните корени плус определени морфеми. Приведуваме
11 различни зборови од значително пообемниот список вакви зборови,
именски фрази и други термини во врска со снегот од студијата на Лоренс
Каплан (Lawrence D. Kaplan, 2003:268), кои ги содржи инупиак (инупиат)
– јазикот: aniuvak – снежна наслага; apun – снежна покривка; aqixxuqqaq –
мек снег; auksajaq – топење на снегот; katiqsrubniq – снежен нанос;
mapsaq – надвисната снежна маса; nutabaq – свеж снег во вид на прав;
qimuagruk – снежен навев во заветрина на објект или кој покрива
трага; pukak - долен, понизок слој на „шеќерест“ снег искористен за
вода за пиење; qanik – снегулка; qiqsruqqaq – глазирана, измазнета
површина на снегот за време на одмрзнувањето (затоплувањето).
Овој јазик е дел од ескимско – алеутското јазично семејство Инупиак и го
говорат припадниците на Инупиат – народот во северна и северозападна
Алјаска и во дел на Северозападните територии на Канада.
Видлив е проблемот, или неможноста за дословно преведување
на таквите ескимски изрази, кои постојат во изворниот јазик, а кои не
постојат во целниот јазик на кој преведуваме. Затоа, не можеме да
наведеме прецизен, еквивалентен македонски израз за снегот што се
топи, туку ескимскиот израз можеме само да го опишеме. Говорителите
на македонскиот јазик најчесто го користат како примарен само зборот
„снег“, или уште и неколку други зборови за различни состојби со снегот,
како што е, на пример, и именката „лапавица“ како вид снежен врнеж, снег
помешан со дожд, мокар снег. „Речникот на македонскиот јазик“ во
врска со снегот одбележува: снег, снегов (ен), снеговит, снегулка, снежен –
жна, снежење, снежест, снежец, снежи, снежинка и снежовица (грутка
снег) („Речник на македонскиот јазик“, 1966, том трети). Фактички, еден
основен, примарен зборовен корен од кој со морфеми се изведуваат другите
значенски поврзани зборови во рамки на тоа семантичко поле.
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Арапските народи имаат во својот речник повеќе од 200 зборови за
камилите, а племето Шона од Зимбабве и од јужна Замбија, чиј шона – јазик
е главен јазик во африканското семејство на банту – јазици, има повеќе од
200 различни начини да го изрази глаголот „оди“: mbwembwer – одење кога
се тресе задникот; chakwair – одење со шлапање низ кал; donzv – одење со
кол (гранка, бастун, со потпора); panh – одење по долг пат; rauk – одење
со долги чекори и др. Кога високо елаборираната терминологија во рамки
на обемните семантички полиња во еден јазик се изведува од сопствениот,
внатрешен лексички материјал, толку потешко ќе биде преведувањето
на тие термини и зборови на друг јазик, односно, поизразено ќе биде
влијаењето на лингвистичкиот релативизам.
Лаура Мартин прецизно објаснува дека, всушност, морфолошкиот
процес е главната причина за бројноста на „арктичката снежна лексика“
на Ескимите (Инуитите): „Ескимските зборови се продукт на екстремно
синтетичка морфологија, во која градењето на зборовите е извршено
со повеќекратна суфиксација.“ (Laura Martin, 1986:419). Исто така, и во
македонскиот јазик зборовите можат да бидат составени од една, или
повеќе морфеми, наддадени на коренот, но, не се формира цел морфолошки композит на повеќе суфикси со толкава зборообразувачка функција
и тој да биде „залепен“ на коренот, како што се случува редовно во
ескимскиот јазик. Преведувањето на текстовите и говорните искази од
ескимски на македонски јазик и во обратна насока би подразбирало дека
треба да се познаваат големите структурни разлики меѓу морфологијата
и морфосинтаксата на ескимскиот јазик, кој е полисинтетички јазик, и
морфологијата и морфосинтаксата на македонскиот јазик, како аналитички
јазик.
Преводните корелации меѓу полисинтезата и аналитизмот во јазиците ги заокружуваме со поглед на нучахнул (погрешно употребувано:
нутка) – јазикот, домороден индијански јазик, кој се говори на Пацифичкиот
Северозапад на Северна Америка и на островот Ванкувер во Британска
Колумбија, во Канада. Ранко Бугарски истакнува: „...полисинтетичкиот
тип на структурата е особено раширен во некои северноамерикански
индијански јазици и во ескимскиот јазик, каде што во формалната рамка
на еден збор може да биде збиена содржината, која би била искажана во
мнозинството јазици со цела реченица – на пример, во индијанскиот јазик
нутка inik’wihl’minih’isita – „Некои мали светла гореле во куќата“ (Ranko
Bugarski, 2003:73). Бенџамин Ворф го има анализирано овој јазик, бидејќи
неговата граматика не познава реченица во вистинската смисла на зборот,
туку еден единствен збор како коренска морфема се суфиксира со по 5, па и
до 8 морфеми и тоа претставува „реченица“ со одредено значење. Таквите
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искази во функција на реченица не е можно да бидат дословно преведени,
туку само смисловно и логички, во духот на македонскиот јазик.
За што треба да води сметка преведувачот, за да ја изнајде најприближната можна семантичка еквиваленција во случајот со овие два екстрема
на типолошкиот континуум: јазик со највисок степен на полисинтетизам –
нучахнул наспрема јазик со највисок степен на аналитизам – македонски
јазик? Џорџ Стајнер вели: „Нутка - јазикот обезбедува честопати цитиран
пример на граматички систем, во кој е многу тешко да се исцрта каква било
нормална разлика меѓу именката и глаголот“ (George Steiner, 1998:102).
Тошихиде Нахајама ја појаснува сложената и фасцинантна морфологија,
врз која се темелат полисинтезата и зборообразувањето на овој амероиндијански јазик: „Нучахнул – јазикот има голем број (повеќе од 400)
суфикси со конкретни лексички значења. Опсегот на значења претставен
во лексичките суфикси е толку широк колку и оној на корените.“ (Toshihide
Nakayama, 2002:18). Накајама го изнесува и следниот пример како се гради
„реченицата“ во овој јазик по пат на полисинтезата: (Toshihide Nakayama,
2002:19)
muutyiiqcuk’it
mu:t -yi:q
-cuk
-it
брод -патува на -треба да минато време
(За да стигневме ваму) ние требаше да земеме брод.
Наспрема дел од ваквите карактеристики на полисинтетичкиот
нучахнул – јазик, еве што изнесуваат двајца македонисти за аналитичноста
на македонскиот јазик. Благоја Корубин утврдува дека „граматичката
структура на современиот македонски јазик од морфосинтаксички аспект
има два основни и стожерни комплекса од конститутивни и други елементи“:
„(1) аналитизмот, односно решавачкиот претег на аналитичките (описните)
морфолошки, или воопшто морфосинтаксички конструкции на планот на
изразот ... (2) морфолошкиот детерминизам, односно силно истакната и
изразито доследна морфолошка, или воопшто морфосинтаксичка маркираност (обележаност со морфолошки марканти) на тој план (на изразот)
на граматичката категорија определеност/неопределеност, во рамки на
именската фраза и на глаголско-временската и воопшто глаголскиот систем
...“ (Корубин, 1994:178-193). Според Зузана Тополињска, поголемата
транспарентност на македонскиот јазик на граматичко ниво се должи на
„тенденцијата кон таканаречениот аналитизам, т.е. тенденција граматичките
показатели да бидат колку е можно потранспарентни и поупадливи, т.е.
конкретно да земаат облик на одделни ’службени’ зборчиња, како предлози
и частици, а не морфолошки (вградени во структурата на збороформата)
афикси...“ (Зузана Тополињска, 2008:17).
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Анизоморфизмот и преводната еквиваленција
Аквилино Санчез го дефинира јазичниот анизоморфизам како
семантичка асиметрија: „Семантичката асиметрија, или анизоморфизмот,
е веројатно најсериозниот проблем, кога се споредуваат, или кога се
преведуваат јазиците.“ (Aquilino Sanchez, 2010:113). Ладислав Згуста
прецизира: „Речиси сите проблеми на еквиваленцијата се предизвикани од
анизоморфизмот на јазикот.“ (Ladislav Zgusta, 1971:296). Според Арлета
Адамска - Салациак, „...анизоморфизмот како последица на фактот дека
различни јазици различно ја структурираат реалноста значи дека совршената
меѓујазична еквиваленција е повеќе исклучок одошто правило.“ (Arleta
Adamska - Salaciak, 2013:223).
Полската лингвистка Тереза Бјалук – Улевицзова во своето дело
„Зад когницијата - полињата на апсолутната непреведливост“ тврди:
„Апсолутната непреведливост се појавува секогаш кога текстот од
изворниот јазик, презентиран за превод, за да биде целосно разбран, бара
примена на вонтекстуални субјективни информации, или, обопштено, бара
вонтекстуално емотивно доживување (искуство), кое им е недостапно при
преводот на примателите на целниот јазик.“ (Tereza Baluk – Ulewiczowa,
2000:173-174). Но, Карл Попер изнесува сосема поинаков став: „Факт е
дека дури и тотално различни јазици (како англискиот и хопи – јазикот, или
кинескиот јазик) не се непреведливи, оти има многу Хопи, или Кинези, кои
научиле да го владеат англискиот јазик многу добро.“ (Karl Popper, 1995:56).
Во овој труд го отфрламе како неаргументиран ставот на Луис Феер дека
„лингвистичката релативност е доктрина на непреводливоста во модерно
руво.“ (Feuer, Lewis S., 1995:113). Може да се изнајдат задоволителни
еквиваленти при трансферот на значењата дури и меѓу јазиците со висок
степен на лингвистички и семантички анизоморфизам. Меѓутоа, поради
лингвистичката релативност, односно, поради помалите, или поголеми
граматички и други структурални разлики меѓу јазиците, и најдобриот
превод во одредена смисла, сепак, ќе биде релативен превод. Колку ќе
биде поизразен анизоморфизмот меѓу јазиците, односно, колкава ќе биде
значенската асиметрија во концептите и значењата меѓу јазиците, толку
потешко ќе биде изнаоѓањето соодветна еквивалентност во преведувањето
од изворниот кон целниот јазик.
Се придружуваме кон ставот на Хајдемари Салевски за воведување
на „холистичкиот пристап кон преведувањето“: „Мора да дојдеме до
еден пристап, кој колку што е можно точно ќе го репродуцира она што се
подложува на преводот. ... Холистичкиот пристап го смета преводот како
систематска интеракција, која се воспоставува во реалното општество, во
реалната култура и јазик...“ (Heidemarie Salevsky& Ina Müller, 2010:13-15).
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Применувајќи го ставот на Салевски дека треба да се применува холистички
пристап кон преведувањето и „систематска интеракција“ на јазикот и
културата, ја вклучуваме лингвокултурната компонента во процесот на
преведувањето, која подразбира вклучување на најтесната поврзаност и
испреплетеност меѓу јазикот и културата. Исто така, и Јулијане Хаус со
фокусира на важноста на лингвокултурната компонента на преведувањето:
„Постулатот на лингвистичката релативност не подразбира дека преводот е
теоретски невозможен, туку дека лингвистичката релативност е релевантна
во преводниот процес. Потребно е изворниот текст да се поврзе со
неговиот културен контекст, бидејќи само во тој контекст текстот што се
преведува го има односното значење. Кога тоа значење се транспонира
во некоја друга лингвокултура, тогаш процесот на преведување станува
процес на реконтекстуализација.“ (Juliane House, 2016:50-51). На пример,
македонските зборови валалница, јамболија, чардак, џган, трепетлика,
комита, или печалбар, нема да може да бидат преведени да, речеме, на
арапски, или јапонски јазик, ако преведувачот не ги знае и ако не ги земе
предвид социоисториските услови и културните фактори на настанување и
употреба на овие зборови во македонската лингвокултура. Исто така, ниту
јапонските зборови
(amae) – што значи и емоционална зависност, желба да се биде сакан од некого и сл, и зборот
(enryo) – што значи и
одбегнување, резервираност, воздржаност, внимателност и т.н., не ќе може
да бидат преведени на македонски јазик, ако не се знае нивната употреба во
јапонската лингвокултура.
Во завршниот дел од нашата анализа конструираме сопствен модел
за еден нов, холистички лингвокултурен превод врз база на преводниот
модел на Хајдемари Салевски (Heidemarie Salevsky, 2009:63):
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ТИПОВИ НА ПРЕВОД

ВЕРЕН НА СТРУКТУРАТА ВЕРЕН НА СМИСЛАТА ВЕРЕН НА ДЕЈСТВОТО
(STRUKTURTREU)
(SINNTREU)
(WIRKUNGSTREU)
(ориентиран кон извор.
(Мешан тип)
(ориентиран кон
текст/ AT /Ausgangstext/ –
целниот текст / ZT
orientiert)
/Zieltex t/ – orientiert)
со доминантна
АТ – структура
(на извор.текст

со доминантен
АТ – квалитет
(на извор. текст)

фонетски морфолошки синтаксички лексички

со задолжителна со задолжителна
модификација на и со факултативна текстот
на модификациција на текстот

Еве го и нашиот модел за холистички, сеопфатен лингвокултурен превод:
СЕОПФАТЕН ПРЕВОД
(верен на сеопфатноста)
ÜBERSETZUNG
ALLUMFASSENDHEITTREU
(zu allumfassendheittreu)
ALL- EMBRACE TRANSLATION
(faithful to all-embracesness)
Верен на
СТРУКТУРАТА/
STRUKTURTREU:
од изворниот кон
целниот јазик

Верен на
СМИСЛАТА,
ЗНАЧЕЊЕТО
И ПОРАКАТА/
SINN.BEDEUTUNG.MELDUNGSTREU:
од изворниот
кон целниот
јазик

Верен на
Верен на
ДЕЈСТВОТО
ЛИНГВАКУЛТУРАТА/
(целта, комуни- SPRACHEKULTURTREU:
кацијата и влиод изворниот кон целниот
јаењето врз при- јазик
мачот на пораката/
WIRKUNGSTREU:
од изворниот кон
целниот јазик

фонетски морфолошки синтаксички лексички
семантичко – прагматичка димензија поетска димензија димензија на идентитетот
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Пледираме за потребата за сеопфатен, целински, холистички
превод, односно за обединување на трите типови превод, кои ги дефинира
Хајдемари Салевски: STRUKTURTREU - превод верен на структурата,
SINNTREU - превод верен на смислата и WIRKUNGSTREU - превод верен
на дејството (целта, комуникацијата и влијаењето врз читателот), меѓутоа,
надополнет со компонентата на лингвокултурата. Само со сеопфатното
преведување, кое го означуваме аналогно со терминологијата на
Салевски како ALLUMFASSENDHEITTREU, што води во ист момент
сметка за структурата, смислата, значењето, пораката, дејството (целта,
комуникацијата и влијаењето врз примачот на пораката), но, и за
лингвокултурата со трите нејзини компоненти, ќе можат да се надминат
анизоморфните структурално - когнитивни и концептуални разлики меѓу
македонскиот и другите јазици при трансферот на значењата.
Македонскиот, српскиот, хрватскиот и другите јазици - членови
на јужнословенската јазична група во рамки на индоевропското јазично
семејство, кои се географски и социокултурно релативно блиски јазици,
се одликуваат со релативно висока изоморфност на лексичко, граматичко
и други јазични рамништа, па затоа е лесно при преведувањата да се
постигне или целосна (формална) еквиваленција, или многу голема
еквиваленција меѓу значењата. Но, ако еден јазик е географски пооддалечен
од македонскиот, односно, ако тој јазик припаѓа на јазични семејства
и јазични групи различни, или сосема поразлични од индоевропското
јазично семејство и од групата на јужнословенски јазици, тогаш во толку
поголема мера ќе дојде до израз појавата на лингвистичкиот анизоморфизам
меѓу македонскиот и односните јазици. На пример, меѓу македонскиот
јазик и кинескиот и арапскиот јазик се појавува значителен степен на
анизоморфност на лексичко, граматичко, фонетско и други рамништа,
додека меѓу македонскиот јазик и „егзотичните јазици“ од Африка, Азија
и Австралија се бележи речиси целосен, максимален анизоморфизам на
ниво на граматика, лексика и концепти, бидејќи не постои еквиваленција во
значењата, кои мораат да се трансферираат по пат на приближни, смисловни
зборовни конструкции и толковни именски фрази. Особено за ваквите
случаи функционира со целосен капацитет принципот на сеопфатното
преведување ALLUMFASSENDHEITTREU, за да постои соодветно успешен,
или барем задоволителен трансфер на значењата.
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Sveto TOEVSKI

LINGVAKULTURNI ANIZOMORFIZAM I STRUKTURALNOKONCEPTUALNE RAZLIKE IZMEĐU MAKEDONSKOG I DRUGIH JEZIKA
- UZROK RELATIVNE PREVODLJIVOSTI ZNAČENJA
U ovom radu je analizirana pojava lingvakulturnog anizomorfizma i
strukturalno - konceptualne razlike između makedonskog i 15-tak drugih jezika u
svetu, kao uzrok relativne prevodlјivosti značenja. U radu se odbacuje stav Luisa
Fejera da je „jezička relativnost doktrina neprevodljivosti u modernom ruhu“.
Nasuprot tome, u analizi je zastupljen stav Karla Popera da čak i između totalno
različitih jezika u svetu ne postoji apsolutna neprevodljivost, ali i da se formalna,
ili dinamičko – funkcionalna ekvivalencija kod prevođenja tekstova, ili govornih
iskaza, mora tražiti uključivanjem i lingvakulturne komponente prevodilačkog
procesa. Mora se izvanredno dobro poznavati jezička struktura i izvornog i
ciljnog jezika, ali i kulturno - duhovni kontekst i socioistorijski faktori nastajanja
prevođenog teksta i njegove upotrebe u lingvakulturi izvornog jezika. U ovu svrhu,
u radu se konstruiše jedan novi model holističkog lingvakulturalnog prevođenja,
koji je nazvan „sveobuhvatni prevod“, ALLUMFASSENDHEITTREU.
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РУСКАТА ОПЕРА КАКО ДЕЛ
ОД МАКЕДОНСКАТА ОПЕРСКА СЦЕНА
Апстракт: Трудот содржи систематизирано претставување на начинот,
мерата и динамиката со кои руската опера е присутна на македонската оперска
сцена, сиве овие 70 години од нејзиното формирање, па се до денес, согледувајќи
го така и влијанието кое го имала врз развојниот пат на истата. За попрецизен
приказ, трудот, генерално ќе диференцира три насоки, разгледувајќи ја поставената
проблематика низ еден хронолошко-историски аспект: како дел од репертоарската
политика на македонската национална оперска куќа; како дел од реномираната
манифестација „Мајски оперски вечери“; и како дел од уметничкиот пат на
македонските оперски уметници.
Клучни зборови: руска, опера, македонска, оперска, сцена

Вовед
Оваа година се навршуваат 70 години од постоењето на македонската
оперска сцена, на која до денес се поставени голем број оперски дела.
Репертоарската политика, креирана како резултат на визијата на актуелните
организациско - уметнички раководства, со текот на годините делувала во
насока на изведба на дела од различни временски периоди, претставени
преку широка лепеза на авторски имиња, градејќи го постепено т.н.
„железен репертоар“. Така, во репертоарот се вткаени дела од најголемите
мајстори на оперската уметност, од сите значајни европски подрачја каде
што се развивала и негувала оваа музичка форма. Еден дел од овој музичко
- сценски репертоарски мозаик, претставуваат и руските опери. Исто како
и оперите од другите европски подрачја, така и руските опери со своето
поставување и опстојување на македонската оперска сцена, остваруваат
повеќе културолошко - општествени функции. Имено, покрај тоа што
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имаат директно влијание врз развојниот пат на националната оперска куќа,
нивната поставка делува и на поврзувањето на двете културни средини
- руската, од аспект на творечката дејност и македонската, од аспект на
изведувачката.
Поаѓајќи од тоа, предмет на истражување на овој труд е
застапеноста на руската опера на македонската оперска сцена, со
што, индиректно ќе се согледа и влијанието кое таа го имала врз развојниот
пат на истата.
Аспекти на разгледување на поставената проблематика
За попрецизно прикажување на начинот, мерата и динамиката со кои
руската опера е присутна на македонската оперска сцена, во продолжението
на текстот ќе бидат диференцирани три насоки на разгледување на вака
поставената проблематика, низ еден хронолошко-историски аспект: како
дел од репертоарската политика на македонската национална оперска куќа;
како дел од реномираната манифестација „Мајски оперски вечери“; и како
дел од уметничкиот пат на македонските оперски уметници.
Дел од репертоарската политика на македонската национална
оперска куќа
Во едно општо согледување по ова прашање, може да се забележи
дека во споредба со останатите, делата од руското оперско творештво се
значително помалку застапени на репертоарот на Македонската Опера.
При тоа, треба да се нагласи дека станува збор за само четири опери, од
кои две се поставуваат само по еднаш, додека другите две доживуваат
неколку премиерни обнови во текот на различни временски периоди од
постоењето на националната оперска куќа. Исто така, посебно треба
да се подвлече дека се работи за опери кои го претставуваат врвот на
руското оперско творештво. Она што е посебно воочливо од аспект на
хронолошкото евидентирање е дека најголема е концентрацијата на руската
опера во првиот период од работењето на Македонската Опера (1947-1963)
(периодизација превземена од Ортаков и Муратовски), кога се поставуваат
дури три од вкупно четирите руски опери.
Така, првата руска опера поставена на македонската оперска
сцена е операта „Евгениј Онегин“ од Петар Илич Чајковски, работена врз
истоименото дело на Александар Пушкин, а која по својот карактер е лирски
тип на опера, заради што и самиот Чајковски ја насловил како „низа од
лирски сцени“. Музиката во операта е едноставна и јасна, а непосредноста на
мелодиката и длабоката чувствителност се нејзини главни карактеристики.
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Дејствието почива на судирот помеѓу чувствата на главните ликови кои
му биле блиски на Чајковски и затоа одлично и ги доловил - сите тие, а
посебно Татјана, музички се мошне успешно насликани, а целото дело
се одликува со единство на лирското расположение. Нејзината премиера
се случува на 21 март 1953 година, шест години по првата премиера во
1947 година, како резултат на визијата на диригентот Ловро Матачиќ за
систематски организирано конципирање на репертоарската политика, која
покрај стандардната италијанска и европска продукција предвидувала и
вклучување на дела од словенските творци, како погодност за усвојување
на различни стилски насоки и како извесен патоказ кон идното изградување
на домашната национална опера. Како што се вели во книгата „Волшебниот
Орфеј“, „со тоа дело нашиот оперски колектив и публиката се запознаа
со уште едно остварување од словенски автор, што по своите музички
својства има универзално значење.“ (Ортаков - Муратовски; 2003: 3-11) На
премиерата диригира самиот Матачиќ, кому ова му е последната премиера
на македонската сцена, со која и ја заокружува својата историска мисија
на овие простори, додека режисер е Младен Саблиќ. Во насловната улога
настапил Милан Бручиќ, а покрај него учествувале и Марија Мирчов
како Татјана, Васил Ќортошев како Ленски, Методија Илиевски како Кнез
Гримин и др. Во овој контекст, може да се наведе дел од сеќавањето на
режисерот Саблиќ за подготвувањето на оваа претстава: „Многу се залагав
за избегнување на оперскиот шаблон, да се игра пореалистично, но, како
во драмата, да се избегнува патосот. Многу работевме на обработката
на ликовите, да ги надминеме карактеристичните оперски гестови при
што дискретно одевме на стилизација со што се залагавме во операта
да внесеме елементи на современиот театар чие влијание веќе се
чувствуваше.“ (Саблиќ; 1985: 107)
Четири години подоцна, на 21 мај 1957 година, македонската публика
за прв пат ќе има можност да се запознае со уште едно монументално дело на
руското оперско творештво, операта „Кнез Игор“ на Александар Бородин.
Операта, која претставува врв во неговото творештво, Бородин ја работел
врз познатиот руски еп „Слову о полку Игореве“ од XII век, кој во својата
основа ги велича патриотските чувства. Во неа, композиторот применува
нови изразни средства: развиен хармониски јазик со остри дисонанци,
и смели хармониски комбинации и оркестарски колорит полн со сјај и
богатство. Во формална смисла тука е задржана традиционалната поделба
на операта на нумери, а главни изразни средства се пеениот речитатив
и аријата. По својот стил ова дело стои помеѓу Глинка и Мусоргски.
Музичкиот речитатив и ариозата се слични на Мусоргски, а нагласената
мелодичност и патриотската нота на Глинка. Но, премиерното прикажување
на ова дело на македонската сцена не било во неговата автентична музичко-
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сценска форма, туку истото било изведено концертно. За причините за тоа,
говори цитатот од сеќавањето на Властимир Николовски, тогашен директор
на Операта, кој вели: „Бидејќи во тој момент бев, всушност, потполно
неспособен да водам еден вака голем колектив и една вака сложена работа,
за сценска постановка на „Кнез Игор“ не останаа пари... Потрошивме
се за балетот. Од тие причини се донесе одлука Жупанич да го изведе
„Кнез Игор“ концертно. Тој, се разбира дегутиран, некако го „одмавта“
делото, и тоа претставуваше комплетен дебакл“ (Николовки; 1985: 107)
Диригент бил Даворин Жупанич, а како солисти настапиле Анте Жмикиќ
(Игор), Ана Иванишевиќ (Јарославна), Артур Сурмејан (Владимир), Станко
Липша (Кнез Галицки), Ана Липша - Тофовиќ (Кончаковна) и др.
Третата руска опера која што е прикажана на сцената на Македонската опера е „Свршувачка во манастир“ на Сергеј Прокофјев. Нејзината
пре-миера се случила на 20 април 1961 година, како дел од тогашната
политика на Операта за отворање и стремење кон современите изведувачки
и творечки текови. Како што вели во една од своите реминисценции Петре
Богданов - Кочко, тогашен директор на Операта и нејзин репертоарски
креатор, „таквиот потход, иако без претходни систематки режиско
- педагошки настојувања, ја донесе претставата со подвлечена евидентност и резултати, прифатена од целиот музичко-сценски апарат.
Претставата одразува тенденција на осовременување и своите оправдувања ги наоѓаше во потребите на нашето време.“ (Богданов - Кочко; 1985:
13) Со претставата диригирал Ино Перишиќ, а режиски ја поставил Коста
Спасиќ. Во главните улоги настапиле Артур Сурмејан (Дон Хером), Благој
Петров - Караѓуле (Дон Фернандо), Фанка Икономова (Луиза), Ана Липша
- Тофовиќ (Клара) и др.
Од поставувањето на оваа опера, настапува еден временски период
од десет години во кој репертоарската политика на куќата не предвидува
реализирање на ниту една руска опера. Тој тренд е прекинат на почетокот
на седумдесеттите години, по што настапува период во кој наизменично
ќе бидат обновувани веќе поставените „Евгениј Онегин“ и „Кнез Игор“.
Така, првата премиерна обнова на „Евгениј Онегин“ се случила на 20
февруари 1971 година, со комплетно нова изведувачка постава - Крста
Крстиќ (Онегин), Анастасија Божикова (Татјана), Милка Ефтимова (Олга),
Благоја Николовски (Ленски), Георги Божиков (Кнез Гремин) и др., со која
диригирал Фимчо Муратовски, а во режија на Хинко Лесковшек.
На 29 март 1975 година, скоро две децении од нејзината прва,
концертна изведба, на македонската оперска сцена за прв пат, музичко
- сценски е поставена и операта „Кнез Игор“. Претставата музички ја
поставил диригентот Оскар Данон, со асистенција на Александар Лековски,
додека режиското видување било на Данчо Митровски. Насловната улога
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ја толкувал Димитри Мариновски, Георги Божиков го толкувал ликот
на Галицки, Илија Црвенов на Скула, Анастасија Димитрова ликот на
Јарослава, Анастазија Мухиќ ликот на Кончаковна итн.
Втората премиерна обнова на „Евгениј Онегин“, македонската
сцена ја доживува на 15 ноември 1982 година, како последна премиера
со која се заокружува делувањето на Операта во монтажниот театар,
пред отворањето на новиот објект. Диригент на оваа премиера повторно
бил Фимчо Муратовски, додека режијата била на Георги Божиков. Како
Онегин се претставил Илија Црвенов, ликот на Ленски го толкувал Благоја
Николовски, Анастасија Димитрова настапила во улогата на Татјана,
Анатазија Низамова - Мухиќ била Олга и тн.
На 25 ноември 1984 година, обновена е „Кнез Игор“, под диригентство на Ангел Шурев, со нова режија, овој пат на Младен Саблиќ, за
што самиот тој ќе рече: „Го поставивме „Кнез Игор“, една извонредна
успешна претстава со која беа задоволни и публиката и критиката и
ансамблот. Сметам дека направивме една навистина монументална
претстава која по својата сценска рамка може да оди на секоја светска
оперска сцена“. (Саблиќ; 1985: 107) Миомир Тасиќ ја толкувал улогата
на Кнез Игор, Анастасија Димитрова настапила како Јарославна, Георги
Божиков како Кнез Галицки, Милка Евтимова како Кончаковна итн.
Во наредните две децении премиерно не е изведена ниту една руска
опера, а ниту веќе поставените не биле дел од редовниот репертоар. Оваа
стагнација од руското творештво на нашата сцена тогашното раководство на
Операта одлучува да го прекине со поставувањето на првата руска, и воопшто
словенска национална опера „Иван Сусањин“ на Михаил Глинка на 9 мај
2003 година. Станува збор за капитално дело од историјата на оперското
творештво со кое започнува нова фаза во творењето на словенските автори.
„Иван Сусањин“ е прототип на големите руски херојско - историски оперски
дела. Во неа, Глинка се потпира на народот, на обичниот човек, користејќи
го рускиот фолклор и давајќи му го приматот на хорот како носител на
дејствието. Но, задоволството од поставувањето на ова оперско дело, сепак
останува зад незадоволството од неговото незаживување на редовниот
репертоар, по само две изведби. Во претставата биле вклучени гости од
Русија, па така диригент бил Владимир Алексеевич Рилов, режијата ја
поставил Отар Дадишкилиани, додека Владимир Ермаков ја толкувал
насловната улога. Славица Петровска - Галиќ настапила како Антонида,
Ирена Кавкалевска како Вања и тн.
Од премиерата на „Иван Сусањин“ до поставувањето на друга
руска опера на сцената на Македонската Опера минуваат 13 години, кога
повторно е обновена „Евгениј Онегин“, три децени по нејзината последна
обнова. Под диригентство на Саша Николовски - Ѓумар, а во режија на

486

Александар Трајковски

Дејан Пројковски, главните улоги ги толкуваа Борис Трајанов (Онегин),
Татјана (Тамара Калинкина), Домагој Доротиќ (Ленски) и др.
Дел од реномираната манифестација „Мајски оперски вечери“
„Мајските оперски вечери“ претставуваат една од најпрестижните
културни манифестации на Балканот и во Европа. Во текот на нивното
континуирано одржување 45 години по ред, настапиле голем број истакнати солисти од домашната и од светската сцена, а се извеле завиден
број оперски и балетски претстави, како и гала оперски концерти. Дел од
„Мајските оперски вечери“ претставуваат и руските опери, оние кои што
биле изведувани и на редовниот репертоар на националната оперска куќа
во периодот кога се одржувало одредено издание на манифестацијата.
Така, дел од првите „Мајските оперски вечери“ е операта „Евгениј
Онегин“. Претставата била изведена на 15 мај 1972 година, под диригентство
на Душан Миладиновиќ, а во главните улоги настапиле Радмила Бакочевиќ
(Татјана), Бреда Калеф (Олга), Никола Митиќ (Онегин) и др.
„Евгениј Онегин“ е повторно изведена во рамките на третото издание на МОВ, на 22 мај 1974 година, со гости солисти од Софиската опера диригент Иван Маринов, Благовеста Карнобатлова (Татјана), Александрина
Милчева (Олга), Никола Василев (Онегин), Петко Маринов (Ленски) и др.
Четвртите „Мајските оперски вечери“, на 9 мај 1975 година, биле
отворени со операта „Кнез Игор“, чија премиера била одржана неполни
два месеца претходно. На отворањето на МОВ настапила претежно истата,
но малку изменета солистичка постава, под диригентско водство на
Александар Лековски. Така, насловната улога повторно ја толкувал Димитри
Мариновски, Илија Црвенов настапил како Скула, Анастазија Мухиќ како
на Кончаковна, а за разлика од премиерата, Јарослава ја толкувала Искра
Божиновска, Мирослав Чангаловиќ бил Галицки и тн.
Не следејќи ја динамиката од почетните години на МОВ, руската
опера во изданијата што следуваат е сведена на минимум - до денес, руската
опера на оваа престижна манифестација е прикажана само уште три пати,
во временски интервали од повеќе од една деценија.
Така, следната изведба на руска опера била на 18-тите по ред
„Мајски оперски вечери“. Повторно била изведена „Евгениј Онегин“, но
не во домашна продукција, туку со комплетен ансамбл на Операта од Нови
Сад (солисти, оркестар, хор, сценографија, костимографија и тн.). Така,
на 12 мај 1989 година под диригентство на Јанез Говедник, како Онегин
настапил Бранислав Вукасовиќ, како Татјана настапила Бранка Окљеша,
како Ленски Славољуб Коциќ и тн.
Последните поставувања на руската опера во рамките на МОВ се
случуваат на отворањата на 31-ите „Мајските оперски вечери“ во 2003
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година и на 44-тите, во 2016, со премиерата на „Иван Сусањин“, односно
премиерната обнова на „Евгениј Онегин“ за чии поставки е говорено во
претходното поглавје.
Дел од уметничкиот пат на македонските уметници
Она што е од посебно значење кога станува за збор за опстојувањето
на руската опера на македонската сцена е влијанието кое таа го имала
во професионалното обликување и уметничкиот растеж на кариерите на
македонските оперски уметници. Имено, дел од нив своите најдобри остварувања ги дале токму во овие опери и истите заземаат значајно место во
нивните индивидуални кариери.
Од вокалните интерпретатори треба да се издвојат ликовите
кои ги креирале Васил Ќортошев (Ленски во „Евгениј Онегин“); Ана
Липша - Тофовиќ (Кончаковна во „Кнез Игор“ и Клара во „Свршувачка
во манастир“); Марија Мирчов - Скаловска (Татјана во „Евгенј Онегин“);
Евдокија Доброхотова (Ларина во „Евгениј Онегин“); Анастасија Божикова
(Татјана во „Евгениј Онегин“ и Јарославна во „Кнез Игор“); Милка Евтимова
(Олга и Филипјевна во „Евгениј Онегин“ и Кончаковна во „Кнез Игор“);
Благоја Николовски (Ленски во „Евгениј Онегин“); Георги Божиков (Кнез
Гремин во „Евгениј Онегин“ и Галицки и Кончак во „Кнез Игор“); Димитри
Мариновски (Игор во „Кнез Игор“); Миомир Тасиќ (Игор во „Кнез Игор“);
Илија Црвенов (Онегин во „Евгениј Онегин“), Анастазија Низамова Мухиќ (Олга во „Евгениј Онегин“ и Кончаковна во „Кнез Игор“); Славица
Петровска - Галиќ („Иван Сусањин“) и тн.
Диригентите Фимчо Муратовски, Александар Лековски, Ангел
Шурев и Саша Николовски - Ѓумар во своите диригентски кариери впишуваат успешни претстави на „Евгениј Онегин“ и „Кнез Игор“, а исто
така треба да се спомене дека режиските видувања на Васил Ќортошев,
Данчо Митровски, Георги Божиков и Дејан Пројковски се издвојуваат по
оригиналноста и креативноста, секоја за својот период на поставување.
Дел од сценографските решенија за оперите се дело на истакнатите
македонски уметници. Така, сценографијата за првата „Евгениј Онегин“ е
дело на Тома Владимирски, сценографијата за „Свршувачка во манастир“ е
дело на Василие Поповиќ - Цицо, сценографијата за првата премиерна обнова
на „Евгениј Онегин“ е на Драгутин Аврамовиќ - Гуте, а сценографијата за
„Кнез Игор“ на Димитар Кондовски. Покрај тоа, познатата костимографка
Јелена Патрногиќ се истакнува со своите костимографски решенија за
„Евгениј Онегин“ и „Кнез Игор“. (Ортаков - Муратовски; 2003: 340-344)
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Заклучок
Спроведената анализа упатува на заклучокот дека руската опера
претставува значаен дел од македонската оперска сцена, иако истата
квантитативно е релативно малку затапена. Во текот на 70 години постоење
на Македонската Опера, поставени се вкупно четири руски опери („Евгениј
Онегин“, „Кнез Игор“, „Свршувачка во манастир“ и „Иван Сусањин“), кои
што имаат директно влијание врз развојниот пат на националната оперска
куќа, а нивната поставка делува и на поврзувањето на двете културни
средини - руската, од аспект на творечката дејност и македонската, од
аспект на изведувачката. Покрај директното, квалитативно влијание
врз репертоарската политика, поставувањето на руските опери влијае и
врз професионалното обликување и уметничкиот растеж на кариерите
на истакнатите македонски уметници - солисти, диригенти, режисери,
сценографи, костимографи и тн.
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РУССКАЯ ОПЕРА КАК ЧАСТЬ
МАКЕДОНСКОГО ОПЕРНОГО ИСКУССТВА
Данная статья посвящена русской опере и анализу того, в какой
степени она была представлена на македонской оперной сцене на протяжении
последних 70-ти лет с момента формирования македонской оперы, а также
какое влияние русская опера оказала на развитие македонского оперного
искусства. Использованный при рассмотрении данной проблемы историкохронологический подход, который выделяет три основные тенденции,
позволяет создать чёткую картину воплощения русской оперы в репертуаре
македонского национального оперного театра, присутствия русской оперы
в рамках оперного фестиваля “Майские оперные вечера” и участия македонских оперных деятелей в её исполнении.
При этом проведённый анализ обращает внимание на тот факт, что
русская опера представляет собой важную часть македонского оперного
искусства и напрямую влияет на путь развития национального оперного
театра Македонии, несмотря на то, что относительно мало представлена
на македонской оперной сцене (в целом в Македонии были поставлены
четыре русские оперы - “Евгений Онегин”, “Князь Игорь”, “Обручение в
монастыре” и “Иван Сусанин”).

УДК 930.85(497.7:470+571)

Николина ТРАЙКОВСКИЙ*1

Филологический факультет им.Блаже Конеского
Университет Свв. Кирилла и Мефодия
Скопье, Македония

РУССКИЙ ВКЛАД В КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННУЮ
ЖИЗНЬ МАКЕДОНИИ
Апстракт: Рефератот ќе опфати кус осврт на руско-македонските врски,
почнувајќи од IX век, па сѐ до денес.
Клучни зборови: руско-македонски, културно-уметнички, историски врски.

Дух, любовь и вера....Это то, что связывает всех нас. Это то, без
чего мы не могли бы существовать. Когда мы говорим о духовности, мы
вспоминаем одно из её проявлений – культуру. Культура помогает нам
познать мир, узнать исторические корни народов, установить связь между
поколениями, продолжить традиции и уверенно устремиться в будущее.
Сегодня мне бы хотелось в кратких чертах осветить связи между
двумя славянскими народами двух стран, России и Македонии, которые
существовали на протяжении веков и продолжают быть!
История Македонии неразрывно связана с историей России.
Взаимное влияние в духовных и культурных сферах проявляется ещё с
древних времён. А, начиная с IХ века, это становится всё очевиднее.
Так, в Киевской Руси того периода уже встречаются первые
произведения славянской литературы, привезённые из Охридской Архиепископии. С другой стороны, хотелось бы вспомнить, что четвёртая жена
князя Владимира Ольга, была родом из Македонии, а её дети стали первыми
святыми на Руси – Борис и Глеб.
Связь между Россией и Македонией прослеживается и дальше.
На протяжении столетий, а особенно в период 19 века, большое число
духовников Македонии получает образование в России, формируя основу
Студент на Катедрата за славистика на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ Скопје
*
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Славянского самоопределения. Это период так называемого «русофильства»
в Македонии. Среди представителей македонской интеллигенции того
периода, которые жили и работали в России, можно вспомнить: Крсте
Петкова Мисиркова, Димитрия Чуповского, Константина Миладинова и др.
В это же время в Македонии формируется русская колония в г.
Битола. Начало формирования будущей русской колонии относится к 19
веку, когда в город приехали первые российские императорские консулы.
Каждый из них в той или иной мере способствовал созданию образа своей
страны. Наибольшая заслуга принадлежит вице-консулу Н.А.Скрябневу.
Он занимался научными исследованиями и изучением жизни в Битольском
вилаете в 1882-1889. Его книга « Политические и экономические сведения
о Битолском вилаете», опубликованная в 1885 году на русском языке,
до сих пор является ценнейшим источником информации по истории
македонского народа.
Следует отметить, что большое число русских учителей, а позже
и их учеников, оказали огромное влияние на развитие Македонской
Православной церкви.
Так в Битолском Богословском Училище «Свети Йован Благослов»
работали : монах Иован (Максимович), епископ Иларион (Алфеев), монах
Инокентий (Анисимов) и др.
Русские священники оставили глубокий след в церковной жизни
Македонии. Отец Владимир (Мошин), рождённый в Петербурге в 1894 г.,
академик, работал в Македонии, выступая за автокефальность Македонской
Православной Церкви.Он участвовал в формировании Православного
Богословского факультета «Свети Климент Охридски» в Скопье.
Первое десятилетие 20 века – начало новой эпохи русского
присутствия в Македонии. В 1916 году в Македонию переселяются первые
небольшие группы военных, которые участвовали в сражениях Солунского
фронта. Их называли «солунцами». Эти русские, внимательно наблюдая за
событиями того периода в русской монархии, часто принимали решение
остаться в Македонии. Начало 20х годов было отмечено первой волной
«белой эмиграции», куда входили группы священников, представители
интеллигенции: врачи, преподаватели, инженеры.
Около 8.000 эмигрантов нашли своё убежище в Королевстве СХС
(сербов, хорватов и словенцев), в чьи границы тогда входила и Вардарская
Македония.
Все прогресивные члены русской эмиграции в Македонии данного
периода, имея огромное желание вернуться на родину, начинают поиск
потёрянных духовных ценностей и идей «Святой Руси». Так русская
эмиграция включается в общественную и культурную жизнь Македонии.
В этот период формируется русская колония в Битоле. В неё наряду
с русскими входили украинцы, белорусы, армяне и другие бывшие жители
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государства, языком межнационального общения в котором был русский.
Колония просуществовала до Второй мировой войны.
В Битоле появляется русская церковь (Св. Троицы), клуб, библиотека, кладбище.
Русские стремительным потоком врываются в жизнь Битолы,
занимают видные места в военной и гражданской администрации города,
вносят новый ритм в его экономическую и культурную жизнь.
В это время был создан оркестр мужского церковного хора.
Получили известность и русские дирижёры, среди которых был и
Сергей Наумов, Владимир Карпов и др.
Сферой, в которой русские оставили наиболее заметный след, стало
изобразительное искусство. Многим из них кисть живописца позволяла
выплеснуть внутреннее смятение, и они отдавали этому занятию всё свободное время. Художник Владимир Колочко после себя оставил около 40
пейзажей и библейских сцен.
Георгий Канарев, ещё будучи старшеклассником, обратил на себя
внимание как талантливый художник. В 1942 году была организована его
первая выставка, заинтересовавшая прессу. Впоследствии основной темой
его творчества стала старая Битола. Благодаря его полотнам, которые
находятся в Австралии, Америке и Канаде, сохранилась часть битольской
истории.
Однако слава художественной жизни русских в Македонии связана,
прежде всего, с именем Ивана Юстиновича Мельникова. Мельников пользовался покровительством метрополитов, которые ценили его талант.
Центральную часть в его творчестве занимали иконы и фрески. Его
наследие насчитывает 7000 произведений. Его работы находятся в более
чем 80 городах и селах Македонии, Сербии, Черногории, а также в других
странах.
Можно было бы ещё продолжать, говоря о тех русских деятелях,
которые внесли свой вклад в расширение связей и развитие культурной и
языковой общности македонского и русского народа. Это то драгоценное
наследие, которое досталось нам от наших предков, а мы должны сообща
укреплять его и приумножать.
И сейчас можно ясно проследить продолжение тех глубоких культурных связей между Македонией и Россией, которые берут свои корни
ещё в древности.
Так, в Македонии повторно возрастает интерес к изучению
русского языка. И в этом заслуга кафедры русского языка государственного
Университета имени Св. Кирилла и Мефодия в городе Скопье. Открыт
Русский культурный центр, где часто проводятся мероприятия по ознакомлению с культурой и историей России. На базе этого же центра работают
курсы русского языка. Особое внимание изучению русского языка уделяется
в городе Куманово, где интерес к русской культуре постоянно возрастает.
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В городе Свети Николе работает Славянский Университет имени
Г.Р. Державина.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что взаимодействие и сотрудничество Македонии и России в области культуры и
образования будет усиливаться и углубляться. Духовные скрепы, которые
связывают наши народы, очень сильны. Так было, так есть и будет всегда!.
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РУСКИОТ ПРИДОНЕС ВО КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИОТ ЖИВОТ
НА МАКЕДОНИЈА
Нераскинливата врска помеѓу двата братски, словенски народи води
корени уште од дрвноста, а почнувајќи од IX век таа врска станува сè посилна
и поцврста. Така во Киевска Русија од тој период се сретнуваат првите дела
на славјанската литература, донесени од Охридска Архиеипескопија.
Врската помеѓу Русија и Македонија продолжува понатаму, а
особено во периодот на 19 век, кога многу интелектуалци и духови лица од
Македонија го добиваат своето образование во Русија.
Нова етапа на руското присутство во Македонија е почеток на 20
век, кој се поврзува со руските војници кои војувале на Солунски фронт
така наречени ,,солунци“. Потоа, тука емигрираат и претставници на ,,бела
емиграција“ инжинери, доктори, професори и др.
Голем дел од претставниците на руската емиграција во Македонија
оставија значаен придонес во културноит и уметнилкиот развој на
Република Македонија.
И денеска се чувствуваат длабоките културни и историски врски на
Македонија и Русија.
Така, во Македонија повторно се зголемува интересот за изучување
на рускиот јазик, култура и литература, и јас сум сигурна дека соработката
во областа на културата и образованито, ќе продолжи и во иднина.
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ЕГЗИЛОТ И НОСТАЛГИЈАТА
ВО ОПУСОТ НА СВЕТЛАНА БОЈМ
Апстракт: Феноменот на егзилот и емиграцијата (вклучително, внатрешниот егзил) се чини, претставува една од парадигматичните и неизбежни теми
на научниот интерес, кога станува збор за словенските книжевности. Светлана
Бојм (1956-2015) е авторка, во чијшто живот и дело егзистенцијално се спојуваат димензиите на личното искуство и академскиот ангажман. Укажувајќи на
иманентната врска меѓу носталгијата и егзилот, Бојм воспоставува разлика меѓу
два вида носталгија: ресторативна и рефлексивна носталгија. Но, нејзината луцидна констатација, може да се догради со дополнителен – темпорален – аспект,
содржан во интерактивниот однос помеѓу утопијата и носталгијата.
Клучни зборови: егзил, носталгија, дијаспора, миграција, Светлана Бојм

1.
Како што најчесто се случува со писателите, уметниците и
интелектуалците, кои живеат во емиграција (доброволен или принуден
егзил), така, и Светлана Бојм веројатно е повеќе позната и афирмирана во
меѓународните академски и уметнички кругови, отколку во својата родна
(матична) јазична и културна средина, Русија.
Со оглед на мојата примарна вокација како компаративист, овој
прилог ќе се движи по неколку културни и книжевни контексти, кои се
витално поврзани за животот и делото на Светлана Бојм, како и актуелната
релевантност на темите, со кои е преокупирано и благодарение на кои
е промовирано нејзиното љубопитно (и интермедијално разиграно)
творештво.
Проблематиката на егзилот и емиграцијата (вклучително, внатрешниот егзил), несомнено претставува една од парадигматичните појави и
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теми на научниот интерес, кога станува збор за проучувањето на словенските
(но, не само словенските) книжевности.
Втемелени во реалниот културно-историски контекст, овие феномени
не можат да се изостават од доменот на проучувањата, неизоставно врзни
со сфера на компаративната книжевност, според која, токму процесите на
меѓукултурна преселба и пренос имаат витално (дисциплинарно) значење.
Потврда на фактот, дека миграцијата претставува голем и несомнен
предизвик не само за припадниците на словенскиот книжевен круг, е токму
неодамна објавената книга на италијанскиот учен А. Њиши „Креолизација
на Европа“ (2014), чиј поднаслов гласи токму „книжевност и миграција“.
„Да се биде вистински писател и мигрант значи да се биде главата на
мејнстримот на нашето време“ - пишува Њиши (на стр. 189), препознавајќи
во овој феномен „рушење на затворениот, златен и аристократски мит за
Одисеј“ (стр. 114), во светот, каде всушност „сите сме странци, едни на
други“.
Вообичаено, писателите и, воопшто, уметниците во егзил - своето
искуство на прогонетост го сметаат за привремена состојба, од која на
крајот сакаат да се ослободат, исто онака, како што претходно, сакале да
се ослободат од своето потекло. Кај палестинскиот поет Махмуд Дарвиш,
меѓутоа, гледаме сосема поинаков пристап – каде што егзилијарноста
станува главна сигнатура (на неговиот ) на авторскиот идентитет, но и на
самиот човечки интегритет. Во една од своите песни, тој буквално пишува
„Без прогонство, кој сум јас?“. Егзилијарноста не е повеќе проклетство,
туку доживотен креативен challenge/ предизвик, дури и нешто што, на
крајот од краиштата, може да се претвори во нова апологија, apology of nonplacedness (placenessless) или апологија на без-месноста. Можеби, оваа
синтагма ќе ви звучи многу поетски, ама јас ја пронајдов во инспиративниот
текст на палестинската авторка Самира Каваш, објавен во хрватското
списание „Treca“. Макар што нејзиниот текст е феминистички ориентиран,
тој сепак е воедно близок и до реторичкото прашање од парадигматскиот
стих на Дарвиш: without an exile who I would be.“
Ќе продолжам во истиот, хеуристички заводлив, прашално-реторички дух: дали е возможно, ние (и тоа, особено, жените, за кои Вирџинија
Вулф, отпорано велеше дека „немаме татковина“) постојано да се наоѓаме
и постојано да живееме во еден вид на невидлива дијаспора? Имено,
можно е да се живее во буквална дијаспора и вашите лични документи тоа
убаво да го покажуваат, значи, да имате странско државјанство и адреса
на престој; но, исто така, може да се живее и во невидлива дијаспора - во
рамките на сопствената култура и земја на потекло, а да не се поместите ни
десетина или стотина чекори надвор од (роднокрајните државни) граници.
Тоа е нечујната „драма во загради“, која однатре, болно нѐ пече и разјадува,
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а ја споделувале иако далеку еден од друг, еден Франц Кафка, или Сигмунд
Фројд, или Александар Тишма (и тројцата – дали само случајно? - Евреи,
според своето потекло, не секогаш лагодно опкружени со разнојазични
културни средини), култниот писател Томас Бернхард, когошто, поради
беспоштедно искажаниот критички однос кон својата културна средина,
самите Австријци го „почестиле“ со погрдната титула Nestbeschmutzer
(оној што плука по своето гнездо, одн. потекло) – како, и редица други,
во својата матична култура, „не сосем прилагодени“ автори, и, според
сопственото самочувство, духовни егзиланти. При тоа, да не заборавиме,
дека дури и реномираниот бугарски учен Цветан Тодоров, поради неговата
одлука за трајна преселба во Франција и преминувањето на француски
јазик, неговите сонародници, исто така, го сметале за „родо-отстапник“
(одродбеник, тој што се откажал од своето потекло).
И токму ова, ни се чини, е идеална прилика и момент, етимолошки
да бидат разграничени неколкуте сродни или комплементарни термини,
кои често, но не секогаш и точно, кружат меѓу луѓето од нашата сфера
и наизменично се употребуваат во денес актуелниот жаргон на егзилот,
дијаспората, бездомноста и повеќедомноста.
Терминот„дијаспора“ – има свој етимолошки корен во природните
науки, поточно, во ботаниката, каде означува распрснат дел од растение,
прилагоден за миграција и бесполово размножување. Можеби, најиконичната претстава и егземпларен пример за дијаспора денес потекнува од
типичниот пејзаж на вестерн филмовите, во форма на tumbleweed, односно,
малото, тркалезно џбунче од трња, кое се превртува над правливиот пат
на напуштениот или злокобно испразнет мал град, таинствено зафрлен
во пределите на Дивиот Запад. Отаде, можеби и не е сосем прашање на
коинциденција, фактот што најпопуларните претстави на дијаспората
и Америка се појавуваат заедно, во пар, на филмското платно, како и
на „платното“ на нашиот владеачки, колективен имагинариум. Зборот
(лексемата) „дијаспора“, ако/кога е напишан(а) со голема буква се однесува
на распрснувањето на Евреите од Палестина (од библискиот период) или
на корпусот Евреи, кои денес живеат вон Израел.
Кога е напишана со мала буква, упатува на дисперзија надвор од
традиционалната Татковина (проследена со ширење и на сопствената
култура) или живот како малцинство окружен со локална хомогена група
Егзил/егзодус – е термин со примарно теолошко значење – однесувајќи се на самиот (библиски опишан и раскажан) изгон од рајот (за
христијаните) или, изгонот (егзитот) на Евреите од Ветената земја.
Миграција – се однесува првенствено нагрупна селидба (преселба), инаку, изворно потекнува од областа на биологијата, каде го
означува/опишува феноменот на преселба на птиците во зимскиот период
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(а, неодамна, на мое изненадување, открив една статија, што говореше за
неочекуваната и забрзана миграција, овој пат, на шумите во САД, и тоа,
одново, во правец кон запад). Денес, миграцијата се опишува како преселба
(релокација), спроведена првенствено од економски и културно мотивирани
причини (за постигнување оптимален личен раст и развој).
Во овие рамки, се воспоставува уште една поделба:
- емиграција (иселување, поттикнато главно од политички причини)
- имиграција (доселување) – при кое се остварува извесна предност
на теренот, за која духовито сведочи Горан Стефановски, препознавајќи
една црта од менталитетот на Англичаните, кои себеси главно се гледаат и
доживуваат како доселеници
2.
„Дваесеттиот век започна со утопија, но се заокружи со носталгија!“
. Токму овој луциден и прегнантен опис на парадоксалниот лак, што го
измина претходното столетие, и’ го должиме на Светлана Бојм (1959-2016),
прерано починатата славистка и компаративистка со меѓународно реноме,
во чијшто живот и дело идеално (но, и егзистенцијално) се спојуваат
димензиите на личното искуство и академскиот ангажман.
С. Бојм е афирмирана дијаспорична писателка, професорка
и уметница, од еврејско потекло, која на возраст од 19 години, како
студентка, ќе се пресели од својата татковина Русија и родниот град,
Санкт Петерсбург во САД, каде ќе го помине најголемиот дел од својот
академски и творечки живот. Таа студирала, магистрирала и докторирала
на најугледните универзитети во Бостон и Харвард, каде подоцна и самата
ќе стане истакната професорка по славистика и компаративна книжевност,
плоден и познат научник, драмска писателка и мултимедијална уметница.
Нејзиниот живот е сурово прекинат во зенитот на креативниот набој, како
последица на канцер и таа умира на 56 годишна возраст во Бостон.
Во 1997 г. во Пуерто Валарта, С. Бојм за првпат собира група од 12
компаративисти, кои во текот на тродневен семинар, одржан во рамките
на првиот собир на АКЛА (Американското здружение за компаративна
книжевност), ќе го тематизираат феноменот на постмодерните утопии.
Нејзиниот прилог, насловен како„Дијаспорични сеќавања: Пост-комунистичката носталгија и естетските соништа“, се повикува на претходно
соопштените идеи од нејзиното дело „Заеднички места: Митологии на
секојдневниот живот во Русија“ (објавено од Harvard University Press, во
1994г.), кое за прв пат ќе понуди рамка и лексикон, за адекватно опишување
на пост-советскатареалност и збиднувањата после комунизмот. Со текот
на годините, С. Бојм ќе ја прошири својата анализа – вклучувајќи ги во
неалитературите и културите на Источна Европа – во периодот по паѓањето
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на Берлинскиот ѕид, што, конечно резултира со појава на нејзината
најпрочуена книга „Иднината на носталгијата“ (The Future of Nostalgia,
кај издавачот Basic Books, во 2001).
Но, во 2007 год, Бојм дополнително ќе објави уште еден, понов
есеј „Носталгијата и нејзините незадоволства“ (по моја иницијатива,
преведен и на македонски јазик и објавен во „Наше писмо“), каде одново
го истражува утопиското сеќавање на предметите и минатото, доаѓајќи
при тоа до прилично парадоксалниот заклучок, врзан за синусоидата на
заемните смени помеѓу утопијата и носталгијата, т.е. цикличноста на
движењето напред- назад, а, уште повеќе, за неочекуваниот „имиџ“ на
крајот на векот, кој, после сѐ, испаѓа, оти е далеку повеќе конзервативен,
или, макар, резигниран, отколку неговиот (сопствен) почеток:
„Дваесеттиот век отпочна со утопија, а заврши со носталгија.
Оптимистичката верба во иднината стана надмината, додека носталгијата ,
за добро или за зло, никогаш и не излезе од мода, останувајќи неверојатно
современа (...) Јас би ја дефинирала носталгијата како копнеж по домот, кој
повеќе не постои или воопшто никогаш ине постоел. Носталгијата е чувство
на загуба и изместување, но, таа е, исто така, и романса со сопствената
фантазија. Носталгичната љубов би можела да опстане само во една врска,
што е на далечина“.
Концептот на носталгија според Бојм е заснован на следните три
клучни елементи:
„Најнапред, носталгијата не е антимодерна: таа не е нужно спротивставена на модернитетот, туку е негова врсничка (современичка) .Носталгијата и напредокот се како др. Џекил и мр. Хајд: двојници и огледални
слики, еден на друг.
Второ, носталгијата делува дека е копнеж по едно место, додека
таа е, всушност, копнеж по едно друго време, времето на нашето детство и
побавниот ритам на нашите соништа.
И, трето, според моето мислење, носталгијата не секогаш е
ретроспективна: таа може исто така да биде и проспективна. Фантазиите
за минатото, предодредени од потребите на сегашноста, имаат директно
влијание врз реалноста на иднината“.
Патем, кога сме веќе тука, еден од можните одговори на прашањето:
кога и зошто темите на домот и носталгијата им станаа толку важни на
современите претставници на академијата, го пронаоѓаме меѓу самите
ефекти и последици од модерната ера – како што своевремено беше
укажано од страна на германскиот филозоф, Мартин Хајдегер. Уште на
почетокот од 20 век, тој тврдеше дека модерната ера придонесува, најголем
дел од времето, сите луѓе да се чувствуваат бездомно. Но, и речиси еден
век подоцна,во својот програмски насловен есеј „Никој не си е дома“,
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Charles Leadbeater, ќе запише, дека ние денес живееме во “неспокоен свет,
што поттикнува носталгија”, за да продолжи со интересната констатација,
дека „Токму сега, домотни значи толку многу, бидејќи голем број од луѓето
чувствуваат, оти врската со него им ослабува... плус, многумина од луѓето
се чувствуваат изместено, не само во буквална, туку и во фигуративна
смисла на тој збор“.
Но, да се вратиме повторно на Светлана Бојм, и нејзината занимлива
типологија на двата различни модуси на носталгија, што таа за прв пат ја
воведува како плаузибилна алатка за изнијансирано проучување на самиот
феномен (на носталгија). Имено, С. Бојм прави суптилна разлика помеѓу
ресторативнаносталгија (обележана од сопствените традиционалистички
и конзервативни поаѓалишта и заради тоа блиска до рецентните феномени
на националистичка и религиозна обнова), од една страна и – рефлексивна
носталгија, од другата страна, како вид на прогресивен, проспективен,
често критички и само-иронично определен пристап кон својот „објект“ на
чезнеење.
„Наместо магичен лек против носталгија, јас нудам можна типологија и разлика помеѓу овие два вида носталгија. Ресторативната
го нагласува nóstos (домот) и се обидува да спроведе трансисториска
реконструкција на изгубениот дом. Рефлексивната напредува кон álgos,
самиот копнеж, та иронично, сетно, очајнички, го одложува враќањето
дома. Овие поделби не се апсолутно бинарни, и некој секако би можел да
направи посуптилно мапирање на сивите зони по работ на имагинарните
татковини. Ресторативната носталгија не се мисли себеси како носталгија,
туку попрво како вистина и традиција. Рефлексивната носталгија домува во
амбивалентностана човековото копнеење и припадност и таа не се срами од
контрадикициите на модерноста. Ресторативната носталгија ја заштитува
апсолутната вистина, додека рефлексивната ја доведува под сомнеж.
Ресторативната носталгија се наоѓа во сржта на актуелната религиска и национална обнова. Таа познава две важни сценарија – враќањето
кон корените и заговорот (конспиративноста). Рефлексивната носталгија
не следи едно единствено сценарио, туку ги истражува начините за населување на многу места истовремено, замислувајќи и различни временски зони. Таа љуби детали, а не симболи. Во најдобар случај, таа
може да претставува етички и творечки предизвик, а не само предтекст за
полноќни меланхолии. Додека ресторативната носталгија финишира со
реконструкција на симболите и ритуалите на домот и татковината во обид
да се освои и специфицира времето, рефлексивната носталгија гинегува
расклиманите фрагменти на сеќавањето и го деморализира просторот.
Ресторативната носталгија се сфаќа себеси смртно сериозно. Рефлексивната
носталгија, од друга страна, може да биде иронична и исполнета со хумор.
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Таа ни открива, дека копнежот и критичкото мислење не се спротивставени
еден кон друг”.
Да се обидеме сега да ги сумираме најзначајните моменти во
концептот на носталгија, како доминантен културен и уметнички модус на
20 век, онака како што за прв пат го разработува токму С. Бојм:
1. Носталгијата е, пред сè, обележана од цртата на негативитет.
Носталгијата е базично испровоцирана од загуба и преселба. Ако се
потсетиме на претходно искажаните премиси на Бојм, „носталгијата е
дефинирана повеќе како „романса со нашата сопствена фантазија“, отколку
како нечија реална и актуелна дом/овина (и татковина). Покрај тоа, не
смееме да го заборавиме и тоа, дека носталгијата е всушност копнеж (мечта)
за дом, кој „повеќе не постои или пак никогаш воопшто и не постоел“, што
понатаму значи дека овој дом самиот по себе е /останува неповратлив и, по
дефиниција, необновлив.
2. Како второ, може да се обидеме етимолошки да ја расчлениме
самата лексема „носталгија“. При тоа, доколку истата ја презапишеме, како
н(ОСТ)алгија, испаѓа дека самата носталгија, однатре, ја инкорпорира или
е неразделна од источноста (ориенталноста), како вид не само географска,
туку уште повеќе одлика на специичен менталитет. Така, можеби, и не
е само чиста случајност фактот, што значаен број руски, и/ли, воопшто,
словенски писатели и уметници (како што е, на пример, еден Тарковски) се
забележително обземени и преокупирани од оваа тема(тика). Дури и ако во
моментов го оставиме на страна нашето интуитивно втемелено „откритие“
за „источната“ зачинетост на носталгијата – сепак, во третманот и
поимањето на носталгијата на различните континенти, несомнено постојат
значајни и историски мотивирани културолошки разлики. Така, на пример,
споредукажувањето на Франческа Мари, носталгијата не е добредојдено
чувство во една култура, како што е американската. „Носталгијата не беше
пригодна за една нација, која постојано беше и се наоѓа во движење, со цел
да ги помести сопствените граници, и не беше пригодна за едно место, каде
богатството не беше наследено, туку најдено, сè додека бевте подготвени да
гледате (барате) доволно далеку“
3. Доколку понатаму ја развиваме почетната и бинарно заснована
релација од влијателниот есеј на С.Бојм, паралелно со спацијалната
определба на утопијата (етимолошки, у-топија буквално значи не-постоечко
место), се отвора и можноста за темпорално дополнение. Имено, носталгијата е по дефиниција поврзана со минатото, додека, утопијата, од друга
страна, е насочена кон иднината (футуристичкото). Отаде произлегува,
дека базичниот темпорален импулс на носталгијата станува самото минато,
движењето наназад, во ретроспективен или ретроактивен модус, додека,
спротивно на тоа, темелна определба и модус на утопијата претставува
иднината или движењето нанапред.
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Привилегираниот статус на носталгијата како културен модус на
крајот од 20 век, продолжува да биде оперативен и во втората деценија
од 21 век, што укажува на тоа, дека современиот миг е детерминиран од
пасатизмот – тековната глобална „ретро“ ориентација - кон оживување на
минатото и негово навраќање, обнова, идилично воспевање.
Во неговата инструктивна книга „Вовед во минатото“, хрватскиот
филозоф, Борис Буден критички (и по малку подбивно) се осврнува и говори
за времето на опсесивниот меморијализам, тенденцијата за музеализација
на културата, односно, за „ерата на комеморација“, што започнува по
конзервативистичкиот пресврт во 80-тите години, падот на марксизмот и
исцрпувањето на самата идеја на револуцијата.
“Ние дури и не знаеме, дали минатото се наоѓа пред нас или зад нас,
ниту кој е одговорен за неговата вистинитост, ние дури не знаеме ниту дали
му припаѓа на оптштеството на луѓето или на предметите (ибид, стр.33).Тој
додава, дека актуелната тенденција минатото попрво да се восприема како
„културална, одошто темпорална категорија“ - суштински го обележува
„преминот од историја кон меморија.“
Откако беше дадена констатацијата дека „ во 21 век, миграцијата
станува нов вид револуција на 21 век“ (како што неодамна изјави бугарскиот
учен Иван Крастев), дијаспоричната носталгија (со оглед на тоа, што
останува најинтимно поврзана со самиот чин на изместување), уште долго
време, нема да може лесно да биде избришана или отстранета од глобалната
културна (но, и политичка) сцена.
Следејќи ја базичната поврзаност на егзистенцијалното искуство
со академското и уметничкото творештво на С. Бојм, на крајот од овој
прилог, пред нас неочекувано се поставува и следново прашање, вредно за
натамошна дискусија.
И покрај фактот, што С. Бојм беше пример за „доброволен дијаспоричен субјект“ (кога, таа, по своја волја, замина од својата татковина и
матична културна средина), на крајот, сепак,произлегува заклучокот, дека
нејзиниот најзначаен (и пошироко најпознат) придонес во проучувањето
на литературата претставува токму книгата „Иднината на носталгијата“,
впечатлива и по својот необичен, а индикативен наслов.
Дали тоа ја потврдува моќта или доминацијата на привидно старомодниот, иако мошне силен модусс на носталгично сеќавање? И како би
можеле понатаму да размислуваме за најефективните облици на дијаспоричен „менаџмент“ во рамките на литературата?
Дали можеме да говориме исто така и за среќната дијаспора,
растоварена од личните доживувања на загуба, каење или кој било
вид социо-културна лишеност, како што е тоа „имплементирано“ меѓу
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добропознатите автори, како што е култниот германски писател, Зебалд
(чиј живот и дело во најголем дела беа поминати во Англија),пред него
еден С. Бекет - или,пак балканските писатели Александар Хемон (кој
дури и премина кон пишување на своите дела на англиски јазик), односно,
Дубравка Угрешиќ (која духовито изјавува, дека најдобриот начин, еден
човек да се справи со својот егзил, е воопшто да не ни помислува на тоа)?Да
го спомнеме тука, како најсвеж пример, новиот роман на бугарскиот автор
Захари Карабашлиев „18 проценти сиво“, кој се стекна со голем читателски
одзив и мошне позитивни критички одгласиво една така разгалена и кон
себе самозадоволно свртена средина, каква што е САД (меѓу другото, и на
Амазон). Дали можеби и овој автор ни посочува уште еднадрагоцена (да
не кажам, идеална) потврда на синдромот на „среќна дијаспора“ – особено
доколку знаеме, дека самиот роман се фокусира токму на занимливиот и
патувачки (on the road) живот, што го води еден балкански фотограф во
дијаспора, како поволно и опортуно искуство. Тука, бездруго, би можеле да
го вброиме и Емил Сиоран, вечниот - но, сепак витален песимист, кој своите
луцидни белешки за неизлечливоста на егзилот, ги зачинува со оптимална
доза на (црн) хумор. Во својот есеј „Измачувањата на доселеникот“,
Сиоран прегнатно ќе каже „Вљубен во повеќе сукцесивни татковини, тој
(доселеникот) нема надеж во ниедна“
Доколку одново се потсетиме на есејот на Бојм и персоналниот
концепт на носталгија, што таа го развива, одново ќе ја осознаеме не само
комплексната, туку и амбивалентна природа на носталгијата, која (барем
во примерот на современата носталгија), не треба да се восприема како
самата по себе - линеарна или еднонасочна. „Императивот на современата
носталгија гласи: да се биде „болен по домот, но и „болен од домот,
понекогаш, дури и во едно исто време“ – смета Бојм – на тој начин,
потенцирајќи ја важноста на вторичниот (и, доста, неочекуван) момент на
„згаденост од домот“, како конститутивен дел од самата носталгија.
Топосот на дијаспорична носталгија станува релевантен и за цела
низа книги, што ја истражуваат и сведочат свовевидната антропологија на
егзилот, суштествено обележана со бројни автобиографски елемени, како
што се тоа, на пример, делата: „Одродениот човек“ (1996) од Цветан Тодоров,
„Изместен“ од Едвард Саид, „Странци, самите на себеси“ (1988) од Јулија
Кристева (каде, патем, се спроведува ефективна деконструкција на самиот
поим на туѓинецот/странецот), „Табу сеќавања. Дијаспорични гласови“
(2006) од арапско-израелската авторка Ела Шохат.Како што стојат работите,
најверојатно, бројот на дијаспорични писатели и интелектуалциникогаш
нема да биде соодветно пресметан, со оглед на тоа, што истиот постојано
се менува и расте.
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Вредно е, во тој контекст, да се забележи, дека постојат и такви
писатели,кои макар што и да не живеат надвор од своите земји, сепак и
натаму продолжуваат да творат и пружаат отпор, како автори во внатрешен
егзил или „внатрешни емигранти“, духовни егзиланти, или неволни
отпадници (одметници) од сопствената култура, како што тоа, на пример,
беше случај со можеби најпознатиот нивен предок, никаде неприпаѓачкиот
Франц Кафка, или, горепоменатиот, а озлогласен Nestbeschmutzer” (валкач
на гнездото), Томас Бернард. Тие остануваат и се доживуваат себеси
токму како екстратериторијални, како што сведочи и примерот со италијанскиот учен Армандо Њиши или нашиот прозаист (и сликар) Димитрие
Дурацовски, кој себеси отворено се декларира како апатрид, т.е. човек,
чијашто татковина (денес) веќе ја нема, или е непостоечка.
Со оглед на тоа, го посакувал тоа некој или не, феноменот на
дијаспорична носталгија ќе опстојува како еден од базичните, било уметнички, било егзистенцијлни предизвици, бидејќи таа е едно од епохалните исходишта на современото доба, обележано од перманентна криза,
оскудица, нестабилност и прекарност (неизвесност) на човековите домови
(секако, и животи).
Да се биде дијаспоричен, тоа денес се однесува на чувството на
при/падност, кое поради низа од околности, останува да биде прашално.
Земајќи ги предвид глобалната финансиска и политичка криза, современите
луѓе можат да населат (само) привремени, или домови „во наводници“,
односно прашални домови!Отаде, надградениот поим на носталгија, што
неодамна го воведе С. Бојм, ја покажува својата актуелност денес, како
вредна херменевтичка алатка за продлабочено исчитување на современите
феномени во литературата и културата.
Тоа, можеби, на прв поглед парадоксално исходиште има и своја
подлабока етиологија, што непогрешливо ја препознаваме во прегнантниот
исказ на хрватската компаративистка Катарина Лукетиќ, којшто, патем,
според својата лаконска определба, неодоливо нѐ потсетува на кусата
дефиниција на 20 век, формулирана од страна на С.Бојм
„Во времето на идеолошкиот сингулар, нашите утопии беа во
плурал“ – пишува Лукетиќ – и при тоа, нѐ води до имплицитниот заклучок,
оти денес во времето на идеолошкиот плурал, за разлика од претходно,
нашите утопии се во сингулар, или одвај постоечки, што за возврат, и
следствено на исказот на С. Бојм, всушност, имплицитно значи, дека се
умножува бројот на носталгиите.
Отаде, актуелниот и денес популарен култ кон носталгијата, се чини,
дека е добредојден, поради тоа, што се смета како безопасен за постојниот
поредок, затоа што ги потврдува и „озаконува“ како темелни токму чувствата
на резигнација, загуба, болка, немоќ. Тоа, можеби, само до некоја мера,
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важи и за феноменот на југо-носталгија, која беше стигматизирана (или,
уште на самиот старт, искована), како пежоративен поим и првенствено од
политички обусловени мотиви, сè со цел да се проскрибира еден (самиот по
себе бездруго легитимен) сентимент (како впрочем и секој друг сентимент)
А, како што еднаш предупреди големиот маг на авангардата, Василиј
Кандински, „колку позастрашувачки станува светот, толку поапстрактна
бидува уметноста“!
Заклучок
И, да заклучиме: С. Бојм припаѓа меѓу истакнатите припадници на
денес растечкото множество „дијаспорични интелектуалци и писатели“,
чиишто дела остануваат витално поврзани, проникнати и обележани од
нивното персонално искуство и интеркултурална расеаност (дијаспора),
надвор од матичната културна и јазична средина.
За овие автори, поради цела низа специфични (лични и историски
обусловени) околности, во даден момент, престанало да важи светото
тројство на татковината – поточно, она што италијанскиот учен, Армандо
Њиши – на духовит и, донекаде, потресен начин – го опишува како единство
на „лулката, леглото и гробот“. Или, како што малку погорчливо, се
изразува романскиот филозоф Емил Сиоран, и самиот творејќи во егзил во
Париз, доселеникот е „вљубен во повеќе сукцесивни татковини ... (отаде),
тој нема надеж во ниедна“.
На тој начин, дијаспоричните писатели и интелектуалци започнуваат
да го создаваат и трајно да го населуваат оној меѓупростор на плодотворно,
иако не секојпат едноставно и еднолинеарно, вкрстување меѓу различните
култури, што Хоми Баба го именува со тешко преводливата синтагма “in
– between”, по чиишто рабови и гранични линии ги градат своите нови, и
исто така, привремени “adopted homes”.
Сепак, да не го заборавиме и фактот, дека писателите (како впрочем
и сите останати уметници) отсекогаш во себе го имале автентичниот
порив или конститутивната желба – да се биде другаде, или, како што
велат Германците, Fernweh, да се појде и отпатува некаде далеку, другаде,
да се припаѓа (и) отаде координатите од својата појдовна за-даденост во
локалното време и простор! Како илустрација на ова тврдење, на крајот
од овој прилог, ќе ги посочиме впечатливите и програмски интонираните
стихови од „Татунчо“ на Кочо Рацин, во кои лирскиот субјект егзалтирано
изјавува дека неговата Куќа е – целиот Свет и, на тој начин, за прв пат
во македонската (модерна) литература, го воспоставува незаборавното
равенство меѓу песната и светот – како космополитска константа, после
која назад враќање нема!
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EGZIL I NOSTALGIJA U AKADEMSKOM OPUSU SVETLANE BOJM
Ovaj rad obrađuje temeljne kategorije egzila i nostalgije, kao signifikantne pojmove za korpus slovenskih literatura, sa posebnim akcentom na
uticajno stvaralaštvo Svetlane Bojm, dugogodišnje profesorice komparativne
i ruske književnosti na univerzitetu Harvard. U znamenitoj knjizi „Budućnost
jedne nostalgije“, S.Bojm, po prvi put u književnoj nauci, uvodi tipologiju dvaju
osnovnih modaliteta nostalgije: restorativnu i refleksivnu, pri čemu prva je
više konzervativnog, a druga, više utopijskog karaktera. S.Bojm ujedno britko
ocrtava epohalni luk 20 veka, na čijem se kulturološkom klatnu, sa početka veka,
nalazi utopija (vera u budučnost), koja se, postepeno i paradoksalno, na kraju
veka, utapa u nostalgiju (tugaili čežnja za povratkom u prošlost).
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ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА И ДРУГИ РАСКАЗИ
ОД МИХАИЛ ШОЛОХОВ
			
Книгата што сега ја претставуваме е со наслов „Човековата судбина
и други раскази“ од познатиот руски писател Михаил Шолохов. Книгата
е издадена во рамките на едицијата „Ѕвезди на светската книжевност“,
а издавачи се „Конгресниот сервисен центар“ и „Макавеј“ од Скопје.
Книгата е издадена во 2014 година во превод на нашата колешка Екатерина
Терзијоска, долгогодишен лектор по современ руски јазик при Катедрата за
славистика на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.
		Михаил Шолохов е секако еден од најголемите руски писатели на
20-иот век и достоен наследник на големите руски писатели од 19-иот век.
Тој е повеќе познат преку своите романи како што е „Тихиот Дон“, потоа
„Разорана ледина“ и „Тие се бореа за татковината“. Едно од делата кое ја
проширува и ја зголемува неговата писателска слава е секако и расказот
„Човековата судбина“. За популарноста на неговите дела доволно зборува
и фактот дека неговите романи и раскази биле инспирација за сценарија и
за снимање повеќе играни филмови. Михаил Шолохов е носител на повеќе
литературни награди, меѓу кои ќе ги споменеме Сталиновата награда во
1941 г., Лениновата награда во 1960 и Нобеловата награда за литература за
1965 година. Добитник е и на многу други руски, советски и меѓународни
награди. Бил и член на Академијата на науките на СССР 0д 1939 г.
		Во составот на книгата објавена на македонски јазик влегува
расказот „Човековата судбина“, првпат објавен во 1956 г. и избор од раскази
од двете негови збирки со кратки раскази познати како „Донски раскази“,
првпат објавени во 1924 г. и збирката „Лазурна степа“ објавена во 1926
г. Во рамките на книгата објавени се вкупно 17 раскази од споменатите
збирки покрај расказот „Човековата судбина“ и на тој начин таа претставува
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најголем избор раскази од Михаил Шолохов објавен досега на македонски
јазик.
		Досегашните две изданија со преведени избрани раскази од
Михаил Шолохов, од она што ми е мене познато, содржат помалку раскази.
Најстарото издание на збирката под наслов „Донски раскази“ е објавено
од скопска „Култура“ во 1965 г. и содржи 11 раскази, а преводот е на
Цветко Мартиновски. Вториот избор под истиот наслов „Донски раскази“
го објавува скопска „Матица македонска“ во 2004 г. во превод на Елена
Николоска. Овој избор содржи 10 раскази. Двете изданија се разликуваат
меѓу себе по изборот на расказите. „Матица македонска“ во 2003 г. го
објавува и расказот „Судбината на човекот“ во превод на Евдокија Ристеска,
како посебно издание на педесетина страници.
		Најновата книга на македонски јазик ни донесува сосема нов превод
на најпознатиот расказ „Човековата судбина“ и уште 17 други раскази од
циклусите или збирките познати како „Донски раскази“ и „Лазурна степа“.
Во овој избор влегуваат сите претходно објавени раскази со нови преводи и
три раскази кои првпат се појавуваат на македонски јазик.
		Новиот превод на некое дело секогаш му дава можност на преведувачот да изнајде и да понуди понови, посовремени и попрецизни решенија. Ова е од посебна важност во ситуациите кога се работи за некои
специфични и несекојдневни реалии. Токму во таквите ситуации се
пројавува мајсторството и јазичното искуство и богатство на Екатерина
Терзијоска како преведувач на овие раскази. Јас во оваа пригода нема да се
занимавам со анализа и илустрација на соодветни примери. За тоа сега нема
ниту време, ниту пак тоа е целта на ова кратко претставување на најновиот
превод на расказите на Михаил Шолохов од руски на македонски јазик.
Тоа ќе го оставам за некој друг и за некој другпат. Ќе си дозволам само
уште да кажам дека преводот се чита лесно и со чувство на задоволство од
прочитаниот текст, а за тоа, покрај на авторот на расказите, заслугата секако
му припаѓа и на оној кој тој текст, како што би рекле, го помакедончува,
односно го преведува на течен и убав македонски јазик. Во нашиов случај
тие заслуги ѝ припаѓаат на нашиот преведувач, нашата колешка Екатерина
Терзијоска.
		Секоја книга кога ќе излезе од печат го започнува својот независен
живот меѓу читателите. Јас искрено се надевам дека така и оваа книга ќе
продолжи да живее меѓу македонските читатели, збогатувајќи ги нивните
сознанија за животот на руските луѓе, за општочовечките судбини и воопшто за дострелите и за богатствата на руската литература.
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