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Welcome speech
It is my pleasure to welcome you to this, the Tenth MacedonianNorth American Conference on Macedonian Studies. This Conference
has its origins in the efforts of Prof. Vera Stojčevska-Antikj, when she
was pro-rektor (associate provost) for international relations at Cyril and
Methodius University of Skopje (UKiM). It was professor StojčevskaAntikj who, with support of the rectorat at UKiM, worked tirelessly to
promote the conference and its continuation during her tenure as the
coordinator of the Macedonian delegations. It was she who convinced the
late Benjamin Stolz of the University of Michigan, Ann Arbor, to host
the first conference, and it was she who got Victor Friedman to act as the
coordinator of the North American delegations, a task that he fulfilled
through the 9th conference.
The new North American coordinator is Elena Petroska and the
current Macedonian coordinator is Marjan Markovikj.
The Macedonian - North American conference on Macedonian
studies is an on-going witness to the interest in and progress of
Macedonian studies in North America and the cooperation of
Macedonian and North American scholars. The First Conference brought
the majority of North American scholars of all ages working at that time
in the field of Macedonian studies together with a number of senior
scholars from Macedonia. A significant aspect of Macedonian studies in
America is that the majority of interested scholars are linguists, although
historians, folklorists, anthropologists, archaeologists, and specialists in
other fields have participated over the years. Macedonian participation
has always varied among the various disciplines concerned with
Macedonian Studies. Another important aspect of these Conferences has
5
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been the fact that they have brought North American scholars from many
varied disciplines together. As a result, scholars who in North America
might not have met, have met and established connections precisely
thanks to this conference.
A very important aspect of these conferences is the fact that the
proceedings of every single conference held until now has been
published. The 1st, 3rd, 5th, 7th, and 9th, have each appeared thanks to
the efforts of a variety of North American institutions, including the
University of Michigan, Ann Arbor, Indiana University, the University of
Toronto, the Ohio State University, the University of Utah, the Center for
East European and Russian/Eurasian Studies at the University of
Chicago, the University of Mississippi, and The American Association
for Southeast European Studies. Moreover, the North American
conference volumes have always appeared in time for a promotion at the
following conference in Macedonia. For the 2nd, 4th, 6th, and 8th
conferences, the Rektorat of UKiM has always assured that the
conference volume was ready in time for promocija at the following
North American conference. The papers in these proceedings represent a
broad spectrum of Macedonian Studies and can be taken as a kind of
history of the study of Macedonia and Macedonian in North America for
the past 27 years. Scholars who were just beginning their careers are now
already in the midst of their successful careers, while scholars who were
in the midst are now among the most senior, and many of the the most
senior at the first conference are now no longer with us. And thus, this
10th, jubilejna konferencija, is of truly great significance.
In closing, I will note that the first conference, which took place
in June 1991, happened precisely during the beginning of the Yugoslav
Wars of succession. Later that year, Macedonia became independent, and
subsequently Kiro Gligorov was able to negotiate a successful peaceful
withdrawal of the JNA. 27 years on, this vital fact should not be
forgotten. In fact the Macedonian - North American Conference on
Macedonian Studies was born the same year as independent Macedonia,
although its conception, planning, and initial realization, all took place
while Macedonia was still part of Yugoslavia. This conference has a
6

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“

unique history of collaboration between Macedonian and North
American scholars, and we at UKiM, as the oldest and most significant
university in the Republic of Macedonia, are committed to continuing
this successful work.
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DOUBLE STRATEGIC IMPACT OF THE SO-CALLED
SECONDARY TRANSITIVIZATION ON THE GRAMMATICAL
EVOLUTION OF BALKAN LANGUAGES
(Macedonian perspective)
There is an interesting process present in the history of all the
members of the Balkan Linguistic League and still active in the Balkan
territory; however - to my knowledge - it was never included into the
inventory of the classical "balkanizms". I have in mind the process of the
so-called secondary transitivization, i.e. a diathetical change concerning
verbal valency.
Transitivity is a semantic (and syntactic) characteristic of a verbal
predicate. We say that a predicate is transitive if it implies minimum two
arguments, respectively in the roles of subject and object; the predicate
expresses an action of the referent of the subject argument such that the
referent of the object argument suffers the consequences of this action.
The arguments are formalized as a nominative noun phrase for the
subject and accusative noun phrase for the object.
If we accept - and this is the starting point of my reasoning - that
the category of diathesis grammaticalizes information on the hierarchy of
arguments implied by a predicate, then secondary transitivization means
elevating some arguments of secondary importance to the status of the
central (often unique) object of the action expressed by the predicate in
question. - The process can be best illustrated on the example of Slavic
Balkan languages. To my meaning, it is not accidental that in the
professional linguistic literature our process gets most attention in the
works consecrated to the youngest Slavic literary language 9
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Macedonian, which evolves and expands in the last 80 years, which
means in the time of the explosive development of the linguistic theory,
especially in the frame of the formula: "meaning > form". The late
standardization enabled the free development and expansion of several
old tendencies registered in OldChurchSlavic and characteristic of the
early studies of the grammatical evolution of the Slavic dialectal
complex. In consequence, present-day Macedonian dialects, and also
standard Macedonian, allow us an insight into the motivation, direction
and results of the unbroken evolution of some old processes in the
remaining Slavic territory blocked by the standard norms.
As mentioned above, the secondary transitivization in the frame
of the verbal system leads to the reorganization of the grammaticalized
information from the semantic field known as the category of diathesis.
Another aspect of the same process, concerning the nominal system,
brings the expansion of the accusative case relation and - in several
Balkan systems - elevates the Accusative to the status of the so-called
Casus Generalis, i.e. the unique oblique case-relation known to those
systems.
Blazhe Koneski first, in his grammar of the Macedonian literary
language (cf. Koneski 1952), in the chapter treating verbal forms and
functions, discusses the problem of the unstable border between the
primarily intransitive and transitive verbs and concludes that its an old
tendency, still expanding and concerning verbal predicates of different
semantic types; the common semantic component is the fact that the
verbal action concerns / is directed to / produces changes in the object of
the said action. Koneski illustrates his discussion with numerous
examples both from the literary standard and from folk literature. He
observes that especially numerous are the new transitive constructions
founded on perfective verbs with prefixes. He notices also the semantic
bond between the transitive and the reflexive verbs.
Later on a semantic analysis and interpretation of the secondary
transitivization in Macedonian can be find in the works of K.M.Solecka
(cf. Solecka 1980, 1991, 1993) and M.Markovikј (cf. Марковиќ 2007).
There is also the unpublished doctoral dissertation of L.Spasov under the
10
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title "Преодноста на глаголите во македонскиот јазик" - a rich source
of examples, unfortunately without deeper semantic interpretation.
In the focus of interest of Solecka (author of a monograph on the
verbs of movement in Macedonian, cf. Solecka 1986) are the secondary
transitivized verbs of movement, as in го шетам кучето, and also го
шетам полето, ја скокнувам оградата, го качувам детето во
автобусот... She argues that constructions like шетам низ полето as
opposed to го шетам полето are both expressing the same relation; the
case difference of the spatial argument is irrelevant.
Markovikј (cf. Марковиќ 2007) discussing syntactic parallelisms
between the Macedonian and the Aromanian dialect of Ohrid and Struga
quotes examples as Го седнаа на стол., Го умреа човекот., Го одам
полето..., illustrating the semantic expansiveness of the phenomenon. At
the same time he confirms and documents the presence of the
phenomenon of the secondary transitivization in Aromanian dialects.
Parallel examples can be found in the works of P.Atanasov (cf.
P.Atanasov 2002) and in the monograph of the Aromanian dialect of
Krushevo of Z.Goląb (cf. Goląb 1984).
It attracts attention that accusative / object arguments in the new
transitive constructions are nearly always /+ definite/, which emphasizes
their important position in the semantic structure of the proposition as a
whole.
As mentioned above, the phenomenon of secondary
transitivization is documented not only in Macedonian and Aromanian,
but in all the Balkan languages, i.e. in modern Greek (cf. Mirambel
1959), in Albanian (cf. Buchholz and Fiedler 1987), in Bulgarian (cf. the
academic grammar of BAN 1983). It is interesting that also in Latin the
border between transitive and intransitive verbs was blurred (cf.
Wikarjak 1978).
The loss of case inflection created the need to introduce new
(morpho-)syntactic exponents of the information concerning the
diathetical hierarchy of arguments and the semantic roles of their
referents. - In the majority of Balkan grammatical systems today
prepositions function as typical case exponents, thus we have prepositive
11
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instead of postpositive categorical markers; there is one, and only one,
ad-verbal (as in opposition to ad-nominal) case relation that is still
founded on the basic form of the respective nominal root, i.e. without
preposition: the accusative relation1. In the Slavic case system, with its
main semantic opposition: / +/- hum / vs /+ hum/2 accusative is /+/- hum /
and represents the object of the verbal action. Owing to that semantic role
accusative tends to appear in all constructions expressing situations
where the referent of the object-argument endures consequences of the
action of the referent of the subject-argument, and it is just what we
understand under the "transitive action" (= 'action expressed by the
"transitive predicate"). - It seems that the semantic field of transitivity in
considerable measure overlaps with what is understood as the field of
telicity.
In the subsequent text I would like to present how I see the place
and the role of the phenomenon of secondary transitivization in the
history of the Macedonian grammatical system. I interpret examples
found in the works of the quoted above authors which before me have
been writing on the said phenomenon.
The central question concerns the semantic and formal impulses
that have set in motion the mechanism of secondary transitivization.
On the formal plane the answer is relatively simple and related to
the successive loss of case inflection. Accusative (whether because of its
frequent homonymy with the nominative) - in opposition to other oblique
cases - almost without exceptions preserved its original form and is not
accompanied by preposition.3 In the result it was evaluated as most
important oblique case (so called casus generalis) and probably it
1

Yet, there are dialectal systems, among others Macedonian dialectal systems, where
accusative (in its function of object argument) is marked by a preposition, usually the
central for the respective system preposition introducing oblique cases.
2
Cf. Z.Topolińska 1996, where I defend the thesis that the main semantic axis
responsible for the organization of the case system evolved in Slavic from localistic to
anthropocentric principle.
3
In some SouthMacedonian dialects there is a relatively new tendency to mark
accusative noun phrases with the preposition на which actually is the basic marker for
the dative / genitive relations.
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contributed to the expansion of transitive constructions and to the
enlarged interpretation of the semantic role of the object of action.
Blazhe Koneski, when discussing the phenomenon of the
secondary transitivization (cf. above), discerns several possible situations
leading to the "intransitive > transitive" change.
First of all, there is the problem of the semantic roles of
arguments (implied by the constitutive members of the primarily
intransitive constructions), i.e. arguments that undergo the change to
object-arguments. Most typical is the situation when the spatial
arguments (different types of the location in space, change of place, etc.)
are elevated to the status of object arguments. E.g. the original
construction (let us call it "construction A") runs: Се шетам низ
полето., and the transitivized construction (= "construction B"): Го
шетам полето., cf. also A: Скокнувам преку оградата. ~ B. Ја
скокнувам оградата., etc. etc. M. Solecka is right when stating (cf.
above) that we are dealing here with one and the same semantic relation
formalized in two different ways, however in constructions B. we got
also the information that the location in space is evaluated as the object
of the action, which means: as second in the general diathetic hierarchy
of arguments; in terms of formal structure: instead of the typical for it
locative formalization4 it is formalized as accusative noun phrase. - Less
are the situations when the construction A implies argument whose
referent is the beneficiens or the adresate of the action, i.e. argument
formalized as a dative noun phrase, and the construction B elevates that
argument to the status of the object of action formalized as an accusative
noun phrase, cf. A: Му советувам на Јане да... ~ B: Го советувам
Јане да..., and the like.
4

I treat all the arguments referring to the location in space as locative noun phrases. Let
us add that the change of the case relation in the process of secondary transitivization
does not imply morphonological changes in relation to the basic form of the verbal root
in question; Balkan languages, in centuries transferred from generation to generation in
the oral form only, are known for their steering clear from the morphonological
complications, cf. e.g. Polish Siadam na krześle. 'I am sitting down on the chair' as
opposed to Sadzam dziecko na krześle. ' I am seating the child on the chair' and
Macedonian Sednuvam na stolica. vs Go sednuvam deteto na stolica., and the like.
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The second possible impulse to expand transitive constructions
could be the equivocal status of the reflexive predicates. In propositions
constituted by the reflexive verbal predicates, like се плаши, се радува,
се смее... the referents of the subject and object arguments are identical,
and - what is more - the same verbs can constitute both reflexive and
transitive constructions, cf. Се радувам со твојот успев. as opposed to
Ме радува твојот успев., and the like; cf. also Се смрачи. as opposed
to Не смрачи на планина. and the like; it seems that the equivocal status
of the reflexive constructions blurs the border line between intransitive
and transitive predicates.
Next problem derives from the differences in transitivity between
predicates founded on the same verbal root but differing in the presence /
absence of prefixes. Namely, prefixed perfective predicates tend to be
transitive and their transitivity per analogiam is adopted by their
imperfective derivates, cf. Спијам. as opposed to Ќе го заспијам
детето., and the like.
The overlappings between transitivity and telicity enable
secondary transitivization of some factitive constructions, cf. (I am
quoting after the Macedonian valency dictionary, vol.V, 2001): Андон ги
смееше децата кажувајќи шеги., Кловновите ги смееја и децата и
возрасните...
Maximally unforeseeable and relatively numerous are new
transitive constructions founded on semantic associations. We are dealing
here with associations founded on the presence of some important
semantic component in the lexical meaning both of some intransitive and
some transitive predicates what leads to the transitivization of the
intransitive series; typical example is the transitivization of the predicate
умре per analogiam to отепа, умртви, убие..., cf. Ќе те умрам!
founded on Ќе те убијам!, and the like. Cf. also (an example from the
folk poetry) Сонце ме зајде... created per analogiam to Сонце ме
огрее...
Summarizing we have to accept Koneski's conclusion that it is not
possible to define the limits of the semantic field where the change:
"intransitive > transitive" is active.
14
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Conclusion
My intention was to demonstrate (a) the importance of the
phenomenon of secondary transitivity for the evolution both of the verbal
and nominal systems of Balkan languages, illustrated with Macedonian
examples, and (b) the relevance of the semantic features such as / +/animate /, / +/- human /, / +/- definite / for the expansion of the secondary
transitivization. I hope that my examples are sufficiently illustrative and
that the phenomenon as such merits attention, among others thanks to its
multiple origin and perseverance - it is a living process still in our days.
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ДВОЈНО СТРАТЕШКО ВЛИЈАНИЕ НА Т.Н. СЕКУНДАРНА
ТРАНЗИТИВИЗАЦИЈА ВРЗ ГРАМАТИЧКАТА ЕВОЛУЦИЈА
НА БАЛКАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ
(од македонска перспектива)
резиме
Целта на статијата е да покаже дека процесот на
транзитивизација на примарно интранзитивни глаголски предикати
одиграл и се уште одигрува релевантна улога во еволуција на
граматичкиот систем на балканските јазици. Македонскиот јазик
поради својата доцна стандардизација претставува особено
интересен објект на анализа. За да ја постигне поставената цел
авторката, по претставување краток преглед на постојната стручна
литература, се концентрира врз анализа на можните семантички и
формални причини кои го овозможуваат ширењето на процесот на
секундарна транзитивизација.
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СЕМАНТИЧКА МОТИВАЦИЈА ЗА СИНТАКСИЧКА
ВАРИЈАБИЛНОСТ НА РЕЧЕНИЧНИ ДОПОЛНЕНИЈА
1.

Вовед

Во овој труд ја разгледуваме варијабилноста на глаголски
дополненија како појава во рамките на реченичната
комплементација и ги објаснуваме причините за нејзиното
настанување. Комплементацијата ја сфаќаме како синтаксичка
појава која се јавува кога вториот аргумент на предикатот се
реализира како реченица (Noonan 2007: 52). Во македонскиот јазик
вториот аргумент на глаголски предикат кој изразува процеси
поврзани со внатрешниот свет на човекот може да се реализира со
синтаксички зависна реченица (дел-реченица) позната како
комплементарна или комплетивна (Конески 1967). Својството на
некои глаголи да дозволуваат нивните комплетивни реченици да се
оформуваат во две форми е познато како варијабилност (Cuyckens,
Frauke D’hoedt 2015), како на пр. кај глаголот реши во Решив дека ќе
дојдам наспроти Решив да дојдам. Зависната дел-реченицата може
да се јави во индикативна или субјунктивна форма; индикативната е
поврзана со главната преку сврзниците дека, како и што додека
субјунктивната претставува да-реченица. Варијабилноста помеѓу
индикативното и субјунктивното дополнение е позната типолошка
особина во јазиците во светот (Dixon 2006; Boye, Kehayov 2016).
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Поаѓајќи од претпоставката дека повеќе семантички фактори
влијаат врз формата на комплетивното реченично дополнение
сакаме да ги откриеме и објасниме тие фактори. За таа цел ја
испитуваме варијабилноста на значењето имплицирано од
комплетивните дека и да-реченици кај глаголите знае, гледа, верува,
се плаши, се надева и ги утврдуваме критериуми кои влијаат на
дистрибуцијата на двете реченични дополненија. Главната хипотеза
е дека овие надградени глаголски предикати имаат комплексна
семантичка структура која предизвикува осцилација меѓу дека и дадополненија. Се работи за глаголи кои припаѓаат на една
семантичка група но поседуваат особини и од друга, па така
повеќето од нив се наоѓаат на граница меѓу две семантички полиња.
Затоа дозволуваат нивниот пропозициски аргумент да се
формализира со да- и дека/што/како реченици.
Во оваа статија да-речениците се споредуваат со другите
типови комплетивни реченици што се јавуваат со истите глаголски
предикати за да се открие семантичката разлика која се рефлектира
во формата на дополнението. Целта е да ги утврдиме семантичкосинтаксичките корелации кај овие глаголи.
Во македонската лингвистика е прифатен ставот дека
реченичната комплементација може се оствари преку дополненија
немаркирани по глаголски начин, како што се индикативните
дека/како/што-реченици, и со маркирани по начин, субјунктивните
да-реченици. Под субјунктив подразбираме начин за потчинување
на еден предикативен израз кон друг. За Голомб (Gołąb 1964) даконструкциите спаѓаат во оптативно-субјунктивен глаголски начин,
додека Тополињска (1995: 138-142) ги нарекува аналитички
субјунктив, а модалното да го смета за формант, односно маркер на
субјунктивот.1 Во македонскиот јазик да-конструкцијата го
заменила старословенскиот инфинитив (Joseph 1983) и се одликува
со посебна семантика. Таквите конструкции изразуваат нефактивни
Повеќе за особините на да во да-конструкцијата види кај Крамер (Kramer 1986)
и Фридман (2011).
1
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дејства со идна проекција, односно можат да одразуваат „желби,
наредби, забрани, претпоставки, со еден збор, нечиј субјективен
став кој може да се оствари во иднината“ (Тополињска 1995: 138).
Треба да се истакне дека самата конструкција претставува
граматикализирана структура во која морфемата/честицата да
управува со зависната глаголска форма која нема темпорална
референција. Глаголот во лична форма во да-конструкцијата се
јавува во презентска свршена или несвршена форма најчесто со
идна проекција. Конструкцијата не дозволува глагол во аорист,
имперфект и футур, но може да се сретне и неопределено време (лперфект) како на пр. Не верувам да дошол. Настанот во дареченицата временски се одредува од времето на матричниот
глагол. Комбинацијата на да со свршена презентска форма се смета
за главна разлика меѓу субјунктивните и индикативните форми.2
Главните својства на комплетивната да-конструкција се темпорална
нереференцијалност, синтаксичка зависност од да и нефактивност.
Ницолова (2008: 409) ја изделува нефактивноста како одговорна за
широкиот спектар употреби на да-конструкциите во бугарскиот
јазик. Попрецизно определување дава Тополињска (2008: 56). Таа
разликува две значења на да-конструкциите: суспендирана
фактивност (subjunctivus praesentis) и нефактивност (subjunctivus
praeteriti), за кој предлагаме термин ‘контрафактивност’. Со оглед
на изнесените ставови, субјунктивот го дефинираме како систем на
глаголски форми кои имплицираат нефактивност наспроти
индикативните глаголски форми.

2.

Теориска рамка

За теориска основа на нашата дискусија ги користиме
функционалните пристапи кон реченичната комплементација
Спореди кај Нордстром (Nordström 2010: 179-180) за субјунктивот во другите
јазици.
2
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изложени кај Givón (2001) и Cristofaro (2003). Поаѓаме од следните
поставки:
а. Комплетивните реченици изразуваат настани кои се поврзани
со главниот настан. Од семантичка перспектива тие се
концептуално асиметрични (Langacker 1991): вториот настан
е концептуално зависен и затоа е „во позадина“. На
реченично ниво, комплетивните реченици го манифестираат
семантичкото
деградирање
преку
нефинитна,
номинализирана синтакса предизвикано од намалување на
темпоралната референтност. Таа има скаларна природа
(Noonan 2007) и се движи од индикативна дел-реченица кон
номинализација преку одредени меѓуфази. Така, скалата на
финитност е: индикатив, паратакса, субјунктив, инфинитив,
партицип, номинализации.
б. Двата настана се интегрираат во еден сложен настан но
интеграцијата зависи од семантиката на главниот предикат.
Затоа предикатите со реченични дополненија се одликуваат
со различно ниво на семантичка интеграција (на настаните)
кое се рефлексира во синатаксичка (реченична) интерграција
(Givón 2001).
Нивото на интеграција меѓу главниот и зависниот
настан/ситуација се одразува во синтаксата заради универзалниот
јазичен принцип на иконичност. Степенот на интегрaција на
настаните претставува скаларна вредност и таа е најсилен кај
фазните и модалните предикати (почне, смее и сл), па следат
манипулативните (бара, тера и сл), желбените (сака, се стреми и
сл) и емотивните (се срами, се надева и сл), па постепено ослабува
кај сетилните предикати (гледа, слуша и сл), уште повеќе кај
менталните кои изразуваат субјективен став (мисли, верува и сл), а
пак глаголите за зборување (каже, изјави и сл) се најмалку
интегрирани. Скаларната природа на когнитивното фузионирање на
двата настана подразбира дека глаголите меѓу овие два пола
(емотивните, сетилните и менталните) имаат среден статус според
степенот на интерграција кој може да се менува зависно од различни
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фактори (кои понатаму ќе ги разгледаме). Според степен иа
интеграција разликуваме:
- посилно интегрирани: фазни, модални, манипулативни,
желбени глаголски предикати
- средно ниво на интеграција: предикати на перцепција и
емоција
- послабо интегрирани: предикати на ментален став, зборување
Треба да се истакне дека оваа хиерархија е скаларна и дека во
неа не постојат остри граници меѓу семантичките класи на
глаголите.

3.

Фактори за семантичка интеграција на двата настана

Се поставува прашање од што зависи интеграцијата меѓу
двете предикации. Сметаме дека степенот на интеграцијата се
определува од делувањето на неколку опозиции кои меѓусебно се
испреплетуваат. Првите две зависат од семантиката на зависниот
настан.
3.1. Опозиција фактивност: нафактивност
Првата опозиција се однесува на онтолошкиот статус на
вториот настан кој од своја страна зависи од неговата темпорална
референтност – дали тој посочува на евентуален настан нелоциран
во времето па следствено нереализиран или посочува на
пропозиција - реализиран настан кој станува дел од нашиот
ментален свет и затоа е подложен на евалуација вистинито/
невистинито (Cristofaro 2003: 122, Boye 2012: 188–194).3 Во
балканските јазици опозицијата евентуален настан и пропозиција е
граматикализирана во синтаксата на глаголските дополненија преку
глаголски начин (Kehayov, Boye 2016: 813).
Во современите јазични проучувања оваа опозиција се базира на разлика меѓу
пропозиција и т.н. „состојбата на нештата“ (state of affairs) кои кај Лајонс (Lyons
1977) се наречени „eventualities“.
3
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Втората опозиција се спроведува според фактивност или
нефактивност на зависната предикација зависно нејзиниот
онтолошки статус: кај евентуален настан дополнението по
дефиниција е нефактивно, додека кај пропозиција – дополнението
може да биде фактивно и семифактивно. Во вториот случај
фактивноста е суспендирана.
Нефактивните предикати посочуваат на нереализиран,
евентуален настан, чија темпоралната нереферецијалност
оневозможува тој да се оцени како вистинит/невистинит. Од тие
причини да-реченицата е погодна форма за реализација на
аргументите на нефактивните предикати. Нефактивноста корелира
со одреден тип матрични предикати кои имплицираат фузија
односно тесна поврзаност меѓу матричниот и подредениот настан
(модални, фазни, волитивни, манипулативни, желбени предикати).
3.2 Опозиција нефактивност наспроти семифактивност и
фактивност
Нашите претходни истражувања на комплеменација4 во
македонскиот јазик покажуваат дека опозицијата фактивност –
нефактивност не може да ја објасни варијабилноста на да/декареченични дополненија. Затоа сметаме дека кај пропозициите
кодирани во зависни дополенија постои скаларна опозиција меѓу
суспендирана фактивност и фактивност. Како резултат на таквото
видување на фактивноста добиваме трихотомна наместо дихотомна
опозиција, а релацијата меѓу фактивните и семифактивните е
скаларна. Скалата на фактивноста се одразува во синтаксата со
варијабилност во изборот на формата на дополнението. Според тоа,
може да сумираме со поставување на следните корелации меѓу
значењето и формата на дополнението: да-реченицата е носител на
нефактивната пресупозиција, додека дека-реченица на фактивна и
семифактивна. Фактивноста подразбира дека подредената
Во Бужаровска и Митковска (2014), Митковска и Бужаровска (2015), Mitkovska,
Bužarovska (2015), Бужаровска и Митковска (2016).
4
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пропозиција е концептуализирана посебно од главниот
настан/ситуација, како на пр. во Знам дека денес нема ништо ново.
3.2.1. Семифактивност и асерторичност
Втората опозиција се спроведува меѓу фактивните и
семифактивните епистемички предикати со пропозициски
аргументи кои изразуваат знаење наспроти сетилно доживување и
ментален став, како на пр. Не знаев дека/*да имаш куче. Знае е
фактивен глагол кој не дозволува варијабилност на дополненијата
кога изразува пропозициско знаење наспроти Не гледам /верувам
дека ќе дојде /да дојде каде што гледа и верува се семифактивни
глаголи кои дозволуваат варијабилност. Варијабилноста е последица
на послаб степен на асерторичност на подредената предикација,
односно поголем степен на дистанцирањето на говорителот од
вистината на кажаното. Со тоа настаните се концептуализираат како
посебни и следствено меѓу нив има послаба интеграција. На пр. во
Верувам дека ќе дојде тоа е менталниот став на субјектот и
предметот што го предизвикува тој став е неговото доаѓање. Под
асерторичност ја подразбираме силата со која говорителот тврди
нешто и тој поим не се преклопува со убеденост, бидејќи некој може
да биде убеден во нешто но не мора тоа да го тврди.
Дополненијата на семифактивните предикати се подложни на
скаларно епистемичко оценување за тоа дали настанот кодиран со
дополнението повеќе или помалку сигурно се случил или ќе се
случи како во Се надевам дека ќе дојдам / да дојдам. Суспензија на
фактивноста се постигнува со негација на матричниот семифактивен
предикат: Не верувам дека ќе / да дојдам. Кај глаголите кои
дозволуваат суспендирање на фактивност се појавува варијабилност
во изборот помеѓу фактивното и нефактивното дополнение.
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4. Избор на дополнение
Во воведното и второто поглавја изнесовме претпоставка
дека некои глаголи што се одликуваат со среден степен на
семантичка интеграција на вториот пропозициски аргумент
дозволуваат избор помеѓу индикативното и субјунктивното
дополнение (Boye 2012; Kehayov, Boye 2016). Тоа го толкуваме со
семантиката на надредениот глаголски предикат. Сметаме дека
семантичката мотивација за синтаксичка варијабилност на
глаголската комплементација може да се објасни со делувањето на
следните семантички фактори:
а. Онтолошкиот статус на вториот аргумент на глаголскиот
предикат: настан наспроти пропозиција (погоре го
објаснивме тоа како прва опозиција). Овој фактор е
интрументален кај глаголите што имаат две значења. Тие се
кодираат со различните дополненија кои сигнализираат
семантичка разлика. Такви се фактивниот глагол знае и
семифактивните сетилни глаголи за вид и слух.
б. Двојна семантичка структура на глаголскиот предикат:
присуството на волитивна (дезидеративна) компонента
повлекува употреба на субјунктивното дополнение.
Тој фактор е важен кај глаголите што го задржуваат
основното значење и со двата вида дополнија (индикативно и
субјунктивно) но меѓу нив постои некоја суптилна семантичка
разлика. Разликата произлегува од тоа што некои глаголи припаѓаат
на две класи, така што нивната семантичка структура содржи
компоненти и од двете. Кај глаголите кои ги разгледуваме тоа е
волитивната (дезидеративната) компонента која може да има
различен интензитет. Ако таа преовладува тогаш семантиката на
глаголот се приближува до емоција, како што е случај кај глаголите
се надева и се плаши. Затоа тие се истовремено и ментални
предикати бидејќи го изразуваат епистемичкиот став на говорителот
дека дејството е возможно.
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в.

Негирање на подредената предикација, со што се суспендира
нејзината фактивност. Тоа својство е присутно кај сите
разгледувани глаголи (освен знае).
г. Темпорална релација меѓу главната и зависната предикација:
зависната темпорална референција (која се базира врз
времето на надредениот глагол) корелира со поцврста врска
меѓу двата настана.
Горенеаведените фактори служат како основа за докажување
на главната хипотеза на овој труд – дека семантиката на некои
сетилни, емотивни и когнитивни глаголски предикати е причина за
варијабилност меѓу дека- и да-дополнение. Во следното поглавје ги
разгледуваме тие глаголски предикати.
4.1. ЗНАЕ
Основното значење на знае е да кодира пропозициско знаење:
дека субјектот поседува когнитивен конструкт за некој факт во
својата свест. При сеќавање тој факт се активира од меморијата на
субјектот, но заборавање подразбира негово губење (Апресян 2009).
Со знае се имплицира дека пропозицијата што посочува на некој
факт не подлежи на сомневање дури и при негација. Така Не знам
дека земјата е тркалезна фактот дека земјата е тркалезна останува
докажана вистина. Такво пропозициско знаење се изразува со декареченица.
Од друга страна да-реченица како дополнение на знае се
користи за изразување на процедурално знаење (Hanna 2006). Тоа се
однесува на практичното знаење стекнато по пат на учење (Таа знае
да вози точак) и менталните способности (Таа знае/може да чита)
на субјектот (Бужаровска 2013) кое е блиску до динамичка
модалност со значење „знае/умее да стори нешто“. Тука спаѓаат и
менталните вештини (Знам да зборувам кинески) засновано на
познавање на правила. Претпоставуваме дека модалната семантичка
компонента ‘умеење’ што го содржи процедуралното знае е
резулатат на семантичка деривација од пропозициското знае: веќе
складираното (пропозициско) знаење на правила од одредена област
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овозможува субјектот да се стекне со умеење односно вештина да
прави нешто.
Понатамошна семантичка деривација во истиот правец
довела до појава на третото значење на знае: повторливо
пројавување на некое својство на субјектот, без разлика дали
неговиот референт е одушевен или не е. Повторлива активност
станува карактеристика на субјектот која се пројавува на одредени
временски интервали. За таа цел динамичните глаголи во дареченицата го бираат свршениот вид. Во примерот (1) првото знае е
модално (нередовна повторливост), а второто знае е процедурално.
(1) Мажот роден во овој знак знае да биде неодолив, бидејќи тој
го знае она што другите не го знаат, имитира, пее, танцува и
го забавува (https://365.com.mk)
(2) Сепак, кога врне, дождот знае да дојде ненадејно, па добро е
секогаш да имате при рака чадор.(https://www.crnobelo.com)
Семантички поврзани со пропозициско знаење се глаголските
предикати се сети и заборави. Како и знае и тие се одликуваат со
варијабилност но таа зависи од темпоралната зависност на
подредената предикација. Последователни настани бараат
реализација со да-реченица, додека антериорни настани се
реализираат со дека-реченици.
(3) Се сети/заборави да ги посети.
(4) Се сети/заборави дека ги има посетено.
4.2 ГЛЕДА, ВИДЕ
Централните сетилни глаголи за вид метафорички се
прошириле во когнитивниот домен здобивајќи се со значење на знае
(Sweetser 1990). Знаењето здобиено преку сетилно искуство се
кодира со дека-реченица со оглед на тоа што референтот на вториот
аргумент на глаголот за вид е пропозиција. Но ако аргументот
посочува на настан дополненито се кодира со друго индикативно
дополнение во форма на како-реченица (Гледам/видов како влегува
во собата). Во словенските балкански јазици во комплементација на
перцептивните глаголи навлегла и да-конструкцијата (Topolińska
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2008 68).5 Тука е битно да го истакнеме фактот дека онтолошкиот
статус на референтот на вториот аргумент одлучува за формата на
дополнението, и дека во македонскиот јазик да-дополнението се
јавува во два вида модално маркирани контексти. Во негативните
контексти да-реченицата функционира како нефактивен корелат на
негираната дека-реченица.
(5) Го видов Марко како влезе во лифтот. (го видов Марко при
неговото влегување)
(6) Видов Марко дека Марко влезе во лифтот. (во свеста имам
знаење за тој настан)
(7) Не го видов Марко да влезе во лифтот. (во свеста немам
знаење за тој настан и затоа не сум сигурен дека тоа се
случило).
Во втората употреба да-дополнението маркира експресивност,
што се пројавува со акцентирани прилошки изрази или
заменки како што се првпат, никогаш, никој и сл.
(8) Не знам ама никогаш не сум видел да им се врати нешто на
оние кои направиле некое зло. (forum.crnobelo.com)
(9) Првпат
гледам
да
има
30
членови
онлајн.
(forum.crnobelo.com)
4.3. ВЕРУВА
Глаголот верува спаѓа во ментални, т.н. путативни предикати
кои изразуваат когнитивен став на субјектот спрема пропозициската
содржина на реченичното дополнение. Говорителот е убеден дека
таа е вистинита што повлекува употреба на дека-реченица.
Убеденоста за вистинитоста на некоја појава или настан
произлегува од субјективни причини а не се заснова на реалноста
(Апресян 1995: 412). Затоа во верува има и дезидеративна
компоненти: субјектот сака да верува во нешто и покрај
објективните докази дека можеби тоа не е точно, по што верува се
Причините за тоа се надвор од нашата тема (види Грковић-Мејџор 2004), а за
објаснувањето и опис на функционална зона на да-комплементација со глаголите
за визуелна перцепција види кај Бужаровска и Митковска (2016).
5
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разликува од знае. Апресјан (2009: 265) смета дека тоа произлегува
од различниот извор на знаење: кај знае тоа доаѓа од надворешниот
свет а кај верува од внатрешниот. Затоа знае се базира на некои
докази; во (10) говорителот има докази дека Вера стигнала на време
(говорителот видел, заклучил или некој му кажал за тоа), а со верува
тој/таа мисли и посакува тоа да биде вистинито.
Знае и верува се одликуваат со независна временска
референција затоа што убеденоста на субјектот во вистинтоста на
кажаното може да се однесува на иден, сегашен или минат настан
(Noonan 1985/2007: 102).
(10) Знам/верувам дека Вера стигнала на време.
Негацијата наметнува иреален статус на подредениот настан,
означувајќи дека тој не се реализирал.
(11) Не верувам Вера да стигнала/дека стигнала на време.
Тоа резултира во варијабилност меѓу индикативното и
субјунктивното дополнение илустирано во (11). Закономерноста
дека јазиците прават формална дистинкција меѓу афирмативните и
негираните искази со ментални предикати е забележана во
типолошката литература (Noonan 2007: 106).
4.4 СЕ НАДЕВА, СЕ ПЛАШИ
Глаголите се надева и се плаши примарно се предикати на
емоција бидејќи лексикализираат чувство предизвикано од
очекување на некој настан. Разликата меѓу нив е во видот на
чувството: кај се надева тоа е пријатно, а кај се плаши – непријатно.
Нив ги обединува истиот епистемички став на говорителот спрема
дадениот настан (типично иден кај се надева), дека неговото
реализирање е возможно но очекувањето предизвикува различна
емоциија: пожелно кај се надева и непожелно кај се плаши. И двата
глагола имаат сложена семантичка структура бидејќи содржат
дезидеративна и епистемичка компонента, а преовладување на
едната од нив одлучува за изборот на дополнението со
кореферентни субјекти во главната и зависната реченица.
Некорефернтноста подразбира неможност на субјектот да го
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контролира последователното дејство, а тоа од своја страна
предизвикува намалување на желбеност и блокада на да-дополнение
со некореферентни субјекти. Во тој случај двата глагола избираат
дека-реченица за кодирање на пропозицискиот аргумент.
(12) Се надевам дека ќе стигнам/да стигнам на време.
(13) Се надевам дека ќе стигнеш /*да стигнеш на време.
(14) Се плашам дека некој ќе ме убие ако кажам сè што знам.
Дополението во примерот (14) може да се реализира со да нереченица: Се плашам некој да не ме убие. Се чини дека разликата
меѓу двата дополнија е во поголемо присуство на негативната
волитивна компонента ‘не сакам’ во емотивното се плаши.
Негацијата е вградена во семантичката структура на глаголот но
експлицитно се пројавува во подредената да-реченица со
апрехенсивно значење.6
Индикативните дека-дополненија не подлежат на темпорално
ограничување и се однесуваат и на претходни настани. Со други
зборови, зависната предикација има независна временска
референција.
(15) Се надевам/се плашам дека кучето се вратило само.
Епистемичката компонента ги приближува овие глаголи кон
предикати што изразуваат ментален став. Затоа верува, се надева и
се плаши, губејќи ја својата синтаксичка рекција се прагматизирале
во дискурсни модални зборови што го изразуваат субјективниот
став на говорителот кон кажаното. Губејќи го синтаксичкиот статус
на главна реченица тие може да зафатат средишна позиција во
зависната реченица и затоа се интонациски одвоени од реченицата.
(16) Посебна благодарност до локалното население кое веднаш
пристапи во моменти, кои, верувам, за некои пациенти биле
пресудни (www.webohrid.com).
(17) В среда ќе ја имам, се надевам, последната контрола кај д-р
Шенк во Австрија, на која чекам зелено светло за да почнам
со тренинзи. (https://press24.mk/sport?page)
6

Повеќе за такви конструкции види кај Mitkovska, Bužarovska, Ivanova (2018).
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(18) Всушност, да изразам интелектуален презир кој, се плашам,
ќе
се
одрази
на
кармата
на
реформите
(https://www.libertas.mk)
Во многу јазици главната реченица со сегашен глагол во прво лице
се надевам се граматилизирала во своевиден маркер за учтивост кое
се употребува во екпресивни говорни чинови. Потврда за тоа е
својството на тие реченици да не прифаќаат негација.
(19) Се надевам дека сте добро. *Не се надевам дека сте добро.
Во последно време во македонскиот јазик се забележува тенденција
под влијание на англискиот јазик и изразот се плашам (во прво лице
еднина) да се употребува како учтива стратегија за соопштенија
непријатни вести. Овој израз најмногу се користи во новинарскиот и
политички дискурс во медиумите.
(20) Димитров: Се плашам дека другпат Македонија нема да
добие ваква шанса. (https://www.kanal5.com.mk)

5.

Заклучок

Во оваа статија се обидовме да покажеме дека
веријабилноста на индикативните и субјунктивните дополненија не
е случајна појава. Разгледувајќи ја комплементацијата на неколку
глаголски предикати кои дозволуваат употреба на двата типа
дополненија ги утврдиме семантичко-синтаксичките корелации кај
овие глаголи и докажавме дека варијабилноста е семантички
мотивирана. Поголемо внимание беше посветено на комплетивните
да-реченици со цел подлабоко да ги разбереме причините за
нејзината употреба наместо дека-речениците.
Комплетивната да-реченица се разликува од другите видови
реченици по темпоралната неодреденост. Темпоралната референца
зависи од времето на надградениот предикат и затоа таа типично
кодира временски последователен настан со идна проекција. Тоа
придонесува за поцврста темпорална интеграција меѓу двата
настана. Од друга страна, последователноста создава услови за
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суспендирање на фактивноста затоа што она што следи не значи
дека се реализирало. При негација на семифактивните предикати
изборот на да-реченица сигнализира дека говорителот се
дистанцира од она што го тврди односно ја „ поткопува“
вистинитоста на подредената предикација што резултира во
суспендирана фактивност. Употребата на да-реченици со негирани
глаголи за ментален став и за визуелна перцепција укажува дека даречениците се прошириле во епистемичка функција делумно
заземајќи ја функционалната зона на дека-речениците во
индикативната комплементација.
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SEMANTIC MOTIVATION OF SYNTACTIC VARIABILITY OF
CLAUSAL COMPLEMENTS
Abstract
This paper addresses the question of variability of indicative and
subjunctive verbal complements in Macedonian. The main hypothesis is
that the choice of complementation patterns with deka-clause and daclause is motivated by the semantics of their matrix verbs. The authors
discuss several factors that are responsible for complement variability
with cognitive verbs (znae ‘know’, veruva ‘believe’, gleda ‘see’) and
verbs with complex semantic structure containing a volitional component
(se nadeva ‘hope’, se plaši ‘fear’). It is argued that apart from the factive
verb znae ‘know’ the other verbs allow subjunctive complements to
penetrate into the functional domain of indicative complements under the
following conditions: suspended factivity, coreferentiality and
foregrounded volitional component. This triggers tighter clausal
integration in which the second predication with dependent time
reference is controlled by the subject.
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АНАЛИЗА НА ДИРЕКТНОТО И ИНДИРЕКТНОТО
ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
1.

Вовед

Целта на овој труд е да разгледа некои аспекти на
директноста и индиректноста во македонскиот јазик. Поттик за тоа
беа честите коментари дека Македонците се директни во своето
изразување. И тоа не е забелешка само на странците. Самите
македонски говорители заклучуваат дека „ние сме многу директни“.
Истражувањето претставено тука е направено врз основа на
говорниот чин на приговарање. Во англискиот, како и во другите
јазици, постои голема активност во истражувањето на говорните
чинови. Во македонскиот јазик, овие истражувања се многу малку и
најчесто се спроведуваат како контрастивни истражувања, во
споредба со друг јазик. Споредбените истражувања се позитивни
бидејќи даваат рамка за нивно спроведување. Но од друга страна,
некои карактеристики типични за македонскиот јазик може да бидат
запоставени.
1.1 Директност и индиректност
Кога се зборува за говорните чинови, вообичаено е тие да се
класифицираат како директни и индиректни. Директните говорни
чинови, Остин (Austin, 1962) и Серл (Searle 1979) ги поврзуваат со
буквалното значење на исказите. Од друга страна, нивното
индиректно илокуциско значење се однесува на другите илокуции
кои тој исказ би можел да ги изрази. Директното локуциско значење
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на исказот Имам многу работа е потврдна исказна реченица. Но тоа
може да биде замолување, извинување, одбивање и сл.
Серл (Searle 1979) смета дека има два вида индиректни
говорни чинови: 1. оние кои може да се изведат преку инференција;
и 2. оние кои може да се изведат преку конвенционалните изрази за
реализација на одредени говорни чинови. Спербер и Вилсон
(Sperber & Wilson 1986) сметаат дека индиректноста може да се
определи и според когнитивниот напор кој соговорникот го вложува
за разбирање на пораката. Според нив постојат два модела на
комуникација: „Според моделот на кодирање, комуникацијата се
остварува преку кодирање и декодирање на пораките. Според
инферентниот модел, комуникацијата се остварува така што
говорителот дава соодветни показатели за своите намери, а
соговорникот изведува инференции за тие намери според дадените
показатели“ (Sperber & Wilson 1986: 24). Но јазично кодираното
значењето на реченицата не мора да соодветствува со значењето кое
говорителот сака да го пренесе.
За
втората
група
индиректни
говорни
чинови
карактеристична е препознатливоста на нивната форма, нивната
конвенционалност. Како најтипичнен говорен чин, Серл за пример
го зема замолувањето. Индиректноста во овој случај ја објаснува
преку учтивоста. Така исказите Ќе сакаш ли да ми помогнеш? се
индиректни бидејќи нивното буквално значење е различно од
говорниот чин кој го претставуваат (прашање: замолување).
Директноста и индиректноста често се поврзуваат со
учтивоста. Во својата теорија за учтивост, Браун и Левинсон (Brown
& Levinson 1987) исто така зборуваат за директна (on record) и
индиректна (off record) реализација на говорните чинови. Тие ја
поистоветуваат
индиректноста
во
изразувањето
со
конвенционалната индиректност. Оваа стратегија говорителите ја
применуваат кога се соочени со две спротиставени сили: од една
страна сакаат да бидат индиректни и да му дадат можност на
соговорникот да не го исполни она што го бараат од него; од друга
страна сакаат да бидат јасни и дректни. Конвенционалната
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индиректност им овозможува да ги постигнат и двете со употреба на
фрази и реченици кои во рамките на контекстот во кој се
употребени имаат поинакво значење од нивнотот буквално значење.
1.2 Приговарање
Директното и индиректното изразување во македонскиот
јазик во овој труд го разгледуваме преку говорниот чин на
приговарање. Приговарањето спаѓа во категоријата експресивни
говорни чинови (Searle, 1969). Според теоријата на Браун и
Левинсон (Brown & Levinson, 1987), тоа е чин кој го загрозува
лицето и може да му наштети и на говорителот и на неговиот
соговорник. Тросборг (Trosborg, 1995) го дефинира говорниот чин
на приговарање како ретроспективен чин бидејќи говорителот се
осврнува на некој престап кој соговорникот веќе го направил или го
прави во моментот. По својата природа, овие чинови се опишуваат
како агресивни, навредливи и груби. Стратегиите со кои се
реализираат може да бидат индиректни, во вид на навестување, но
може да бидат и во вид на изразување незадоволство, обвинување и
прекорување. Приговорите често се придружени од сложени емоции
и една реакција може да опфати повеќе стратегии. По индиректните
обвинувања може да следат директни обвинувања, а по директните
обвинувања прекорувања.
Според својата граматичка структура, речениците со кои се
изразува приговарањето може да бидат исказни, прашални,
императивни и извични. Типично, во прагматичка смисла
прашањата се користат за барање информации, исказните за
искажување состојби и настани, императивните за давање наредби,
извичните за изразување емоции. Ова се нивните директни
употреби, но тие не се единствени: прашањата може да потврдуваат
некоја состојба, императивните реченици да се користат за
поканување, а исказните реченици за да се даде приговор. При
разгледување на оваа појава, Браун и Левинсон (Brown & Levinson
1987: 134) заклучуваат дека „категориите директност и
индиректност не се стриктно поврзани со јазичните форми, туку со
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тоа како јазичните форми се употребени во дадениот контекст“.
Освен тоа, во зависност од соговорниците и ситуацијата,
приговорите може да бидат ублажени или засилени со употреба на
модални глаголи (може, треба, мора), епистемички глаголи (знае,
верува,
мисли),
прилози
и
придавки
(сигурен/сигурно,
веројатен/веројатно), перформативни глаголи (ветувам, ве
замолувам, се согласувам, се извинувам) и сл.
Материјалот за ова истражување беше собран во неформални
ситуации во кои не постои хоризантолно и вертикално растојание
меѓу учесниците, т.е. се познаваат и се блиски. Во меѓусебната
комуникација, вклучувајќи го и приговарањето, тие се директни и
јасно ги изразуваат своите емоции. Затоа нивните приговори се
директни и силни. Она што најмногу придонесува за силината и
директноста на нивните приговори се изобилната употреба на
дискурсни маркери и реторички прашања.
1.3 Дискурсни маркери
И покрај тоа што дискурсните маркери не се неопходни за
исказите да бидат граматички и немаат пропозициско значење, тие
имаат прагматички функции поврзани со емоциите, намерите и
однесувањето на говорителите. Тие како да го обвиткуваат
основното значење и му додаваат нови слоеви на значења. Со нивно
испуштање, во одредени ситуации разговорот станува неприроден,
расцепкан, непријатен, несоодветен, непријателски или догматски
(Brinton, 1996). И покрај тоа што не пренесуваат пропозициско
значење, тие укажуваат на менталните и емоционалните состојби на
говорителот во врска со претходно кажаното (Redeker 2006, во
Aijmer, 2013: 4). Фрејзер (Fraser, 1996) поаѓа од претпоставката дека
секоја реченица носи потенцијал за различни реализации во
комуникацијата и дека дискурсните маркери, иако не учествуваат во
пропозициското значење, укажуваат на комуникaциската намера на
исказот.
Во говорниот јазик дискурсните маркери се среќаваат во
изобилство. И покрај нивната честота, тие често се оставаат
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настрана како честички без значење. Многу често кон нив се има и
негативен став, како да се дел од лошо формулиран дискурс. Друга
причина која ја отежнува нивната анализа е неочигледноста на
нивното значење. Многу често говорителите воопшто не се свесни
за нив. Запрашани што значи ’па’ употребено во разговор тие често
одговараат дека не значи ништо. Сепак, дискурсните маркери имаат
своја
функција,
овозможуваат
непречено
одвивање
на
комуникацијата и му даваат можност на говорителот да пренесе
пораки во врска со неговите чувства и намери.
Општо земено, истражувањата на прагматичките маркери во
другите јазици покажуваат дека нивната употреба најмногу е
поврзана со комуникациските функции и ситуации (Fraser, 1996;
Fischer, 2006; Redeker, 1990; Crible, 2018; и др.), дека се
покарактеристични во комуникацијата на младата популација
(Müller, 2005; Beeching, 2016) и дека се почести во комуникација со
пријатели отколку во поформални ситуации (Andersen, 2001;
Beeching, 2016; Brinton, 1996). Исто така, определени маркери се
поврзуваат со определени говорни чинови. Така, на пример,
адверсативните прагматички маркери како а, ама, е и па,
употребени самостојно или во комбинација со други маркери,
изобилуваат во експресивните говорни чинови на несогласување и
приговарање.
Еден од предизвиците при работата со дискурсните маркери е
изборот на терминологијата. Имајќи ја во предвид разновидноста на
улогата на овие јазични средства, постои колебање помѓу термините
дискурсен и прагматички маркер. Во нашиот случај и двата термина
се соодветни. Во овој труд се осврнувам на нивната реторичка
функција, т.е. пренесување на намерата на говорителот. Тоа може да
биде спротиставување, попуштање, давање доказ, оправдување,
заклучување и сл. (Redeker, 1990). И бидејќи сите маркери на кои
укажуваме се наоѓаат во почетна позиција, на граница меѓу две
обраќања, се определивме за терминот дискурсен маркер.
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1.4 Функционална употреба на прашањата
Општо познато е дека „прашањата не се користат само како
средства со кои говорителот бара информации, туку и за други
намени. Во некои случаи тие се тесно поврзани со аргументациски и
приговарачки секвенци, за изразување несогласување или
неодобрување на она што соговорникот го рекол или го направил“
(Monzoni 2008: 73). Тие се знак дека ситуацијата им е позната и на
двајцата учесници во разговорот и дека соговорникот треба да даде
објаснување или оправдување за своето однесување.
Интересна е забелешката на Кошик (Koshik 2005: 3) дека
реторичките прашања често се со спротивен поларитет: позитивните
прашања претпоставуваат негативен одговор, а негативните
прашања позитивен одговор, како во следните примери:
(1) За тоа ли се плаче? (Не се плаче за тоа)
(2) Така ли се зборува за другар? (Не се зборува така)
Особено е значајна функцијата на прашањата при
формулириње на конвенционалната индиректност, кога говорителот
од една страна сака да биде директен, а од друга страна сака да му
даде можност на соговорникот да не го изврши тоа што се бара од
него. Прашањата Ќе сакаш ли да ја затвориш вратата? или Имаш
ли пенкало? не се формулирани со намера да се побара информација
туку да се замоли соговорникот да направи нешто. Тие се
идиоматски, конвенционализирани прашања и нивната функција е
тесно поврзана со учтивоста.
Прашањата може да се користат за формулирање на различни
говорни чинови. Така, Сакаш ли да дојдеш со нас? е поканување;
Зошто мораш за сè да ме поправаш? е приговор; Ќе можеш ли да
ми помогнеш? е замолување. Во овие случаи јасно е за кој говорен
чин се работи. Но има случаи и кога прашањата навистина личат
како барање информација.
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2.

Опис на истражувањето и на резултатите

Корпусот кој го анализираме во овој труд е составен од 177
говорни чинови на приговарање собрани во природни ситуаци по
пат на набљудување или преку директно учество. Учесниците во
комуникацијата се роднини, пријатели, колеги или соседи, и меѓу
нив не постои хоризинтално или вертикално растојание.
Најголемиот дел од нив се на возраст од 19 до 23 години. Во овој
дел, прво ќе дадеме општа класификација на реченичните
конструкции во приговорите. Потоа ќе дадеме детална анализа на
оние јазични елементи кои најмногу се истакнуваат во корпусните
секвенци, употребата на дискурсните маркери и реторичките
прашања.
2.1 Општа класификација на реченичните конструкции
Во корпусот составен од 177 приговори собрани во реални
ситуации, најголем број од приговорите беа формулирани со
асертивни изјави (84=47.45%), потоа со прашања (58=32.77%), а
најмалку со барања (35=19.77%). Асертивните изјави беа
формулирани со исказни реченици, барањата со императивни
конструкции, а прашањата беа реторички.

асертивни изјави
прашања
барања

Слика 1 Реченични конструкции во приговорите
Сите приговори формулирани како асертивни изјави беа
директни и силни. Внатрешното засилување се врши со силни
модални глаголи: не може (7), не смее (6), треба (11) и мора (4).
41

АНАЛИЗА НА ДИРЕКТНОТО И ИНДИРЕКТНОТО ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Покрај нив, се среќаваат и епистемичните глаголи не знаеш, знаеш,
како и силни прилози како секогаш, никогаш, стално, уште, скроз,
ич и сл. Но посебна улога имаат идиоматичните изрази, како Е тоа
нема!, Така не!, Не е можно!, Аман веќе!, Како од стакло да си
направен! и др. Тие не само што изразуваат неприфаќање на
состајбата, туку содржат и силен емотивен набој на лутина или
нетрпение.
Барањата сите беа формулирани со императивни
конструкции.
Императивните
конструкции
претставуваат
најдиректен начин на обраќање и во некои јазици на нив се гледа
како на неучтиви форми, освен ако не се дополнително
модифицирани или употребени во ситуации во кои постои голема
блискост меѓу соговорниците, или пак ако не се работи за некоја
итна ситуација. Поголем број од императивните конструкции беа
позитивни, но карактеристична е употребата на несвршените
глаголи во императивна форма како Пуштај кога ти велам,
Излегувај од тука, Враќај се ваму, со што исказот се засилува и се
зголемува неопходноста за поправка на ситуацијата. И кај барањата
се среќаваат идиоматични изрази како А бе ајде!, Доста бе! Ајде бе
човек! Карактеристична е и употребата на дискурсни маркери дај и
ајде, редуциран во ај. Овие маркери често се среќаваат пред искази
со кои се иницира некое дејство како барање/замолување, давање
совет/предлог, предупредување и сл. Тие понекогаш создаваат
зголемена емоционална состојба и со тоа го засилуваат ставот на
говорителот дека дејството што го бара треба да биде извршено.
(3) Де бре па ти, нон стоп си само во тој кафич. Дај смени
малце!?
(4) Ајде не кажувај многу што и како треба. Фати се за книгата!
(5) Комши, дај помести ја колата бре.
(6) Oва е мој двор. Ајде мрдај колата!
Во согласност со она што го кажавме во воведот, најголем
број од прашањата кои ги најдовме во нашиот корпус немаат за цел
да изнудат одговор, туку да го натераат соговорникот да го поправи
своето однесување. На прашањата во (7) и (8) не се очекува ниту
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одговор ниту објаснување. Со прашањето, говорителот имплицитно
го изразува своето незадоволство, но потоа веднаш експлицитно ја
наведува причината која го предизвикува тоа незадоволство.
Ситуацијата им е сосема јасна и на двајцата соговорници. Но едниот
соговорник смета дека другиот направил прекршок, експлицитно го
обвинува прекршителот и имплицира дека тој треба да го поправи
своето однесување.
(7) А бе зошто мораш за сè да ме поправаш?
(8) А бе кај си? Ич не се јавуваш.
Покрај наведувањето на причината, говорителот може да
наведе и решение за проблемот, како во (9).
(9) Каде одиш? Седи тука.
Прашањата сами по себе може да бидат прекорување за
нешто што веќе е направено.
(10) Леле, мене ли ме ставивте во средина? Па не можам јас тука
да седам. Знаете колку е тврдо.
(11) Како се договараш без да ме прашаш?
(12) Како можеше да ја скршиш вазната?
Некои прашања, како (13) и (14), навистина може да личат на
прашања со кои се бара информација. Но во основа тоа се
приговори за некоја ситуација која им е позната на соговорниците.
Во (13) е направена штета која не може да се исчисти, па не се ни
очекува објаснување како ќе се направи тоа. Во (14) постоел
договор Мери да се јави, а таа не се јавила. Значи постоело ветување
кое не е исполнето.
(13) Е сега како ќе го исчистиш тоа?
(14) Мери, ќе се јавиш или да си легнам?
Горните примери покажуваат дека во приговарањето
прашањата може да се формулира само со едно прашање, без
дополнителни надворешни модификатори. Прашањата може да
бидат и многу куси и да личат на идиоматски изрази: Е кога?, Е
што сега?, Ти ли ќе ми кажеш?, Што извини? Но има и случаи кога
неколку прашања следат едно по друго. Во (15) и (16) говорителот
покрај прашањето со кое го обвинува соговорникот, ја наведува и
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причината и дава морална евалуација за неговото однесување. Во
такви случаи може да стојат и две или три прашања едно по друго,
засилувајќи го обвинувањето кон соговорникот.
(15) Зошто не ѝ помагаш на сестра ти? Не гледаш како се мачи?
Зарем не ти е жал? Или гајле ти е? Тебе ти е важно само за
тебе.
(16) Добро како можеш да доаѓаш на факултет со толкава
неодговорност? Не знаеш ли кога имаме предавања?
Интересна е и употребата на да не-прашањата во (17). Овие
прашања звучат како да му даваат на соговорникот можност
да одговори со да или со не.
(17) Да не се спремаш пак да излегуваш? Кај скиташ по цели
ноќи?
Сепак според она што следи по нив или она што доаѓа пред
нив очигледно е дека на нив се очекува позитивен одговор. Тие
имаат за цел обелоденување на имплицитното обвинување и
изнудување позитивен одговор, т.е. признавање на вината.
Подетални објаснувања за употребата на некои од овие прашања
може да се најдат во Митковска и др. (Mitkovska et al. 2015)
2.2 Употреба на дискурсните маркери
Македонските говорители не се воздржуваат да го изразуваат
своето незадоволство со блиските соговорници, ниту пак
покажуваат особено склоност кон негово индиректно изразување
или ублажување. Она што паѓа во очи при градењето на говорните
чинови на приговарање е нивното обликување со употреба на
дискурсни маркери. Дискурсните маркери имаат извонредно
значајна улога и како низа се редат на почетокот на исказот.
Најчести се адверсативните дискурсни маркери ама, па, е, а,
употребени самостојно или во комбинација со други маркери. Овие
маркери се особено чести во несогласувањето и во приговарањето.
И во двата случаи се работи за експресивни говорни чинови во кои
постои некое незадоволство со претходно кажаното или
направеното па дискурсните маркери се користат да го поврзат тоа
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претходно дејство со моменталната состојба на говорителот.
Разговорот даден подолу е илустрација за честотата на дискурсните
маркери во секојдневната комуникација и нивната важност за
остварување течност, за пренесување емоции и за поврзување на
обраќањата едно со друго.
(18) А: А зошто не ми се јави? Нели рече дека за 5 минути ќе ми
се јавиш. Јас само џабе чекам.
Б: Па ти не ми одговори. Јас си мислев не си ја видела
пораката. А ти зошто не се јави?
А: Па мислев да не си отишла у кујна, за јадење си правиш.
Б: Па да. Ама јас чекав да ми пишеш дека е океј. Од кај да
знам? Може спиеш.
А: Па ти пишав дека може. Ај види убаво.
Секое ново обраќање почнува со дискурсен маркер.
Употребата на а во првото обраќање покажува дека тоа не е само
обично прашање туку дека говорителот покажува неодобрување и
незадоволство во врска со пропозицијата изразена во него. Па во
второто и третото обраќање внесува оправдание за неизвршеното
дејство и со тоа ја поништува причината за незадоволството на
претходниот говорител. Па да укажува дека говорителот се
согласува со точноста на исказот, но не го прифаќа како оправдание.
Последното па внесува силина и настојчивост во изнесувањето на
доказот. Во говорните чинови кои ние ги запишавме преовладуваат
дискурсните маркери а (33), па (29), ама (17) и е (13), употребени
сами или со уште некој дискурсен маркер.
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Слика 2 Квантитативна дистрибуција на адверсативните
дискурсни маркери
Сите тие се адверсативни дискурсни маркери и имплицираат
дека исказот во кој се среќаваат на некој начин е во спротивност со
претходниот. Со тоа тие имаат многу важна улога во определување
на илокуциската сила на говорниот чин и му овозможуваат на
соговорникот да го препознае како приговарање или несогласување.
Во продолжение ќе се осврнеме на секој од овие дискурсни маркери
посебно.
па
Некои родени говорители наведуваат дека „па го користат во
следните случаи: во негативен контекст или при двоумење и
несигурност; за да се добие време; само во неформален говор
бидејќи има агресивна конотација; за засилување, потврдување,
давање значење на она што е кажано; за искажување несогласување;
за искажување зачуденост, револтираност; во ситуации каде нешто
се подразбира; да ги изразиме нашите чувства; да покажеме
непопустливост; и сл.“ (Кусевска, 2014: 257). Во нашиот
истражувачки корпус па се појави во 28 приговори. Најчесто се
појавува само, но може да се сретне и во комбинација со други
маркери. Комбинацијата е па се среќава во пет случи, а имаше и
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индивидуални појави на па дај и де бре па ти. Употребата на па во
приговарањето секогаш укажува на тоа дека говорителот има
спротивно мислење или неодобрување во поглед на претходно
наведената ситуација и најчесто го засилува неговиот исказ. Но
покрај тоа може да пренесува и дополнителни значења:
- може да укажува на заедничко знаење на учесниците во
конверзацијата. Во примерот (19) со употребата на па,
говорителот укажува дека и порано постоеле такви ситуации
и дека и А и Б знаат што се случува во такви ситуации.
(19) А: Ти пишав вчера па ништо не ми одговори. Затоа ти
пишувам.
Б: А бе да не се насекира?
А: Па се насекирав.
- може посебно да ги истакнува несоодветноста на ситуацијата
и емоционалната состојба на говорителот.
(20) А: Леле, мене ли ме ставивте во средина? Па не можам јас
тука да седам. Знаете колку е тврдо.
(21) А: Најдов многу добар филм! Мора да го гледаме.
Б: Секогаш така велиш, и секогаш се досадни.
А: Тебе па сè ти е досадно.
- да воведе и да нагласи факт заради кој ситуацијата е
несоодветна
(22) А: Се договоривме со професорката колоквиумот да ни биде
во среда во 10ч.
Б: Па ние тогаш имаме друг колоквиум, нас никој не не
праша.
А: Требало да дојдете да се договориме.
- да изнесе свој коментар кој покажува дека однесувањето на
соговорникот не е соодветно.
(23) А: Аман бре ќерко, кога си ми рекла, добро татко ќе ти
помогнам. Па не барам од тебе кој знае каква работа да
завршиш.
(24) A: Комши дај помести ја колата бре не можам да излезам со
мојава.
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Б: Бреее, не давате на раат човек и кафето да го испие. Па
што не паркираш на друго место.
- па го воведува заклучокот и го прави ставот на говорителот
експлицитен
(25) А: А бе ти си ја потроши ли платата што почна да ја
користиш мојата картичката ?
Б: Не сум ја потрошила. Имам уште 350 долари.
А: Па тоа е малку. Си купувала ли нешто?
Б: Не сум купувала нешто многу.
Говорителот можел да каже и: Тоа е малку – како фактички
заклучок на претходно кажаното. Но со додавањето на па се додава
дополнителен контекст на исказот: исказот се формулира како
говорен чин на несогласување, се обелоденува интенцијата на А на
имплицитен начин да нè убеди дека тие пари не се многу и се
потенцира ставот на говорителот, формулиран во вид на заклучок.
Покрај несогласувањето и нагласувањето на индивидуалниот став,
па врши и обелоденување на имплицитното значење кое го креира
говорителот.
Па обично се среќава во почетна позиција, но во два случаи
беше употребен по подметот, како во пример (26). Во тие случи не
само што изразува незадоволство туку и посебно го засилува зборот
кој доаѓа по него.
(26) А: Петар ај земи го твојо лаптоп да го приклучеме проекторо
на него за филмот шо ќе го гледаме вечер кај Зоки.
Б: Аа мојот лаптоп не работи, се расипа вчера нешто.
A: Знаев дека си циција ама не до толку.
Б: Еее ти па ништо не ми веруваш.
Па се среќава и како дел од дискурсниот маркер е па кој
покажува дека постои надоврзување на нешто што било претходно
кажано, но постои и некаква неуедначеност помеѓу состојбата
претходно опишана и состојбата во која се наоѓа говорителот сега.
Се чини дека овој дискурсен маркер повеќе од па нагласува дека
постои заедничко знаење на соговорниците во врска со некоја
ситуација за која претходно било разговарано и дека исказот кој го
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содржи претставува некаков заклучок во врска неа, несогласување
со заклучокот.
(27) А: Зошто баш утре? Ајде во петок ќе одиме.
Б: Јас веќе се договорив со другите за утре.
А: Е па тогаш оди утре, јас не можам.
а
Од вкупно 33 примери, а се појави самостојно во 11 од нив,
додека во 22 случаи беше во комбинација со бе (а бе). Осум од
самостојните употреби беа во прашања, а три во потврдни реченици.
Во комбинација со бе, а бе, десет беа во прашања, десет во потврдни
реченици и две во барања. Во нашите примери можевме да ги
забележиме следните употреби на дискурсниот маркер а:
а употребено во прашања има функција да го истакне
проблемот и да го постави пред соговорникот така што тој да
мора да го забележи и да не може да го игнорира. Употребата
на а на почетокот имплицира дека она што следи е некаков
вид на негодување, во овој говорен чин приговарање за
новонастаната ситуација. Без а прашањето може да биде и
само прашање. На пример, Што правиш тука? може да биде
сфатено само како прашање, но А ти што правиш тука?
имплицира дека лицето се наоѓа на место на кое не треба да
биде или прави некои работи што не треба да ги прави. Има и
други елементи што се додаваат за целосно формулирање на
илокуциската сила, но а е најважниот. Покрај тоа што
укажува на илокуциската сила на говорниот чин, тој укажува
и на силно прекорување врз соговорникот во поглед на
неговото однесувањето или во поглед на нешто што тој
рекол. Во претходниот пример тој се наоѓа на место на кое
сигурно на треба да биде, а во следниот кажал нешто што не
требало да каже.
(28) А: Добро како можеш да доаѓаш на факултет со толкава
неодговорност, не знаеш ни кога имаме предавања?
Б: А ти што се замараш со мене толку? Tоа си е моја работа.
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во други случаи а го навраќа соговорникот на некоја
претходна ситуација во која нешто било договорено, а потоа
тоа било прекршено (29), или било разговарано, па потоа
било запоставено (30).
(29) А: А зошто не ми се јави? Нели рече дека за 5 минути ќе ми
се јавиш. Јас само
џабе чекам.
(30) А: А не ми кажа тој едниот телефон дали ти функционира.
- во примерот (31), а има функција да го врати соговорникот на
темата за која претходно се расправало, но од која заради
некакви девијација соговорниците се оддалечиле.
(31) A: А иначе за комисијата ... еве сеа ... викендов ќе им пишам
на професорите.
Б: А бе ајде од кога им пишуваш.
Примерите со а бе се уште посилни од претходните и
имплицираат силно несогласување со однесувањето на
соговорникот. Дополнително, овој дискурсен маркер може да има
други функции:
- да врши прекорување
(32) А: А бе зошто мораш за сè да ме поправаш?
(33) А: А бе јас не сакам чај. Зошто ми стави?
- воведување на коментар или решение за некој проблем
(34) А: А бе купи еден новчаник. Не можам да те гледам како ги
туткаш парите.
- изнесување на факт во врска со приговорот
(35) А: А бе мамо јас се договорив да одам на кафе. Нема да имам
време.
(36) А: А бе не знаеш колку е скапо.
Интересно е која е улогата на бе во овој сложен дискурсен
маркер. Тој може да се забележи и во опкружување со други
адверсативни дискурсни маркери како добро, ама, аман, не, чекај,
слушај и сл. (Кусевска, 2014: 163). Општо земено, бе се среќава во
многу неформален дискурс и меѓу луѓе кои се многу блиски, како
што е во нашите приговори. Во најголем број од нашите примери, бе
-
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не може да се испушти, а исказот да не се почувствува несоодветен.
А во оние примери во кои може да се испушти, исказот станува
посуров. Исказот А бе не знаеш колку е скапо е прифатлив и како Не
знаеш колку е скапо, но емоционално е посиромашен. Исказот со бе
има повеќе емоционална содржина, дава чувство на поголема
поврзаност помеѓу соговорниците, повик на разбирање и соработка.
ама
Дискурсниот маркер ама е еден од најчесто употребуваните
адверсативни дискурсни маркери. Ама го засилува приговарањето,
отсликувајќи ја сигурноста на говорителот во неговиот став,
непопуштање, настојчивост, инсистирање. Во приговорите кои ние
ги собравме ама беше употребено со следните функции:
- за спротиставување на дадената ситуација со давање важна
информација која ја истакнува ситуацијата и која мора да се
земе во предвид, а која е во спротивност со претходниот
исказ;
(37) А: Почекај ме да ги измијам садовите и ќе дојдам да те
испратам.
Б: Ама не можам да те чекам. Се брзам. Морам да одам.
- за давање коментар кој се однесува на дадената ситуација, а е
спротивен од она што говорителот го кажува
(38) А: Па тоа не може да има врска. Можете да го испринтате на
друго место.
Б: Ама на нас фотокопирот секој ден ни треба.
- за давање коментар за однесувањето на соговорникот за кое
говорителот смета дека е несоодветно
(39) А: Немој постојано да ми гледаш во екранот на телефонот, се
сакаш да видиш !
Б: Леле ама си бил некултурен. Само сакав да видам со која
се допишуваш.
А: Ме иритираш со твојата љубопитност, најискрено !
Силината на ама може да се намали со делумно прифаќање
на претходниот исказ со употреба на дискурсните маркери за
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изразување знаење или одобрување, како знам, ама; да ама; па
точно дека ..., ама итн., како во следните примери:
(40) А: А ти што се замараш со мене толку, тоа си е моја работа.
Б: Па точно дека си е твоја, ама нон стоп ме прашуваш што
имаме за учење, кога имаме колоквиум... Не можам да те
разберам !
(41) А: Па ти не ми одговори. Јас си мислев не си ја видела
пораката. А ти зошто не се јави?
Б: Па мислев да не си отишла у ВЦ или за јадење си правиш.
А: Па да, aма јас чекав да ми пишеш дека е ок. Од кај да
знам? Може спиете.
Б: Па ти пишав дека може. Ај види убаво.
e
Дискурсниот маркер е се јавува во 13 случаи и во сите нив
претставува силно спротиставување и негирање на дадената
ситуација. Како чест засилувач се јавува прилогот сега. Во 10 од тие
ситуации спротиставувањето е во вид на прашање. Прашањата може
да бидат целосно формулирани како во (42):
(42) А: Намали го телевизорот. Сакам да спијам.
Б: Е колку да намалам? Ништо не слушам.
Но најчесто се куси, силни, идиоматски:
(43) A: Е што сега? Сите седат позади. Само јас напред.
(44) A: Го прошета ли кучето?
Б: Е да бе? Сè јас ли ќе го шетам?
(45) А: Вечер ќе одиме кај Јана и Марко на гости.
Б: Како се договараш без да ме прашаш и мене?
А: Е што? Да не имаш работа?
(46) А: Размислувам да го купам новиот Samsung Galaxy S9.
Б: Ти знаеш ли колку пари чини?
А: Знам, ама вреди.
Б: Е како не? Телефон како телефон.
Останатите три случаи претставуваат силно спротиставување
и непопуштање:
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(47) А: Види ги глава не креваат. Е сега ќе станете. Ние седиме
тука.
(48) А: Сега сите ќе се симнете.
Б: Е тоа нема. Нема да се симнеме.
Честата употреба на дискурсните маркери во овие говорни
чинови во македонскиот јазик ја потврдува нивната поврзаност со
емоциите и со комуникациската намера на говорителот. Без нив,
разговорот би изгледал безличен и неприроден и во спонтаната
комуникација тие никогаш не се испуштаат. Напротив, може да се
редат и неколку едно по другоа како во Е па добро бе сега, Види
сега вака да ти кажам, Чекај сега малце. И во Кусевска (2014)
забележавме дека сега се истакнува како чест засилувач на
дискурсните маркери. Во говорните чинови на приговарање
преовладуваат адверсативните дискурсни маркери чија заедничка
карактеристика е спротиставување на претходен исказ или
однесување на говорителот. Но и секој од нив има свои посебни
специфичности: е е можеби најсилен, најконфротирачки, содржи
најмногу негирање и покажува дека нема попуштање; ама делува
најнастојчиво и делува во правец на убедување; а најмногу укажува
на постоење претходно заедничко знаење кај соговорниците; па
најмногу дејствува во правец на воведување коментари, причини,
заклучоци во врска со несогласувањето или неодобрувањето.
Можевме да забележиме дека овие дискурсни маркери често
се комбинираат едни со други. Во повеќе наврати сме нагласиле
дека ова е доста истакната појава во македонскиот јазик, но кои се
принципите на нивното комбинирање не ни се познати.
Комбинирањето на дискурсните маркери е прашање кое е најмалку
истражувано. Не ни е познато дека друг освен Фрејзер (Frazer, 2013;
2015) се обидел да се занимава со овој феномен. Според неговите
првични истражувања, дискурсните маркери од еден вид лесно се
комбинираат, но не е сигурен дали се можни комбинации на
различни видови дискурсни маркери. И не е сигурно дали во
нивната комбинација еден маркер е главен, а другите на некој начин
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го модифицираат неговото значење. Или, пак, секој маркер дава свој
значенски придонес.
Како чест придружник на дискурсните маркери се јавува
маркерот бе. Тој се јавува во многу неформални дискурси, кога
учесниците во комуникацијата добро се познаваат и се блиски. Бе е
широко распространет маркер и се јавува со двојна улога: како
маркер кој укажува дека ќе биде изнесено поинакво мислење од
претходното и како јазично средство кое влијае разговорот да личи
на пријателска расправа емоционално обоена (Кусевска, 2012: 164).
Често се користи и во контексти во кои постои обид говорителот да
го убеди соговорникот за нешто.

3.

Заклучок

Корпусот кој го анализиравме во овој труд беше собран во
непосредна комуникација меѓу луѓе кои добро се познаваат и се во
блиски односи. Нашата анализа покажа дека во вакви ситуации
приговорите се директни и силни и дека се изразуваат преку
асертивни изјави, реторички прашања и барања. Но значајна улога
имаат и идиоматичните изрази употребени независно од речениците
како Е тоа нема!, Така не!, Не е можно!, Аман веќе!, Ајде бе човек!.
Ние посебно се осврнавме на реторичките прашања и на
дискурсните маркери.
На индиректното приговарање не се осврнавме бидејќи во
овие ситуации не наидовме на такви примери. Тоа е поприсутно во
други ситуации, кога растојанието меѓу соговорниците е поголемо.
Интересна е следната ситуација во која комуникацијата се одвива
меѓу студент и професор:
(49) С: Професорке, а може ли да ми кажете како да учам
подобро?
П: Па добар ти беше тестот. Имаше неколку термини што не
беа објаснети и некои прашања беа многу на кусо
одговорени.
С: Зошто јас мислам дека добро го научив материјалот.
Според првото обраќање на студентот се чини дека тој
навистина сака да знае како да учи поефикасно. Со анализа на
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разговорната секвнца, пак, се открива дека целта на прашањето била
да се воведе приговор за претходната оцена. И во следната секвенца
прашањето се користи за приговорот да се формулира на
индиректен начин:
(50) А: А ти за што ќе го користиш проектот?
Б: Ама мене ми рекоа така да направам. Да напишам нешто за
да се оправдам.
И во оваа ситуација приговорот е формулиран на индиректен
начин, но бидејќи ситуацијата му е позната на соговорникот, тој
успеава правилно да го протолкува неговото значење. И во двете
ситуации заедничкото знаење им помага на соговорниците правилно
да ја декодираат пораката.
И ова истражување, како и неколку други мои истражувања,
укажува на важноста на дискурсните маркери во усната
комуникација во македонскиот јазик. И покрај нивната честота, овие
јазични средства сè уште не привлекле поголемо внимание при
истражувањето на македонскиот јазик. Иако нешто почесто, тие не
се многу истражувани ни во околните јазици. Во тој поглед значајна
е книгата на Дедаиќ и Мишковиќ-Луковиќ (Dedaić & MiškovićLuković, 2010) која содржи неколку истражувања за дискурсните
маркери во јужнословенските јазици, како и повеќе статии за
индивидуални дискурсни маркери во овие јазици (Dedaić, 2005;
Fielder, 2008; Mišković, 2001; Tchizmarova, 2005; Веновска-Антевска,
2003; Кусевска, 2014; и др.).
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Abstract
This paper investigates linguistic means that Macedonian
speakers use in their interpersonal communication. Our investigation
corpus concists of 177 complaints collected in natural communication.
The participants were in close relation with one another and there was no
vertical or horizontal distance between them. Our analysis focused on
sentence frames used in formulating complaints and their modifications.
The results demonstrate that in informal communication participants
produce strong and direct complaints. In formulating their complaints,
Macedonian speakers often resort to rhetorical questions and discourse
markers. We, therefore, focused on these linguistic means in more detail.
We didn’t find any indirect complaints in our corpus, so we do not
discuss indirectness here. However, we point out that indirectness is
applied in cases when there is certain distance between the interlocutors.
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СЕМАНТИЧКО-СИНТАКСИЧКА АНАЛИЗА НА ГЛАГОЛОТ
БАРА ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
Предмет на истражување во овој труд е семантиката на
глаголот бара во македонскиот јазик кој претставува еден од
поинтересните глаголи во македонскиот јазик и поради својата
полисемија и поради специфичната етимологија. Целта на трудот е
да се утврдат различните основни значења на бара во македонскиот
јазик т.е. колку глаголски предикати бара има во македонскиот
јазик и како тие се поврзани семантички, односно колку заеднички
семантички компоненти имаат.
Лексемата бара како глаголски предикат со значењата што ги
има во стандардниот македонски јазик (и во повеќето дијалекти) не
се среќава во ниеден од другите словенски јазици и во таа смисла
има не сосема јасна етимологија1. На двете, според мене, основни

1 Многумина етимолози и индоевропеисти ја сметаат етимологијата на бара за
нејасна и нетипична. Според Голомб (1963), македонскиот глагол бара има
нетипична словенска етимологија, смета дека потекнува од прасловенскиот
итератив barati кое потекнува од prasl. i stsl. borjǫ, boriti se, а го доведува во врска
со индевр. корен *bher (со значење. сече, буши, удира), при што развојот на
неговите значења до денешните го смета за семантичка иновација во
јужнословенските јазици.
Од друга страна, Чашуле (2013а, 2013б:161-165) смета дека бара е супстратен
елемент што покажува поврзаност со индоевропскиот корен *wer- што означува
ʽзабележува, внимава, гледа’ (според Pfeifer 1993 II: 1532, види Чашуле
2013а:161), а го поврзува и со грч. ороi> boroi (со значење – ‘очи’) и грч. orao (со
значење ‘гледа’) и со алб. ruaj/ruej (со значење ‘варди, чува, набљудува’). Тој го
смета развојот на значењата на бара во македонскиот јазик за многу сличен со
глагол од истиот корен baren-, bare- во бурушаскиот јазик, кој исто така, од
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значења на македонското бара му соодветствуваат обично најмалку
два различни глаголи и во словенските и во др. јазици: на пр. во
бугарскиот- търсам/изисквам2; во словенечкиот iskati/zahtevati; во
српскиот и во хрватскиот - тражити/ захтевати; tražiti/zahtjevati;
во полскиот јазик szukać наспрема żądać и wymagać; во англискиот
look for и search од една страна наспрема request и demand од друга,
итн.
Токму оваа специфичност на глаголот бара во македонскиот
јазик беше повод за негова семантичка и синтаксичка анализа и
утврдување на бројот на глаголски предикати именувани со оваа
лексема.
Во овој труд фокусот е на семантичката анализа на
предикатите означени со глаголот бара, при што целта беше да се
утврди вонјазичната релација што тие ја означуваат; бројот,
хиерархијата и карактеристиките на аргументите што ги
имплицират, како и утврдување на нивните заеднички семантички
компоненти. Изделувањето на значењата и подзначењата на бара се
заснова на карактеристиките на аргументите на соодветните
предикати, а при претставувањето на секое од значењата се укажува
на најтипичните синтаксички реализации на овие аргументи на
површината на текстот.
Пред почетокот на анализа на корпусот примери со бара, ги
разгледав значењата на овој глагол во некои од толковните речници
на македонскиот јазик, коишто овде ги претставувам. Па така, во
Толковниот речник на македонскиот јазик, како и во Дигиталниот
речник на македонскиот јазик (кој главно ги презема значењата
издвоени во Толковниот) се среќаваат следните значења на бара (во
Дигиталниот речник се предлагаат и нивни еквиваленти на
англиски и албански):

веројатно изворното значење ‘гледа, , внимава, се грижи’, развил и значење ‘бара,
побарува, има потреба од ’.
2 Интересно е дека лексемата бара постои во бугарскиот јазик, но како глагол со
сосема поинакво значење ― ʽдопира, пипа, претресуваʼ.
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1. Сака, посакува нешто од некого; му сака нешто на некого.
Англиски: request Албански: kërkon Слично со: посакува
(несв.)
Примери: Гостите бараа вечера од домаќинот. Тој му
бараше само еден сок, ништо друго.
2. Изискува, има потреба за нешто.
Англиски: wish Албански: lyp
Примери: Обичајот бара така да се каже и така да се
одговори. Душата му бара починка. Бара спас, бара утеха, бара
прием.
3. Настојува да најде некого или нешто.
Англиски: search Албански: kërkon Слично со: тражи (несв.)
Примери: Ги бараше децата. Си го бараше чедото. Го бара
изворот.
4. (се бара) Се труди, прави напор да се најде, да се осознае,
да се открие себеси.
Примери: Ако е во прашање талент, нека се бара пак себеси.
Во Речникот на македонскиот јазик од Мургоски (2006),
пак, има поинакво изделување и хиерархија на значењата на бара:
1.1. се обидува да најде (некого или нешто): бара партнер,
бара работа, бара збор во речник;
1.2. се обидува да добие (нешто од некого), да направи
нешто: бара помош/ пари/ дозвола;
1.3. треба или има потреба од; (успех, победа итн.); зависи
од; наложува: бара знаење;
1.4. провоцира, поттикнува (со своето однесување): бара
тепачка/кавга/расправија;
1.5. одредува цена на нешто: бара 1000 евра за колата
2.1. пребарува по џебови
2.2. бара лек за
Поаѓајќи од значењата изделени во толковните речници (со
чија соодветност, парафрази и хиерархија не секогаш се согласувам)
и по спроведената сопствена анализа на примери со глаголот бара,
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ексцерпирани од Дигиталниот речник на македонскиот јазик
(http://www.makedonski.info) и од Електронскиот корпус на
македонски книжевни текстови (http://drmj.manu.edu.mk/) изделив
две основни значења на бара, т.е. два глаголски предикати: бара1 и
бара2. Од анализата произлезе дека основни и заеднички
семантички компоненти на двата предикати се следните:
субјектот има потреба од нешто, сака3 да има нешто или да
биде во контакт со некого;
субјектот сака (има желба, волја и намера) да ја задоволи
својата потреба;
и за таа цел субјектот извршува некои активности.
Основната разлика меѓу бара1 и бара2 е во тоа какви
активности прави субјектот да ја задоволи својата желба/ потреба и
дали сам прави нешто (извршува некое дејство/акција) или изразува
желба некој друг да изврши некое дејство/акција за да биде
задоволена неговата потреба. Кај бара1 активностите на субјектот
може да бидат различни, вклучуваат гледање, прашување,
размислување, истражување итн. (што исто така зависи и од тоа што
се бара; в. подзначења на бара1 подолу), на пр. Си ги барам
очилата. Барам сок и сл. Кај бара2 активноста на субјектот е
вербална артикулација на потребата/ желбата упатена кон некого,
т.е. бара2 е глагол на зборување со кој се искажува желбата некој да
направи нешто за субјектот за да биде задоволена неговата потреба,
на пр. Ми бараат да пополнам 100 формулари. Барам од келнерот
да ми донесе сок.) На бара1а најчесто му соодветствуваат
англиските глаголи look for, search, а на бара2 –ask, request, demand.
Разликата во значењето на бара1 и бара2 се гледа и од бројот
и карактерот на аргументите во предикатско- аргументската
структура на двата предикати: бара1 имплицира два предметни
аргументи (некој бара нешто), додека бара2 имплицира два
предметни аргументи, т.е. двајца персонални учесници на
3 За значењата на гл. сака во македонскиот јазик и неговите основни семантички
компоненти меѓу кои се и ‘потребата’, ‘желбата’, в. Тофоска 2018: 51-62.

62

СТАНИСЛАВА-СТАША ТОФОСКА

ситуацијата (субјект/зборувач и адресат) и еден пропозиционален
аргумент (содржината на потребата/ желбата на субјектот).
Третата разлика меѓу бара1 и бара2 е во двата типа потреба :
потреба да најде (да знае каде е) некого или нешто и да сака
да стапи во релација со него
потреба да има, да добие нешто од некого или некој да
направи нешто за него:
Во продолжение ги разгледувам одделно значењата на бара1
и бара2, со семантичките карактеристики на нивните аргументи,
како и нивните најчести синтаксички реализации.
БАРА 1
Врз основа на семантичките карактеристики на аргументите
на бара1 издвојувам три подзначења: бара1а, бара1б и бара1в.
бара1а- ‘некој прави нешто (гледа на разни локации и/или
прашува) со цел да најде (да знае каде се наоѓа) нешто што го имал
или некого со кого бил во контакт’;
бара1б- ‘некој прави нешто (гледа, прашува и сл.) со цел да
најде (дали постои) нешто или некој што му е потребно и што сака
да го има за да задоволи некоја потреба’;
бара 1в- ʻнекој прави нешто (размислува, истражува, чита,
прашува итн.) со цел да најде, да открие одговор или решение на
некое прашање, проблем’
БАРА 1а
Можна парафраза за бара1а - ‘некој прави нешто (гледа на
разни локации и/или прашува) со цел да најде (да дознае каде се
наоѓа) нешто што го имал или некого со кого бил во контакт’;
Првиот аргумент на овој предикат, субјектот, е секогаш човек
(поретко некое друго живо суштество). За вториот аргумент на
бара1а нема семантички ограничувања во поглед на тоа што може да
биде негов референт, тоа може да е и човек и животно и каков било
материјален предмет. Единственото ограничување е што тој мора да
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е познат за субјектот, односно или бил во поседување на субјектот
или бил во контакт со него, но контактот престанал (субјектот го
загубил, го затурил објектот, не знае каде е). На синтаксички план
тоа значи дека објектот е секогаш определен, т.е. се реализира преку
определена ИС.
Примери:
Марија ги бараше клучевите.
Ја барам книгата што ми ја позајми, не знам каде сум ја
ставила.(А)
Син ми го барам. Скита по сокаците, мајчиниот. „Улица“
од Славко Јаневски (1951)
Мачето ја бараше мајка си.
Го бараа под дрво и камен, да го фатат или да го
убијат...„Гоце Делчев“ од Ванчо Николески (1964)
Интересно за овој предикат е тоа што, според Богуславски
(1974:55) тој отвора позиција за уште еден аргумент, која никогаш
не може да се пополни, имено местото на наоѓање на објектот, кое е
de facto вистинскиот објект на дејството. Во (скратената) парафраза
на бара1-‘X прави нешто за да почне да знае каде е Y’ тој аргумент
е означен со зборот каде. Токму затоа, често во исказите со бара1а,
се појавува просторот каде што се бара точното место на наоѓање на
објектот (претпоставените локации на кои може да се наоѓа Y). Ова
дополнување, на површината на текстот обично се реализира во
форма на ИС со предлозите со просторно значење. Ќе го илустрирам
тоа со еден многу показателен пример.
Примери:
Го бараа во куќата: по соби, по керали, по тавани, по
дупките од ѕидовите, но никаде го немаше; го бараа во колибата,
во шеварот, во трските, во плитката и длабоката вода, но и тука
го немаше; го бараа во шумата, во планината, по дрвјата, по
листовниците, по пештерите, но и тука го немаше; го бараа по
падините, по ниските и високите тревје, по билките и
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растенијата, но и тука го немаше; го бараа по дупките од сите
ливоти и животни, но и тука го немаше; прашуваа луѓе од други
села, од други места, прашуваа до кај што некој ќе стасаше, но
никаде го немаше. „Свето проклето“ од Јован Стрезовски (1978)
БАРА1б
Можна парафраза за бара1б – ‘некој прави нешто (гледа,
прашува, истражува и сл.) со цел да најде нешто (или некој) што му
е потребно и што сака да го има за да задоволи некоја потреба’;
Првиот аргумент на овој предикат, субјектот, е секогаш
човек. Како втор аргумент може да се јави каков било материјален
предмет или човек (пр. бара пенкало, стан, работа, цимер,
келнери...) што на субјектот му е потребен за некоја цел, за
задоволување на некоја потреба/ желба. Синтаксички, тој се
реализира како неопределена ИС. Според Бужаровска (Buzharovska
2002), оваа именска синтагма може да е модифицирана со даконструкција со целна или инструментална интерпретација или со
конструкција со предлогот за+ номинализирана ИС) со што се
изразува целта/потребата на субјектот за тој предмет/ човек.
Примери:
Марко бараше пенкало (да запише нешто).
Барам цимер (за да ја делиме киријата). Барам стан за
изнајмување.
Барам жена да ми ги чува децата/ за чување деца.
Таа му го фрлаше тенџерето и бараше кибрит да ја запали
куќата. „Свето проклето“ од Јован Стрезовски (1978)
Ако ги споредиме примерите со определена и неопределена
ИС (на пр. Барам пенкало наспрема Го барам пенкалото.) може да
ја видиме разликата меѓу овие две подзначења на бара1, кај бара1абарам нешто што сум го имал, што е мое и сакам да го имам кај
себе, а не знам каде е; додека во вториот случај бара1б − барам
дали воопшто некаде постои нешто што ми е потребно за да
извршам некоја активност (во случајов, да запишам нешто).
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БАРА1в
Можна парафраза на бара1в е ʻнекој прави нешто
(размислува, истражува, чита, прашува итн.) со цел да најде, да
открие причина, начин, решение или одговор на некое прашање,
проблем и сл.’
Подзначењето бара1в го издвојувам врз основа на
карактеристиките на вториот аргумент, кој во овој случај
претставува некој поим од менталниот свет на човекот. Најчести ИС
што се појавуваат како аргументи на бара1в се: начин, пат, одговор,
излез, разрешница, разрешување, чаре, причина; виновник, лек/иљач
итн.; среќа, љубов, смисла на/во нешто итн.
Примери:
Не бараше одговор зашто, сеедно, можеби и не ќе го
најдеше. „Месечар“ од Славко Јаневски (1959)
Бараше врски, бараше разрешница, бараше вистински
одговор за излез и сакаше ова лудило веќе еднаш да престане... „На
пат кон Дамаск“, Елизабета Баковска (2006)
Сите наши чупи си бараат касмет меѓу нашите ергени да се
задомат, да си имаат една заштита, една сенка над
главата...Калеш Анѓа“ од Стале Попов (1958)
Која друга смисла во животот ќе ја барам јас сега на овие
мои години. „Балканска книга на умрените“ од Мето Јовановски
(1992)
Големите земји (пред сѐ на Запад) бараат начин да одредат
долгорочна стратегија во однос на процесите на глобализација.
„Маргина бр. 36“ (1997)
Зар тоа не беше порочниот круг на егзилот на кој му бараше
решение? „Патот на јагулите“ од Луан Старова (2000)
БАРА 2
Можна парафраза на бара2 е ‘некој искажува некому
желба/потреба да добие (да почне да има) нешто или некого или
некој да направи нешто за него’
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Специфичноста на бара2 во однос на бара1 е во тоа што
субјектот сака некој друг да направи нештоза него. Всушност,
субјектот секогаш бара од некого, т.е. се обраќа некому, за тој да
направи нешто, да изврши некои активности со кои потребата/
желбата на субјектот би била задоволена. Така, овој предикат е
триаргументен, секогаш вклучува втор персонален учесник во
ситуацијата. Активноста на субјектот кај овој предикат е вербален
акт, т.е. бара2 е глагол на зборување.
Прв аргумент на овој предикат е човекот (на површината на
текстот чести се и метонимиски замени – ИС што именуваат некоја
институција, држава и сл.). Вториот аргумент на овој предикат е
секогаш човек, некој кој може или треба да го направи тоа што
субјектот го бара. Тој не мора секогаш да е реализиран на
површината на текстот, а ако е реализиран се појавува или како ИС
во датив/индиректен објект (некој бара нешто некому) или како ИС
со предлогот од (некој бара нешто од некого).
Примери:
Децата бараа да им дадам јадење. Децата ми бараа јадење.
Децата од мене бараа (да им дадам) јадење.
Секогаш ми бара да му помогнам/ Секогаш од мене бара
помош.
Секогаш бара помош (од некого).
Од нас бараа само послушност и дисциплина.
Специфичноста на овој предикат ја гледаме во меѓусебниот
однос на двајцата персонални учесници на ситуацијата. Разликата во
социјалната/ општествената положба меѓу нив може да наложи и
делумно поинаква интерпретација на вербалниот акт, но сепак таа
разлика не ја сметам за посебно значење, туку за прагматички
условена. Па така, доколку учесниците се рамноправни или
субјектот смета дека може да упати такво барање кон адресатот, тоа
може да се толкува како „обично“ барање или молба, но доколку
субјектот е во надредена позиција во однос на адресатот, барањето
може да се сфати и како наредба, заповед.
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Примери:
Комитетот бараше од раководството од секое село да им
праќа луѓе за караули — стража .
Иако кралот Георг бараше да се плати откуп за нив,
султанот Мехмет не го прифати барањето.
Главниот инженер бараше во иднина да се стават водомери
во секоја хала..
Третиот аргумент на овој предикат е пропозиционален и ја
изразува содржината на желбата/ потребата на субјектот, а
синтаксички може да се реализира или како комплементарна
реченица со да или како ИС (номинализација) што ја именува
потребата или предметот што ја задоволува потребата на субјектот.
Примери:
Од келнерот бараше да му донесе мени. / Од келнерот
бараше мени.
...за да може барем правно да ни се одврзани рацете да
можеме да работиме, јас барам да ни се даде прецизно толкување
на Протоколот. /... барам прецизно толкување
Како посебно преносно значење, т.е. посебен предикат, може
да се издели и бара3, со парафраза ʽХ има потреба, неопходност од
нешто за да функционира добро’.
Формално, како субјект во овие случаи често се јавува некој
предмет/ поим од менталниот свет на човекот и сл., а како објект
(втор аргумент) некоја активност или карактеристика на човекот.
Често, како ИС во позиција на субјект во исказите со овие примери
се јавуваат имињата на некоја наука, спортска дисциплина, некое
проблемско прашање и сл., а како објект или да-реченица или
номинализација што ја именува таа активност или карактеристика.
Примери:
Науката бара жртви, одрекување/ бара да се жртвуваш и
да се одрекуваш од многу работи.
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Ова прашање бара будна и детална опсервација.
Всушност, овде се работи за еден тип трансформа, со која се
искажува што треба некој да прави за да некој/нешто биде добар,
успешен или за да се добијат добри резултати. Во суштина,
длабински, се работи за каузална (условна или целна) врска меѓу две
пропозиции од типот ‘ако сакаш нешто да функционира добро/ како
што се очекува/ да биде успешно, тогаш треба да се прави нешто/ да
се биде некаков и сл..’ или ‘за да нешто/ некој функционира добро,
за да биде некој успешен, треба да прави нешто/ да биде некаков и
сл..’, пр. Врвниот спорт бара строга дисциплина. За да бидеш врвен
спортист (за да имаш врвни резултати како спортист) треба да
имаш строга дисциплина/ да си многу дисцпилиниран. Анализата на
оваа релација секако бара многу подетално проучување и ја
надминува зададената цел на овој труд.

ЗАКЛУЧОЦИ:
Глаголската лексема бара има две главни значења: бара1 и
бара2 Основни семантички компоненти на двете значења се:
постоење на некаква потреба кај субјектот, желбата и намерата на
субјектот да ја задоволи таа своја потреба (субјектот сака нешто да
направи за таа цел), како и некои од активностите што ги презема за
да ја оствари, примарно преку гледање и/или прашување, но и др.
Потребата на субјектот може да биде од два типа: потреба да дознае
каде е некој или нешто и да воспостави релација (контакт) со
него; потреба да добие/ да има нешто.
Глаголот бара има и др. интересни употреби во специфични
контексти, како на пр. во прашањата од типот: Што бараш ти
тука? во кои значењето на бара се посочува како синонимно на
сака, а всушност претставува прашање за тоа каква/која е причината
субјектот да се наоѓа на одредена локација (Зошто си ти тука?) и
често е израз на негодување на зборувачот за наоѓањето на субјектот
на таа локација.
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Целта на овој труд не е да ги прикаже сите нијанси на
значењата на глаголот бара, ниту сите негови употреби, туку, да ги
утврди неговите основните семантички компоненти, да ги издели
неговите главни значења, да ја утврди нивната семантичка
поврзаност, како и типичните синтаксички реализации.
Истражувањето на бара останува отворено прашање за проучување
и во македонскиот јазик одделно, но и контрастивно во однос на
други јазици.
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Stanislava-Stasha Tofoska
SEMANTIC AND SYNTACTIC ANALYSIS
OF THE VERB BARA IN MACEDONIAN LANGUAGE
Abstract
The subject of this paper is the semantics of the Macedonian verb
бара which is one of the more interesting verbs in the Macedonian
language, both because of its polysemy and the specific etymology. All
other Slavic languages (and not only Slavic) have at least two different
verbs for expressing different meanings of бара and none is with same or
similar etymology. The purpose of the paper is to determine different
meanings of the lexeme бара in Macedonian and how they are related
semantically. After the analysis of the semantic characteristics of the verb
and its arguments, and their typical syntactic representation, two main
meanings are distinguished: бара1 as in Гo барам пенкалото/I’m
looking for my pen, Марко бараше цимер/ Marko was looking for a
roommate, and бара2 as in Тој секогаш ми бара помош /He always
asks mе for help.; Децата ми бараа да им донесам сок/ The children
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asked me to bring them juice. Although at first glance distant, both
meanings of бара are related to the notions ‘want’, ‘need', ‘have’, ‘look’,
etc., which is showed in their semantic paraphrases: бара1- ‘someone
wants to find (to know where it is) something which he needs, by looking
somewhere’; бара2 ‘someone asks somebody to get him what he wants
or needs/ or to do what he wants to be done’
Keywords: semantics, syntax, verbal predicate, polysemy, Macedonian
language
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ASPECT-ORIENTED CONJUGATION IN MACEDONIAN1
1.

Preliminaries

The aim of this paper is to review and update current knowledge
on aspect in contemporary Macedonian. In addition, we will put forward
a notion of aspect-oriented conjugation (AOC) as opposed to the
traditional concept of verbal conjugation, arguing that the paradigm
obtained from the former allows foreign students of Macedonian to study
the verbal system with greater ease. Furthermore, we will present a
prototype of a verbal paradigm implemented in an online application of
aspectual conjugation used by foreign learners.
Kiril Koneski (1999b: 240) has defined the grammatical category
of aspect as ‘a system that includes all the verbs of the Macedonian
language, seen as a juxtaposition of two rows of verb forms: perfectives,
expressing their action as a whole [and finished], and imperfectives,
expressing their action in its development, duration”. […] Aspect [...] is
hence a grammatical- lexical category i.e., a grammatical property of
verbs as lexical units”.
Two types of verb are distinguished depending on their aspectual
properties: perfectives and imperfectives. Perfectives express events in
their completeness while imperfectives do so in their duration. Iteratives
comprise a subset of imperfectives that expresses incomplete action

1

Asst. Prof. Vladimir Cvetkoski, Translation and Interpreting Dept., Blahze Koneski
Faculty of Philology at Sts. Cyril and Methodius University in Skopje,
E-mail: cvetkoski@flf.ukim.edu.mk
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whose execution is presented as a sequence of moments, or as cyclical.
(Koneski 2004: 369-370)
Hence, K. Koneski (1999b: 242) defined an aspectual pair as “the
correlation of two verbs different in aspect but identical in their lexical
meaning, which form a mutual word-forming relationship.” Rare
exceptions to this rule are suppletive aspectual pairs such as: гледа –
види, вели – рече, слуша – чуе, etc. Aspectual pairs are formed (1) by
prefixing an imperfective (пече => ис|пече, i.e., perfectivation), and (2)
by suffixing a perfective (превед|е + -ува = преведува, i.e.
imperfectivation).
Having in mind Koneski’s definition of aspectual pairs and
considering that verbs are open membership group, the Macedonian
verbal system consists of an unlimited array of aspectual pairs, each pair
being derived by imperfectivation (by the suffixes -а, -и, -ва, -ава, -јава ува, or by vowel change) or by perfectivation (by one of the active
prefixes and, rarely, by means of the suffix -не).
As perfectivation2 leads to change in the derivative’s (1) lexical
meaning (каже (say) > докаже (prove)), (2) aspectual and lexical
meaning (мие (wash) > замие (wash away)), and at times, (3) aspectual
meaning (вари (boil) – свари (boiled)), (Koneski 1999b: 241),
imperfectivation proves to be the only derivation method that generates a
consistent array of absolute aspectual pairs. Since suffix-generated
aspectual pairs are characterized by greater regularity in comparison to
their prefix-generated counterparts, “imperfectivation may be seen as a
grammatical way of forming lexically identical aspect-correlative verb
forms […].” (Koneski 1999b: 245) It is regularity of imperfectivated
derivatives that has occasioned the concept of aspect-oriented
conjugation (AOC).

2

No formal criteria for distinguishing prefixed aspectual pairs exist as there are no
specialized prefixes for purely aspectual function (Koneski 1999b: 246).
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2.

Aspectual distinction

Suggesting a methodology to facilitate foreign learners’ verb
system acquisition and designing software to facilitate it requires insight
into the current state of affairs of the verb system. Such an insight ought
to gravitate around aspect as a first-order verb category since generating
paradigms depends on it. By using software technologies, I have
conducted statistical research on the aspectual nature of the Macedonian
verb system, which has covered the following phases:
(1)
(2)
(3)
(4)

corpus collection,
aspectual labelling,
mapping aspectual relationships,
analysis and conclusion

Before we take a look at the results of our statistical analysis, a
note on terminology might be in order as some of the terms used here
have not been used in Macedonian linguistics in describing aspectual
relationships.
ASPECTUAL RELATIONSHIPS
ABSOLUTE
RELATIVE
ASPECTUAL PAIR
ODD IMPERFECTIVE
(преведе - преведува)
чита > (про)чита
(perfectivation, refixation)
BIASPECTUAL
ODD PERFECTIVE
(вечера - вечера)
(из)манипулира >
манипулира
ITERATIVE TRIAD
(deprefixation)
падне – паѓа – паднува
PF-IPF
PF-ITER
падне – паѓа падне –
паднува
Table 1 - Aspectual Relationships
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As Table 1 shows, aspectual relationships in Macedonian can be
broadly divided into two groups: absolute and relative. A verb that stands
in absolute aspectual relationship is said to meet Koneski’s criterion of
aspectual pairs. In other words, it establishes aspectual correlation with
one other verb with which it has identical lexical meaning but is marked
by opposite aspect. Another type of absolute aspectual relationship is
held by biaspectuals and iterative triads.
Relative aspectual relationships are, on the other hand, formed by
verbs that are not lexically identical but are said to make up contextual
aspectual pairs by means of what K. Koneski calls an “empty” prefix.
This arises when prefixing an odd (non-prefixed) imperfective, when a
prefix merely introduces aspectual change to it (e.g. чита > про|чита).
The opposite holds in odd perfectives and prefixed biaspectuals, where
imperfectivation occurs by means of deprefixation. Note that it is
impossible to use the suffix –ува recursively in odd perfectives ending in
–ува and in perfectives rooted in a biaspectual in order to derive an
imperfective (e.g. поверува pf > *повер|ув|ува > верува ipf, or
изманипулира pf > *изманипулирува? (poor style) > манипулира bsp).
Our starting hypothesis is that AOC will be possible among the
huge majority of verbs that have absolute aspectual relationship with
another verb. Hence the conjugation input will not be, as has been the
case in most western European languages, a single verb but a pf – ipf type
aspectual pair (e.g. успее - успева).
The traditional Macedonian perfective, imperfective and
biaspectual paradigms are shown in Table 2. Note that the biaspectual
paradigm behaves in the same manner as the imperfective one in that it
forms verbal nouns and verbal adverbs, unlike the perfective paradigm.3

3

Vertical pipe (|) is used to delimit verb stems from subsequent inflectional elements.
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PF paradigm
Present
Aorist
Perfect
Pluperfect
Future
Future-in-the-past

PF / успее
успе|а|м
успе|а|в
сум успе|а|л
бев успе|а|л
ќе успе|а|м
ќе успе|е|в

Reported Future

ќе сум успе|е|л

Conditional Mood

би успе|а|л

L-form IPF / PF

успе|е|л успе|а|л

Verbal adj. IPF / PF

успе|е|н успе|а|н

Verbal noun
Verbal adverb
Imperative mood

∅
∅
успе|ј, успе|јте

IPF / BSP
paradigms
Present
Aorist
Perfect
Pluperfect
Future
Future-in-thepast
Reported Future
Conditional
Mood
L-form
Verbal adjective
Verbal noun
Verbal adverb
Imperative mood

IPF / успева

BSP имитира

успева|м
успева|в
сум успева|л
бев успева|л
ќе успева|м
ќе успева|в

имитира|м
имитира|в
сум имитира|л
бев имитира|л
ќе имитира|м
ќе имитира|в

ќе сум успева|л
би успева|л

ќе сум имитира|л
би имитира|л

успева|л / ∅
имитира|л / ∅
успева|н/а/о/и
имитира|н/а/о/и
успева|ње
имитира|ње
успеава|јќи
имитира|јќи
успева|ј, -јте
имитира|ј, -јте
Table 2 – Traditional verb paradigm

77

ASPECT-ORIENTED CONJUGATION IN MACEDONIAN

3.

Research and results

In the first phase, 20706 verbs were collected and labelled by
aspect. Labels used in this phase were: imperfective (ipf), perfective (pf),
biaspectual (bsp) and iterative (iter) as a subset of the imperfective type.
The following scenarios defined the possible aspectual relationships one
or more verbs had:
odd imperfective (odd ipf, чита),
odd perfective (odd pf, поверува),
aspectual pair (pf + ipf, absolute aspectual relation, преведе преведува),
biaspectual verb (bsp, e.g. имитира, вечера) и
iterative triad (ipf + pf + iter, iterative arrays type лежи – легне
– легнува, паѓа – падне – паднува etc).
Once the verbs were collected, labelled and classified by aspect,
corpus analysis followed. The corpus was imported into a MySQL
database. To interact with the database server, we have used the
phpmyadmin graphical user interface as part of the XAMPP package.
Results of the analysis were obtained by using queries written in the SQL
programming language. PCREs were used to submit queries referring to
aspectual and verb group markers. The database server returned query
results translated into the following figures, starting with Figure no. 1:
Overview of verbs processed (А-Ш)
Total verbs
100%
20706
Total pairs
92.59% 19717
4
Total odd verbs 7.25%
1502
Fig.1 – Overview of verbs processed
Of totalling 20706 verbs of all three verb groups (-а, -е, -и),
92.59% or 19171 verbs have absolute aspectual relationship with one
4

The term odd verb is used to refer to verbs that do not hold absolute aspectual
relationship with any other verb.
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other verb in the system. This relationship type covers binary aspectual
pairs, biaspectuals (which make up an aspectual pair by themselves) and
iterative triads (a combination of perfective, imperfective and iterative
verb, e.g. падне – паѓа – паднува). Absolute aspectual relationship is
here understood as the semantic compatibility of two verbs to make up a
pure aspectual pair (usually by means of imperfectivation only) barring
prefixation to obtain the so-called ‘empty’ prefix effect (e.g. верува –
поверува, чита - прочита). Thus, members of absolute aspectual pairs
(AAPs) differ in aspect only whereas their lexical meaning is identical.
The largest subset in this group is made up of AAPs (binary pairs
of the преведе – преведува type), which make up 79.75% or 16514
verbs. Iterative triads make up another subgroup (6.45% or 1395 verbs).
Not only does their ternary structure meet the criterion of an AAP but
also it further generates two aspectual pairs with variable iterative
semantics. Тhe падне – паѓа – паднува iterative triad, for instance, can
produce the regular aspectual pair (1) падне – паѓа, and the iterative pair
(2) падне – паднува.
Biaspectuals (6.09% or 1262 verbs) also make up a subgroup
which can be claimed to make up aspectual pair with themselves, owing
to their dual relationship with the perfective and the imperfective aspect.
For instance, the biaspectual вечера (bsp) can be generated by the
formula
E(bsp) = pf (V) & ipf (V),
where the biaspectual event (E) is realized via a perfective (V)
and an imperfective (V) (E.g., Вчера тој вечера слабо (Aorist) – Вчера
тој вечераше цела ноќ (imperfect)). The perfective and imperfective
stems overlap in biaspectuals, hence their bivalent aspectual relationship.
Fig. 2 features an overview of aspectual pairs.
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Total pairs
Absolute pairs
Biaspectuals
Iterative triads

4.

92.59% 19171
79.75% 16514
6.09%
1262
6.74%
1395
Fig. 2 – Overview of aspectual pairs

Figuring out odd verbs

The remaining verbs, provisionally called odd, are such that do
not have their own absolute aspectual pair but have a context-based
relative aspectual relationship. Relative aspectual relationship is the
semantic compatibility of one verb to make up a pseudo-aspectual pair
(imperfective - perfective) with another verb, which it is not usually
lexically related to, but with which it may form a contextual aspectual
pair by means of prefixation, or by suppletion (e.g., гледа => види, or by
prefixation e.g., копа – ископа, чита – прочита, верува - поверува). It
is called relative or pseudo-aspectual because, burdened with their own
semantics, prefixes can never generate pure aspectual distinction. Such
among the imperfectives are 7.25% or 1502 verbs of all three groups (-а,
-е, -и). Some of the most frequently used verbs in Macedonian can be
found in this group. Fig. 3 shows the overview of odd imperfectives
relative to the total verb corpus.
Total verbs
Total odd imperfectives
Odd -а verbs
Odd -е verbs
Odd -и verbs

100% 20706
7.25% 1502
2.38% 492
0.95% 196
3.93% 814
Fig 3 – Aspect-Odd Verbs

Although the odd –е group (0.95% or 196 verbs) is the smallest
among the odd imperfective verb groups, its members are among the
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most frequently used verbs and, as non-prefixed imperfectives, have the
most productive prefix-derivational combinations. This feature makes
them the very core of the verbal system. Their perfective stems have been
largely codified in the Macedonian Orthographic Dictionary. They
formally behave as biaspectuals, because their perfective stem can be
derived from their imperfective stem, and having both, they can develop
a full paradigm. Modern native speakers, however, rarely use this verb
group’s perfective stems. Rather, this odd verb group makes up aspectual
pairs by prefixation (e.g. брише => *бришав5 => из-брише (избришав)).
What is also interesting about the odd-e verb group is that,
although the independent use of their perfective stems is restricted, they
are nonetheless widely found within other verbs derived by prefixation:
e.g., in the standard language, the codified aorist form of the verb, e.g.,
корне with the meaning "1. Pull (something, especially a tree or plant)
out of the ground."- Вчера *корнав6 голем корен во дворот. However,
the stem –корнав is used in all aorist forms of the prefixed perfective
derivative ис + корне (искорнав, искорна, искорнавме, искорнавте,
искорнаа, e.g. Вчера искорнав голем корен во дворот), as well as in
other prefixed derivatives of the verb корне (откорне => откорнав).
This is an example of relative aspect relationship between корне and
искорне resulting in a contextual aspectual pair корне – искорне. Other
examples of relative aspectual pairs of the odd e-group are: мие – измие,
пцуе – опцуе, сее – посее, стине – остине, пие – испие, мете –
измете/смете, брише – избрише etc.
Odd a-group imperfectives amount to 2.38% or 492 verbs. It is
difficult to speak of a perfective stem in this group because the a-verb
group in Macedonian does not have aorist subgroups. Therefore, this
verb group can only make up relative aspectual pairs by prefixation.
Odd и-group imperfectives amount to 3.93% or 814 verbs of the
analysed verb corpus. Their situation is somewhat varied: on the one
5
6

Codified in Koneski (1999: 33).
Codified in Koneski (1999: 189).
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hand, there is a small group of non-prefixed и-group imperfectives whose
stem ends in a consonant: носи (носив), брбори (брборив), брани
(бранив), бележи (бележив/бележав), лежи (лежав), дели (делив),
држи (држив/ав), седи (седов) and another group of и-verbs whose
stem ends in a vowel, such as: брои (броив/бројав), гнои (гноив/гнојав),
гои (гоив/гојав), крои (кроив/кројав), пои (поив/појав), стои
(стоив/стојав), строи (строив/стројав), таи (таив), постои
(постоив/постојав), whose perfective stems have been codified but
which are hardly ever used by native speakers. On the other hand, the rest
of this verb group has been codified as imperfectives only, and in
practical speech they make up relative perfective pairs by prefixation.

5. Aspect-oriented Conjugation
The above statistical findings have resulted in the conclusion that
aspectual pairs should be the starting point in approaching the problem of
aspectual conjugation in Macedonian. Indeed, to justify such a starting
point, a trivial example comes to mind: let's imagine that a foreigner (an
Englishman, a Spaniard or a German) has begun studying Macedonian
and it's time for him to learn one of the most basic verbs – прати. He
comes from a language setting where only one root morpheme (English
send, Spanish envi-ar, German send-en) along with a couple of auxiliary
verbs, are sufficient to generate a full verbal paradigm. We observe how
our Macedonian beginner, having learned only one form – прати which,
to his misfortune, is a perfective, struggles to generate the present
indicative tense. Since Macedonian present indicative tense is formed
exclusively by imperfectives, he will have to reopen his dictionary and
learn the corresponding imperfective form праќа. His torments would
immediately end if he learned that the concept behind the English send,
Spanish enviar and German senden is represented, in Macedonian, by the
прат|и - праќ|а aspectual pair.
Let’s consider the absolute aspectual pair прат|и – праќ|а
containing прат- as its perfective stem and праќ- as its imperfective
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stem. The following simple forms have been generated from the
perfective stem: present subjunctive (прат|а|м), aorist (прат|и|в),
perfective l-form (прат|и|л), perfective subjunctive l-form (прат|е|л),
perfective imperative mood (прат|и), perfective imperative plural
(прат|е|те), perfective past subjunctive (прат|е|в) and perfective verbal
adjective (прат|е|н / прат|е|на / прат|е|но/ прат|е|ни).
The following forms have been generated from the imperfective
stem праќ-: present indicative tense (праќ|а|м), imperfect (праќ|а|в),
imperfective l-form (праќ|а|л), imperfective imperative mood (праќ|а|ј),
imperfective imperative plural (праќ|а|јте), verbal adverb (праќ|а|јќи),
imperfective verbal adjective (праќ|а|н / праќ|а|на / праќ|а|но/
праќ|а|ни), and verbal noun (праќ|а|ње). Generating simple forms from
the aspectual pair прат|и – праќ|а can be visualized and studied in
Figure 4.
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ПЛЕТЕ
(IPF)
Ipf. Stem
плет-е
плет-а-м
плет-а-м
плет-о-в
плет-е-в
плет-е-в
пле-т-о-л10
плет-е-л
плет-и
плет-е-те

ПРАЌА
(IPF)
Ipf. Stem
праќ-а8
праќ-а-м
праќ-а-м
Ø*
праќ-а-в
праќ-а-в
праќ-а-л
праќ-а-л
праќ-а-ј
праќ-а-јте

ми-јте

МИЕ
(IPF)
Ipf. stem
ми-е
ми-ј-а-м
ми-ј-а-м
ми-ø-в
ми-е-в
ми-е-в
ми-ø-л
ми-е-л
ми-ј
од-е-те

ОДИ
(IPF)
Ipf. stem
од-и
од-а-м
од-а-м
од-и-в
од-е-в
од-е-в
од-и-л
од-е-л
од-и
имитир-а-ј-те

ИМИТИРА
(BSP)
Ipf. 7 stem
имитир-а
имитир-а-м
имитир-а-м
имитир-а-в
имитир-а-в
имитир-а-в
имитир-а-л
имитир-а-л
имитир-а-ј

Biaspectuals have imperfective stems because formally they behave as imperfectives in that their stems can generate
verbal nouns and verbal adverbs.
8
The vowel in bold indicates the verb group, in this case, a-group.
9
The underlined vowel indicates the verb’s aorist subgroup, in this case, и-subgroup.
*
Imperfective aorist is possible and is codified in non-prefixed е-group and in some и-group imperfectives, e.g. плете
(плетов), дели (делив), живее (живеав). However, in contemporary speech and writing, non-prefixed imperfectives form
aspectual pairs by means of prefixation (плете – исплете, дели – подели, живее – поживее, чита - прочита).
10
Perfective L-form of плете is плел, where there is consonant and vowel reduction.

7

imperative pl.

ind. present
subj. present
Aorist
ind. Imperfect
subj. imperfect
ind. pf. l-form
subj. ipf. l-form
imperative

ПРАТИ
(PF)
Pf. stem
пратØ
прат-а-м
прат-и-в9
Ø
прат-е-в
прат-и-л
прат-е-л
прат-и
прат-ете
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verbal adj.
verbal adv.
verbal noun

прат-е-н
Ø
Ø

праќ-а-н
праќ-а-јќи
праќ-а-ње

ми-е-н
ми-е-јќи
ми-е-ње

од-е-н
од-е-јќи
од-е-ње

имитир-а-н
имитир-а-јќи
имитир-а-ње

Fig. 4 – Generating basic verbs forms from both stems

плет-е-н
плет-е-јќи
плет-е-ње
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Among the generated imperfective basic forms, note the overlap
between indicative and subjunctive present праќ-а-м, imperfect праќ-ав and l-forms праќ-а-л, which accounts for the possibility of
imperfectives to form indicative forms and subjunctive da-constructions,
which is not the case with perfectives.
Once we have generated the simple forms of both stems, we could
proceed to generate complex indicative verb forms. To this end, use will
be made of the present auxiliary verb sum-forms (сум, си, сме, сте,
barring 3rd person forms е and се) and their imperfect counterparts (бев,
беше, беше, бевме, бевте, беа) as well as the fixed particles ќе and би.
Figure 5, in which arrows are used to indicate the respective
stems used to generate indicative tenses, describes the procedure for
generating indicative forms.
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Figure 5 – Generating indicative tenses and the conditional mood
Figure 6, which outlines the fully developed verbal paradigm,
shows how each tense and mood utilizes the perfective and imperfective
stem. Both stems participate in building complex forms in the perfect,
pluperfect, future, future-in-the-past, future reported tense and
conditional mood. Perfectives cannot directly derive verbal nouns, verbal
adverbs and negative imperative (не прати is today regarded as archaic
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and is not is used in contemporary speech and writing) but do so via their
intermediary imperfective stem.
Indicative paradigm (прат|и - праќ|а)
Present
Aorist
Imperfect
PF Sum perfect
IPF Sum perfect
PF Sum pluperfect
IPF Sum pluperfect
PF Future
IPF Future
PF Future-in-the-past
IPF Future-in-the-past
PF Reported Future
IPF Reported Future
PF Conditional Mood
IPF Conditional Mood

праќ|ам
прат|ив
праќ|ав
сум прат|ил
сум праќ|ал
бев прат|ил
бев праќ|ал
ќе прат|ам
ќе праќ|ам
ќе прат|ев
ќе праќ|ав
ќе сум прат|ел
ќе сум праќ|ал
би прат|ил
би праќ|ал

SUBJUNCTIVE DACONSTRUCTIONS
PF Present
IPF Present
PF Imperfect
IPF Imperfect
PF / IPF Perfect
IPF Perfect
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Concurrent има3
perfect

имам прат|ено
имам праќ|ано
имав прат|ено
имав праќ|ано

ќе имав прат|ено
ќе имав праќ|ано
ќе имам прат|ено
ќе имам праќ|ано
би имал прат|ено
би имал праќ|ано

да прат|ам
да праќ|ам
да прат|ев
да праќ|ав
да сум прат|ил / да сум
прат|ел
да сум праќ|ал
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праќ|а
праќ|ај
/
праќ|ајте
Negative imperative
ø
не праќ|ај /
не праќ|ајте
Nemoj + da constructions
немој да прат|иш
немој
да
немојте да прат|ите
праќ|аш /
немојте да
праќ|ате
l-form
прат|ел / прат|ил
праќ|ал
verbal adjective
прат|ен / прат|ена / праќ|ан
/
прат|ено / прат|ени
праќ|ана
/
праќ|ано
/
праќ|ани
verbal noun
Ø
праќ|ање
verbal adverb
Ø
праќ|ајќи
Figure 6 – Full paradigm of the прати – праќа aspectual pair
OTHER FORMS
Imperative

прат|и
прат|и / прат|ете

The advantages of the full aspectual paradigm are in that both
aspects of the verbal action can be displayed in one place. We will revisit
the story of our foreign student of Macedonian to see that, bearing in
mind the action of send/enviar/senden/прат|и-праќ|а, the learner obtains
aspectual nuances of the sending event as well: in an aspectual
juxtaposition of the Macedonian sum-perfect, for instance, (сум пратил
vs сум праќал) the learner immediately distinguishes between
resultativity (сум пратил) of the sending action in the past, versus
multiplicity, imperfectivity or iteration over a longer time period (сум
праќал).
Aspect-oriented conjugation has its shortcomings related to the
polysemy of non-prefixed odd imperfectives. As mentioned earlier, they
make up 7.25% (1502 verbs) of the verbal system of all verbal endings,
as follows: odd -а verbs make up 2.38% (492 verbs), odd -е verbs make
up 0.95% (196 verbs) and odd -и verbs make up 3.93% (814 verbs).
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Foreign students of Macedonian will have to rely on some kind of further
aid to figure out the most suitable prefix to build aspectual pairs. An
attempt to compile such a pair list of non-prefixed imperfectives has been
made by Kiril Koneski (1999b).

6. Closing Thoughts
Based on the above rules and patterns, I have written conjugation
algorithms in the PHP programming language. They can conjugate more
than 10000 aspectual pairs, biaspectuals, iterative triads (with the option
to conjugate two dynamic aspectual pairs of each iterative triad), as well
as odd imperfectives. All of this has resulted in an experimental aspectual
conjugator located at the free internet URL asp.vigna.mk.
Odd imperfectives pose an evident problem for foreign learners.
In spoken and written practice, all odd imperfectives of all verb groups
make up aspectual pairs by prefixation and since there is more than a
dozen of these, it will be still difficult for foreign learners to generate the
most appropriate aspectual pair member of an odd imperfective as
prefixes change the verb’s lexical meaning.
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РЕЗИМЕ (RESUMÉ)
Трудот ја прикажува тековната состојба во современиот
македонски глаголски систем од аспект на видската теорија и тврди
дека на странските изучувачи на македонскиот јазик но и на
родените говорители ќе им биде уште полесно изучувањето на
македонските глаголски парадигми со помош на видска конјугација.
Прикажана е демо-верзија на видски конјугатор поставен на
интернет-адресата asp.vigna.mk.
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ЗА ОПРЕДЕЛЕН ТИП АДАПТИРАНИ КОНСТРУКЦИИ
ОД АНГЛИСКИОТ
(описот, употребата и правописот)

Предмет на интерес во овој труд се составите од типот И+И
(именка + именка)1 каде што првата именка е заемка од англискиот,
а втората именка е дел или делува како да е дел од домашната
лексика од типот шопинг центар во македонскиот јазик2. Ваквите
состави претставуваат адаптирана конструкција од англискиот и се
многу продуктивни во соврмениот македонски јазик. Целта на тудот
е да се објасни нивната зачестената употреба и нивното варијантно
пишување (без цртичка или со цртичка) во печатените и онлајн
весниците на македонски јазик.
Македонскиот, како и сите јужнословенските јазици (во
различен степен) ги имаат адаптирано овој тип конструкции од
англискиот3, каде англиската заемка, т.е. именката што е
модификатор (шопинг) е проследена со именка центар/глава

Употребата на две именки без усогласување е карактеристика на македонскиот
јазик, при што првата именка функционира како квантификатор: чаша вино, група
деца, двајца родители итн. (Петроска 2008).
2
Во овој труд не се анализираат конструкциите/составите од две именки од кои
првата именка не е модификатор, а втората не е центар (за сите видови состави од
две именки в. Petroska 2019).
3
Според Kapatsinski & Vakareliyska 2014 и Vakareliyska 2018 овој тип адаптирани
конструкции има најголема френквенција и продуктивност во бугарскиот јазик во
однос на сите словенски јазици врз основа на анализиран корпус од печатот
(весници).
1
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(центар) и се добива составот [N[N]]4. Употребата на ваквите
состави е зачестена и е со различни семантички релации меѓу
елементите, како на пр. интернет библиотека, хит песна, веб
страница итн. (в. Митковска 2011) и е ограничена на термини
поврзани со бизнис, финансии, кумпјутери/интернет, музика, спорт,
козметика и кујна/готвење. Ваквиот тип состави и претходно
функционирале во македонскиот јазик, но не се сметале за толку
чести.
Употребата на една именка како модификатор без
морфолошко прилагодување како придавка и без соодветно
усогласување со именката центар по род и по број, од
морфосинтаксички аспект, претставува една интересна употреба, а
за некои и нарушување на основните традиционални принципи на
македонската/словенската морфологија и морфосинтакса. Фактот
дека ваквиот тип конструкции постоеле во јазикот од порано
(в.подолу) придонел за денешната честата фреквенција, широкиот
семантички опсег и продуктивност на овие конструкции во
македонскиот јазик.

1.

Описот на [N[N]] во македонските граматики.

Овој тип состави во македонските граматики и во
лингвистичката литература е опишан како модел позајмен од
турскиот, со турски заемки (Конески 1986 и 1987, Минова-Ѓуркова
2000, Petroska 1998), а и како продуктивен модел со заемки од
англискиот, под влијание на англискиот јазик (Минова-Ѓуркова
Модификаторот на површината (заемката од англискиот) е цела реченица во
длабинската структура и затоа овој тип конструкции/состави се нарекуваат и
подредени (Petroska 2019). Можната парафраза би била ‘центар што има шопинг’.
Во овие состави се изразува некаков однос на класификација помеѓу значењето на
именката центар и модификаторот (тоа е шопинг центар, а не клинички центар
или културен центар итн.). Можноста за спецификација на релацијата помеѓу
двете именки ја засилува употребата на новите адаптирани конструкции од
англискиот јазик.
4
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2000, Petroska 1998, Vakareliskaja and Kapatsinski 2014). Во
Историјата на македонскиот јазик Блаже Конески (1986: 129) ги
опишува овој тип на состави како не ретка појава и како модел
позајмен од турскиот, каде првата именка се јавува како атрибут на
втората: самур калпак, шам кајсија, веројатно под влијание на веќе
прифатените состави (синтагми) со неменливи придавки примени од
турскиот во функција на модификатор (атрибут): серт човек, жена,
дете, луѓе, но модел што се среќава и со комбинација на именки што
не се од туѓо потекло: сила работа, ветар работа, или се калки од
турскиот: ручек време, ужина време, жетва време. Во
Граматиката, Конески ги опишува овој тип на состави од И+И со
првата именка како модификатор во делот Именката како
определба на именка (1987:267). Меѓутоа, во делот Сложенки со
непосредно страстување Конески (1987: 297) наведува ист пример,
но тука запишан сленао: шамкајсија. Во прескриптивната синтакаса
на Минова-Ѓуркова (2000: 220), овој тип на состави од И+И се
анализирани како именски групи во чиј состав влегува именски
атрибут, т.е. целини од две именки, сврзани со цртичка од кои
првата именка се јавува како определба и “при членувањето, членот
се јавува со именката-центар“, како на пр. спомен-плочата итн. Таа
наведува дека овој тип на примери се среќаваат и во рамките на
постарите заемки: чардак-боја, шам-кајсија, но исто така и во рамки
на новите заемки, особено од англискиот: танц-мајстор, тампонзона, филтер-хартија, прес-конференција, инстант-илузија, наркотест5, фолк-хит, тинејџ-серија итн.
Сите овие описи на составите од две именки [N[N]], кои се
продукивни, со првата именка како модификатор, т.е. определба на
втората именка-центар покажуваат два начини на пишување,
разделено (Конески 1986 и 1987) и со цртичка (Конески К. 1986 и
Минова-Ѓуркова 2000).
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2.

Правописните правила на [N[N]].

Ваквиот тип состави се определуваат како полусложени
именки и според Правописот секогаш треба са се пишуваат со
цртичка (Андријевска и Конески 2016). Ваквото правописно
решение се должи на фактот дека именката модификатор останува
неменлива - морфолошки не се усогласува со именката центар, а при
членувањето, членот се јавува со модификуваната именка (именката
центар), како на пр. шопинг-центарот, интернет-меɡиумот,
бизнис-заеɡницата, контакт-телефоните, чартер-летовите итн.
Во новото издание на Правописот на македонскиот јазик
(Андријевска и Конески 2016), бројот на примери од ваков тип
состави на [N[N]] (комбинација на заемки од англискиот и домашен
елемент) е многу поголем во однос на претходните изданија. Тоа
покажува дека овој тип адаптирани конструкции се продуктивни и
се составен дел од македонскиот стандарден јазик: анɡерграунɡсцена, бизнис-асоцијација, бизнис-заеɡница, блуз-музичар, брејктопка, веб-ɡискусија, веб-записник, веб-локација, веб-страница, гејбрак, геј-заеɡница, геј-култура, геј-оɡнесување, геј-параɡа,
интернет-кафе, интернет-култура, интернет-меɡиум, интернетпребарувач, камп-приколка, контакт-лице, контакт-телефон,
маркетинг-менаџер, маркетинг-служба, пилот-проект, поп-арт,
поп-икона, поп-музика, поп-рок, портабл-машина, портаблтелевизор, револвинг-креɡит, рејтинг-листа, рок-бенɡ, рок-музика,
рок-опера, роуɡ-шоу, стенɡбај-аранжман, стоп-светло, таксивозач, такси-услуга, фитнес-инструктор, фитнес-центар, хиткнига, хит-песна, хит-серија, хорор-приказна, хорор-филм, чартерлет,
чартер-линија,
чип-картичка,
џинс-кошула,
шатлɡипломатија, шопинг-центар итн.
Фактот дека се регистрирани толку примери со заемка од
англискиот од типот покажува дека се работи за адаптирани
конструкции што се дел и од македонскиот стандарден јазик.
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3.

Македонските [N[N]] состави и странската лингвистичка
литература.

Според истражувањата на Vakareliyska&Kapatsinski (2014:
283) во македонските весници има помала фреквенција на употреба
на овој тип конструкции позајмени од англискиот [N[N]] во однос
на бугарските весници, а сето тоа го објаснуваат дека се се должи,
барем делумно, на сегашниот статус на македонскиот јазик како нечлен на ЕУ. Тие наведуваат, во фуснота: “Од влезот на Бугарија во
ЕУ, популарно е кај младата генерација да се самоидентификуваат
како граѓани на Европа – идентитет што вклучува отвореност кон
адаптирање на лексички заемки од англискиот, како меѓународен
јазик на ЕУ.” Во нивната анализа наведуваат дека честотата,
продуктивноста и семантичкиот опсег на [N[N] е грубо кажано иста
помеѓу македонскиот и српскиот, дека и двата јазика се јазици на
земји од не-ЕУ.
Заклучоците дека во македонските весници има помала
фреквенција на употреба на овој тип конструкции со заемки од
англискиот Vakareliyskа (2018) ги изведува врз основа на мал корпус
од весниците Утрински весник, Вечер и Дневник во текот на еден
месец во 2013 годин. Нејзиното објаснување за помалата
продуктивност и помалиот степен на прифатливист на овие
конструкции во македонскиот стандарден јазик, во однос на
бугарскиот стандарден јазик, се рефлектира во построгите
правописни правила во македонскиот стандарден јазик (пишувањето
со цртичка), наспроти слободното правописно правило на пишување
во бугарскиот стандарден јазик. Според нив, иако македонскиот има
исти граматички карактеристики и историски претходници за овој
тип состави [N[N]], од вонлингвистички причини (в. погоре), овие
конструкции не се адаптирани во стандардниот јазик како што се
прифатени во секојдневниот јазик. Сепак, основниот аргумент за
комплетната адаптација на овие конеструкции во бугарскиот
стандарден јазик се должи на, како што наведуваат, на околу 700
позајмени состави од овој тип регистрирани во Речник на новите
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думи5 (2010). Според нив, фактот дека не постои еквивалентен
речник на другите словенски јазици каде би биле наведени овој тип
на конструкции покажува дека бугарскиот има водечка улога во
нивната употреба.

4.

Употребата на [N[N]] во македонските печатени и онлајн
весници.

Како што беше наведено и претходно нивната употреба е
зачестена во печатените и онлај весниците. За жал, не постои корпус
за да може статистички попрецизно да се утврди бројот и честотата
на употреба на овие состави, а дел од македонските весниците во
последнава деценија згаснаа, а дел од нив се нови, па креирањето на
таков корпус и не е лесна задача. Но, она што може да се каже е дека
често се употребуваат и се дел од стандардниот македонски јазик.
Фактот дека голем број примери се регистрирани и во новиот
Правопис (2015) покажува дека овие состави се дел од македонскиот
стандарден јазик. Примената на правописното правило е друго
прашање. Од анализа на весниците во текот на 2018 година може да
се забележи пишување и без цртичка и со цртичка на составите од
овој тип (примената на правописните правила не е доследна во
печатот на македонски јазик).
4.1. Составите со именката модификатор бизнис се
забалежува дека најчесто се пишуваат без цртичка: бизнис
трансакции, бизнис секторот, бизнис план, бизнис идеја, бизнис
модел, бизнис класа, бизнис можности, бизнис центар, бизнис
психологија, бизнис вести, бизнис кариера, бизнис поддршка, бизнис
интелигенција, бизнис активности, бизнис дестинација, бизнис
договорите, бизнис земја, бизнис интереси, бизнис регулативата,
Автори на речникот се Пернишка, Благоева и Колковска, а изданието е на Наука
и изкуство.
5
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бизнис круговите, но има примери на пишување и со цртичка:
бизнис-партнер, бизнис-трик, а и варијантно пишување: бизнис
форум и бизнис-форумот.6 Именката бизнис е целосно прифатена во
македонскиот стандард и сосем самостојно функционира како
именка од мачки род (бизнисот, бизнисите, добар бизнис, успешни
бизниси итн.). Адаптираните состави/конструкции со бизнис се
многу продуктивни. Пишувањето без цртичка покажува дека
адаптираните состави/конструкции ги сочинуваат две консекутивни
именки, кои лесно самостојно функционираат во јазикот и не се
претопуваат во една единствена јазична единица.
4.2. Составите со модификаторот стартап, во пишувањето
се јавуваат без цртичка: стартап раборилница, стартап компании,
стартап идеја, стартап тим, македонските стартап компании,
стартап иновација, со цртичка: стартап-бизнис, стартап-проект,
и варијантно: стартап-фирми и стартап фирма.7 За разлика од
бизнис, именката стартап навлегува во македонскиот (од
англискиот) во поново време и не се употребува со таква
френквенција како бизнис. Како доказ, дека функционира како
именка од машки род се примерите што се среќаваа во
македонскиот печат од типот: Меѓунариден натпревар на стартапи
во Брисел; независно што стартапот не е во зоните; го доделува
првите кредити за стартапите итн. Во примерот: Стартап, мали
и средни претпријатија, функцијата на стартап во ваков контенст
(заедно со мали и средни) е јасна само како модификатор на
именката центар (претпријатија). Она што е најважно е функцијата
на зборовите во конструкциите/составите што ги формираат, а за
адаптираните конструкции/состави за кои тука станува збор исто
така е важно дека фукнционираат како модификатори на инемките

Сите примери се преземени од избор на онлајн весниците на Вести (time.mk) и
секако, сите можни комбинации на составот со бизнис не се исцрпени, ниту
варијантноста во пишувањето (со или без цртичка).
7
Примери се преземени од избор на онлајн весниците на Вести (time.mk).
6
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центри без да биде важно дали може да се определат како именки
ики како продавки (в. подолу).
4.3. Фактот дека овие конструкции/состави се пишуваат
многу често без цртичка во англискиот влијае и на адаптацијата при
пишувањето без цртичка и во македонскиот, а и фактот дека при
комбинирањето на модификатор (од туѓо потекло без оглед дали е
именка или придавка) и на именка центар во македонскиот јазик,
модификаторот може да биде неменлива придавка и во тој случај, и
според Правописот не се пишува цртичка (в. претходно).
Неколку примери од Правписот (Андријевска и Конески
2016) за состави од придавка (од туѓо потекло) и именка блиц
посета, гратис влезница, инстант пире, онлајн продажба, офшор
зона, офшор компанија итн. И наведените модификатори
определени како придавки (како и именкаите модификатори, в.
погоре) остануваат неменливи - морфолошки не се усогласуваат со
именката центар, а при членувањето, членот се јавува со
модификуваната именка (именката центар): блиц посетата, гратис
влезницата, онлајн продажбата, офшор компанијата итн.
Кога модификаторот е заемка од англискиот што
функционира како придавка, како онлајн, исто така се забалежува
пишување и без цртичка онлајн измама, онлајн анкета, онлајн игра,
онлајн комуникација, онлајн продажба, онлајн кампањи, онлајн
платформите, но и со цртичка: онлај-купување, онлајн-дебата,
онлај-продавници, онлајн-книга, онлајн-дебатата, а и варијантно:
онлајн медиуми и онлајн-медиуми8.
4.4. Именките во составите од две именки [N[N]], кои се
предмет на интерес во оваа статија имаат класификувачки однос,
т.е. релација на класификација (в погоре: тоа е шопинг центар, а не
клинички центар или културен центар итн.). Модификаторите
изразуваат атрибут за нешто, како релациски придавки. Она што се
8

Сите примери се онлајн изданието на весникот Нова Македонија (2018).
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покажува во печатените медиуми е дека изведувањето на релациски
придавки во македонскиот јазик (контактен телефон; најлонски
чорапи) од именките од туѓо потекло лесно може да се избегне и
најчесто самата именка фуккционира како модификатор (контакт()телефон; најлон(-)чорапи итн.). Честата употреба и продуктивноста
на [N[N]] покажуваат дека современиот македонскиот јазик, а и
стандардниот јазик ги има адаптирано овој тип на сотавиконструкции и не инсистира да се употребуваат можните варијани
конструкции со предлози (телефон за контакт; чорапи од најлон
итн.)

5.

Заклучок.

Од прегледот на адапираните конструкции од англискиот
јазик, т.е. составите oд две именки [N[N]]
од кои првата
(модификаторот) е заемка од англискиот може да се за изведат
следниве заклучоци: а) се работи за продуктивен модел и
македонскиот јазик има основа лесно да ги прифаќа и адаптира овој
тип на состави/конструкции од англискиот јазик затоа што тој модел
веќе постои во јазикот (адаптиран модел од турскиот); б)
составите/конструкциите со елемент што функционира како
модификатор и останува немелив (не се усогласува со именката
центар) е појава што постои во македонскиот јазик и не е нешто што
ги нарушува основните принципи на македонската морфологија и
морфосинтакса; в) варијантноста во пишувањето постои и покрај
тоа што правописните правила не дозволуваат варијантност:
тенденција за пишување без цртичка е фактот дека во македонскиот
јазик постојат различни типови на конструкции во чиј состав
влегуваат две именки и чувството дека адаптираните
состави/конструкции ги сочинуваат два консекутивни елементи,
кои лесно самостојно функционираат во јазикот, а и правописното
правило за составите во кои првиот елемет е неменлива придавка од
туѓо потекло (кај зборовите од туѓо потекло во такви конструкции
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јасно е што функционира како модификатор, а не секогаш е јасно
дали е продавка или е именка; тенденција за пишување со цртичка
маркираноста по број и определеност ја има именката центар; г)
определените правописни решенија не се должат на
вонлингвистички фактори, туку на прескриптивните правила за
ненарушување на основните принципи на македонската
морфологија и морфосинтакса.
Постоењето на корпус со текстови од следните области:
бизнис, финансии, компјутери/интернет, музика и спорт ќе
овозможи подобар опис на овие состави со што подобро ќе може да
се утврди влијанието од ангискиот во современиот македонски
стандард.
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ADOPTED ENGLISH LOANBLAND [N[N]] CONSTRUCTIONS
IN MACEDONIAN
(Description, Use and Orthography)
(Summary)
These loanbland [N[N]] constructions in Macedonian have the
first noun functioning as a modifier and is an English loanwod (шопинг
центар). They are very productive as a result of historical precedents
that have supported the use of [N[N]] constructions. Having the first
element (noun) functioning as a modifier, without an agreement with the
head noun is something that exists in the Macedonian languge (as a result
of a previously-borrowed model and previously-loaned undeclinable
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adjectives). The basic sources for analyzing these loanbland [N[N]]
constructions are Macedonian newspapers and all these examples are
connected to business, finances, computers, internet music and sports.
The Macedonian prescriptive rule is that these constructions should be
written with a hyphen. There is variation in the way they are written as a
result of different noun+noun constructions and undeclineble
adjective+noun constructions in Macedonian, written without a hyphen.
When the loanword functions as a modifier, it is difficult to distinguish if
it is an adjective or a noun. That is why the variation in spelling is
present in the newspapers. The orthographic rules for [N[N]] are not a
result of an extra linguistic factor, but are an attempt to make strict
prescriptive rules to protect the Slavic character of the Macedonian
morphology and morphosyntax.
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ЗА МАКЕДОНСКИТЕ РАБОТИ И ИСТОРИСКАТА
ФОНОЛОГИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
За IX Македонско-северноамериканска конференција по
македонистика, држев реферат базиран на истражување во архивот
на Лазар Колишевски за односот меѓу политиката и македонскиот
стандарден јазик. За оваа јубилејна X по ред конференција, пак ќе го
насочам своето внимание на некои архивски истражувања, овој пат
во врска со историјата на самата македонистика, и тоа поврзана со
Северна Америка. По 47 години учење и истражување во
Македонија, излегува дека јас самиот имам сопствена архива
поврзана со историјата на македонистиката. До скоро не бев свесен
за историската вредност на некои работи што ги имам, но една
статија од Блаже Ристовски, која ме спомнува мене, ме поттикна да
го подготвам овој скромен придонес кон историјата на
проучувањето на македонскиот јазик.
Во една збирка на негови статии од 2013 г., Блаже Ристовски
преиздаде една статија, прво издадена во Предавања на Семинарот
за македонски јазик, литература и култура во 2002г., со наслов “Кон
историјата на 'историската фонологија на македонскиот јазик’ од
Блаже Конески” (Ристовски 2013:414-421). Статијата е базирана на
три писма (едно во три верзии) од архивот на акад. Божидар
Видоески. Во статијата, колегата Ристовски ме спомнува трипати.
Првпат во цитат од едно писмо од Божо до Џорџ Шевелов,
редакторот на серијата ”Историските фонологии на словенските
јазици”, каде пишува: ”Имаме усна согласност од проф. Виктор
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Фридман (Северна Каролина) да го преведе текстот на англиски.”
Еве го второто споменување:
Засега барем, нам не ни е познато кога точно бил завршен
текстот, но сигурно е дека во конечната верзија не бил готов во
1977, ниту пак знаеме колку време бил здржан кај преведувачот на
англиски проф. В. Фридман. (Тоа знаат проф. Виктор Фридман и
можеби проф. Зузана Тополињска, која и го зачувала и го
подготвила за печат текстот на Видоески во формата како што е
објавен во новото издание.)-- (Ристовски 2013:417)
Кога за првпат ги прочитав тие редови, се зачудив. Зошто не
му текнало на колегата Ристовски да ме праша мене? Имам јас свој
личен архив на сите мои професионални електронски пораки од
Македонија, вклучувајќи ги и електронските пораки од колегата
Ристовски. Значи, да сакал, тој ќе можел да ме праша, и јас ќе
одговорев. Третиот пат го цитираше Људмил Спасов во една
белешка дека според Спасов сум се сретнал со Блаже и Божо во
врска со книгата ”во 1977г. (или порано)” или ”некаде во тоа време.”
И така, во овој мој реферат за Х Македонско-Северноамериканска
конференција за македонистика ќе кажам нешто поточно за
историјата на ”Историска фонологија на македонскиот јазик”.1
Прво нешто за мојата лична хронологија. Дојдов во
Македонија првпат на IV Семинар за македонски јазик, литература
и култура во 1971г., се вратив на V Семинар во 1972, потоа
престојував девет месеци на специјализација во Македонија во
периодот септември 1973-јуни 1974. Во 1974г., по иницијатива на
Божо Видоески, се одржа I Научна конференција при Семинарот.
Заради условите на моите стипендии, не бев во состојба да останам
во Македонија за I Научна дискусија, и не можев да дојдам за II
Научна дискусија затоа што во тоа време се преселив од Чикаго до
Северна Каролина на моето прво работно место. И така, се вратив во
Колега Ристовски беше во македонската делегација за првата конференција, а
колегата Спасов во петтата.
1
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Македонија на IX Семинар и III Научна дискусија во август 1976 г.
Немав можност да дојдам во Македонија во 1977г., а се вратив за
пократок престој во 1978г. Релевантноста на некои од овие детали
ќе станат јасни подолу.
Кон крајот на мојот престој во 1974г., Блаже Конески ме
покани дома кај него на ракија. Секако дека беше за мене особена
чест и особено задоволство. Во текот на муабетот, тој ми спомна
еден проект за историска фонологија на македонскиот јазик и изрази
желба јас да ја преведам книгата кога ќе биде готова некогаш во
иднината. Јас дотогаш веќе имав преведено една статија од Блажета
за Ѓорѓи Пулевски за Macedonian Review, и секако, како сè уште
недокториран студент, неговата доверба кон мене особено многу ми
значеше.
Потоа и Блаже и Божо ме поканија на кафе во првата зграда
на МАНУ, т.е. во Куќата на Шкаперда, сегашната италијанска
амбасада. Многу добро се сеќавам како седевме во убавата соба со
црвен тапет, убави столови, и една ниска маса. Блаже и Божо
конкретно ми кажуваа за нивната работа врз книгата за серијата на
Шевелов, и ме замолија да се согласам да бидам преведувач. Секако,
за мене тоа беше огромна чест, но исто така се плашев дека за таква
капитална работа би требало доста време. Тогаш се уште требаше да
ја довршам дисертацијата, да најдам работа, па мојата дисертација
да ја преработам во мојата прва книга, па и да напишам научни
статии. Во тие времиња, како и сега, преводот не се сметаше како
значајна научна работа на преведувачот. Блаже и Божо ме уверуваа
дека има доста време, работата се уште била во тек, и така со радост
и гордост се согласив.
Сега да се свртиме кон податоците во статијата на колегата
Ристовски. Тој издаде вкупно 5 текста: 1) писмо од Шевелов до
Божо (20.XII.76); 2) пак од Шевелов до Божо (22.IV.77), 3) од Божо
до Шевелов (6.V.77), 4) друга верзија со горе-долу истата содржина
но од Блаже и Божо (без датум) и 5) пак од Божо до Шевелов, пак со
горе-долу истата содржина (6.V.77). Во првото писмо, Шевелов го
прашува Божо како оди со проектот, спомнува дека требало се да
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биде готово до јануари 1975 г. и дека се согласиле за новиот рок до
март 1978 г. Во писмото од 22.IV.77 Шевелов одговорил на едно
поранешно писмо од Божо, и тоа по вторпат затоа што по
содржината излегува дека Божо не го добил првото писмо од
Шевелов испратено од Москва. Во тоа писмо Шевелов се согласува
Блаже и Божо да бидат коавтори на книгата. Другите текстови се
само објаснување дека не треба нов договор за двајцата и дека тие
сами (Блаже и Божо) ќе си решат за хонорарот меѓусебно, но јас сум
спомнат само во (3) со горенаведениот цитат.
Интересно е што во мојот личен архив имам писмо од Божо
со истиот датум (6.V.77: Прилог 2) во коешто го пишува, меѓу
друго, следново:
Викторе, сега една молба. Пред две-три години со Тебе се
договаравме за превод на историската фонологија на македонскиот
јазик. Ти тогаш се согласи, што ми беше посебно драго. Сега тој
проблем се актуализира. Ја работиме заедно со проф. Конески и се
надеваме дека текстот ќе биде готов до крајот на годинава, а еден
дел до Семинарот во Охрид. Јас држам до Твоето ветување.
Следува дискусија за мојот хонорар, која не е суштинска за
овој реферат, но може да се прочита во прилогот.
Следното писмо во мојот архив е од Блажета, со датум
27.VI.77 (Прилог 3). Во писмото ми пишува на почетокот: ”Во
договор со проф. Видоески, посебно Ви го испраќам со авионска
пошта мојот ракопис за македонска фонологија.” Потоа следува
писмо од Блажета со датум 3.VIII.1977 (Прилог 4) која што почнува:
”Ви благодарам што толку бргу ми го потврдивте приемот на
ракописот. Јас бев на одмор, и Вашето писмо ме чекаше овде.” Тука
треба да истакнам дека имам од Блажета два такви ракописа. Двата
ракописа се датирани Скопје 1977, но едниот има понови поправки
од другиот. Првиот текст е оригинален отчукан текст, со рачни
поправки, додека вториот е фотокопија, пак со рачни поправки, но
со поправките од првиот текст веќе внесени во отчуканиот текст
(освен на три места, в. Прилог 7). Првиот ракопис бил испратен и до
Шевелов, па барем една верзија била прочитана и од Божо Видоески
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и од Зузана Тополињска. Сепак втората верзија не е просто
поправена верзија од првата, туку пречукана, но пак со рачни
поправки. Иако не знам кога точно сум ја добил втората верзија,
знам дека ја имав при рака до 27.VIII.79.
Изгледа дека сум завршил со првата верзија на преводот на
Блажевиот ракопис до неговото писмо од 27.VIII.79 (Прилог 7).
Треба да се има предвид дека сум успеал барем да го завршам
текстот и заедно со сите други обврски не само како новоназначен
доцент туку и со сè што требаше да се направи за постојано
задржување на работното место и напредување до вонреден
професор, што го добив во 1.VII.79. Во писмото Блаже ми
одговараше на разни прашања што ги имав во врска со текстот,
вклучувајќи и прашања во врска со разликите меѓу првиот ракопис
и вториот. (Во секој таков случај се работеше за некоја промена во
првата верзија што требало да биде и во втората верзија но беше
испуштена.) Затоа што втората верзија не се спомнува во Блажевото
писмо од 13.XII.77 (Прилог 5), претпоставувам дека ми била
испратена во 1978г. или рано во 1979г., па можеби дури и рачно
предадено кога бев во Македонија летото 1978г. и затоа немам
писмо во врска со тоа. Во Прилог 8, од 7.IX.79, Блаже ми праќа
уште некои одговори и исправки.
Сега за делот што го напиша Божо, од писмата од 31.V.79
(Прилог 6) 17.I.80 (Прилог 9) и 10.X.80 (Прилог 10), се гледа дека
ми го испратил текстот на последниот датум. Но во врска со тоа има
една работа за која треба да се служам со моите сеќавања, иако
имам и текстуален доказ, само без датуми. Првата верзија на
Божовиот поглед на македонските дијалекти не беше чист
фонолошки текст, туку еден општ дијалектолошки преглед со
морфологија и морфосинтакса. А Шевелов инсистирал прегледот да
биде чисто фонолошки, и Божо требаше да го скрати или промени
текстот според образецот на серијата на Шевелов, и тој го направи
тоа.
И сега доаѓаме до последниот дел на историјата, самото
издавање на книгата. Треба да се помни дека во далечните 80-те
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години немаше електронски верзии, па се требаше да се направи по
пошта и со рака. И исто како Божо и Блаже, и јас имав секакви
обврски, и така натаму. Но, до 20.XI.82, финалната верзија беше
готова (Прилог 11), и книгата излезе во 1983.
Секако дека има прашања во врска со споредбата на
статијата на колегата Ристовски и на писмата во мојата лична
архива па и моите лични сеќавања. Се разбира, личните сеќавања не
се секогаш точни. И така, иако многу добро и точно се сеќавам кога
отидов кај Блажета на ракија во Капиштец, сепак, не бев сигурен за
годината на средбата во Шкаперда. Но, од писмото од Божо од
6.V.77, станува јасно дека беше во 1974г. а не во 1976г., инаку Божо
немаше да пише ”Пред две-три години”. Има и друго прашање. Од
архивата на Божо, изгледа дека од почетокот тој сам бил во контакт
со Шевелов, и после извесни одлагања, предложил соработка со
Блажета. Но тие писма издадени од колегата Ристовски датираат
после моите средби со Блаже и Божо. Покрај тоа, факт е дека Блаже
веќе во 1965 г. ја имаше издадено својата историска граматика со
значителна глава за македонска историска фонологија.
Сложеностите на деталите не можам да ги објаснувам па и не сакам
да направам претпоставки. Со рефератов само сакав да додадам и
конкретни архивските материјали кои не се наоѓаат во Македонија
па и да ги напишам моите лични сеќавања врзани со еден момент во
историјата на македонистиката.

ПРИЛОЗИ
Овде приложувам 13 писма, повеќето од кои се врзани со
преведувањето на Историска фонологија на македонскиот јазик.
Но вклучени се едно поранешно писмо и две подоцнежни писма,
затоа што решив сите писма во папката каде што ги чувам да ги
издадам. Во првото писмо (Прилог 1), напишано од Блаже Конески
уште пред да докторирам, тој одговара на некои суштински
прашања што ги имав во врска со мојата тогаш скоро довршена
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дисертација. Во Прилог 2, Божо го спомнува нашиот устен договор
од ”пред две-три години” за преведување на Историска фонологија
на македонскиот јазик. Во Прилог 3, Блаже ме информира дека
неговиот ракопис е испратен и дава некои инструкции и сугестии во
врска со преводот. Во Прилог 4 Блаже ми благодари за потврдата
дека го добив ракописот. Во Прилог 5 Блаже ми пишува дека немаат
ништо против појавувањето на моето име како преведувач на
насловната страна. Тоа за мене, особено во тоа време кога уште бев
на почетокот на мојата кариера, беше доста важна работа.
Решението да го дозволи тоа дојде од Џорџ Шевелов. Се сеќавам
дека тој ми напиша дека иако е необично, ќе се согласи, но изгледа
тоа писмо не сум го ставил во истата папка. Во Прилог 6 Божо ја
изразува надежта дека превод е готов, но исто така се извинува дека
неговиот дел се уште не е напишан. Во Прилог 7, Блаже ми
благодари за веста дека го имав преведено ракописот, и ми одговара
на некои прашања во врска со тоа. Јас му испратив на Блажета
список на прашања, и тој ми го препрати списокот со неговите
одговори пишувани со рака на самиот список. Затоа решив до го
вклучам списокот во прилогот. Како што може да се види од
списокот и одговорите, многу од прашањата се должат на фактот
дека тогаш сè уште немав многу искуство со стари текстови, па
сакав да бидам сто насто сигурен. Ми беше мило сега после скоро
40 години да видам дека кога се работеше за проверка, скоро
секогаш бев во право. На втората страна на списокот, за стр. 112115, има доказ дека вториот ракопис се разликуваше од првиот на
некои места заради отсуство на нешто што беше во првата верзија.
Во Прилог 8, Блаже ми испраќа уште некои одговори и поправки на
неговиот текст. Во Прилог 9, Божо се извинува за фактот дека
неговиот дел сè уште не е готов, а во Прилог 10 ми пишува дека ми
го праќа неговиот дел. Во Прилог 11 има кратко писменце од мене
до проф. Шевелов и список на последните коректури. Најпосле, во
Прилог 12 и 13 има писма од Блаже и од Божо од крајот на 1991г.
Иако не се поврзани со преводот, тие се последните писма што ги
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има во папката, па нè потсеќаат на тие времиња, и така решив да ги
вклучам.
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Resumé
In an article published in 2002 and republished in 2013, Blaže
Ristovski wrote about my translation of Blaže Koneski’s Macedonian
Historical Phonology (Heidelberg, 1983), which included a section on
the historical phonology of the Macedonian dialects by Božo Vidoeski
and was published in the series of historical phonologies of the Slavic
languages edited by George Shevelov. Ristovski based his work on some
letters in Božo Vidoeski’s archive. Unfortunately, he did not consult me
when he wrote the article nor when he republished it. In this contribution,
therefore, basing my work on my own memory of events as well as the
letters I received from Blaže Koneski, Božo Vidoeski, and George
Shevelov that are in my own archive, I answer the questions and
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supplement and correct the material in Ristovski’s article. As an
appendix, I provide scans of the letters referred to and of some other
personal letters from Blaže and Božo.
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METALINGUISTIC DIMENSIONS OF THE
MACEDONIAN-BULGARIAN FRIENDSHIP TREATY:
THE SERBIAN TYPEWRITER MEME AND THE
PROPAGATION OF LANGUAGE IDEOLOGY
Although Bulgaria was the first country to recognize the
Macedonian state in 1992, it did not recognize Macedonian national
identity or language, and relations between the two countries continue to
be strained at times. When in 1999 Bulgaria and Macedonia signed an
accord renouncing territorial claims and allowing accords to be signed in
the official languages (unnamed) of the two countries, the latter
stipulation removed a major obstacle to a number of agreements that had
remained unsigned because of Bulgaria’s refusal to recognize the
Macedonian language. This increase in economic cooperation is reflected
“by the fact that between 1997 and 2010, the Republic of Bulgaria has
been part of the group of 10 largest investors in the Republic of
Macedonia, with a volume of investments amounting to 3.5% of the total
foreign direct investments in the Republic of Macedonia” (MDB 2013).
In 2012, however, Bulgaria joined Greece in blocking the opening of EU
accession talks for Macedonia. Thus, the 2017 Macedonian-Bulgarian
Friendship Treaty promised to be a milestone in normalizing relations
between Bulgaria and Macedonia. Essentially an agreement for
friendship, good neighborly relations and cooperation, the goals were to
normalize relations, improve economic ties, renounce territorial claims
(yet again) and improve human and minority rights — all of which would
aid Macedonia’s advancement to NATO and the EU. A key element of
the agreement was the call for an objective re-examination of common
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history (and thus the potential revision of school textbooks), which I
would argue was a particularly sensitive component of the agreement that
could potentially aggravate insecurities about the integrity of each
country’s national identity, and in particular the issue of a separate
Macedonian language. The agreement was signed August 1, 2017, by
Prime Ministers Zaev of Macedonia and Borisov of Bulgaria and
approved by both parliaments in January 2018.
In this paper I will discuss the meta-linguistic discourse that took
place around the time of the signing of this agreement in mass and social
media, which will illuminate how language ideologies are produced by
authoritative sources and then recycled and recontextualized by the
general public. The object of investigation is a specific linguistic artifact,
a chunk of text that was deployed by an academic establishment figure
and then transformed into a meme over the course of its historical
trajectory in online mass and social media. While the concept of a meme
and its relevance for the topic at hand will be discussed in more depth in
the course of examining the data, a useful working definition of an
internet meme is that from Knobel and Lankshear:
Among internet insiders, “meme” is a popular term for describing
the rapid uptake and spread of a particular idea presented as a
written text, image, language “move,” or some other unit of
cultural “stuff.” (2007: 13)
Because of this rapid uptake and spread, memes have become a
means of spreading propaganda, and are bite-sized nuggets of
political ideology and culture that are easily digestible and spread
by netizens. Thus, memes themselves are a form of political
participation within larger social movements, and are an
important facet of identity and community building (Mina 2018;
Nagle 2017; Shifman 2014), […]. Memes, then, serve as a
vehicle to express either an individual or a collective voice.
(DeCook 2018: 485-486)
The following discussion will demonstrate how memes can
provide a window into how relations of power and authority are
constructed, particularly with respect to language ideology.
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On June 23, 2017, Foreign Minister Ekaterina Zaharieva
provoked a strong public reaction when, in an interview with Bulgarian
National Television (BNT), she appeared to claim that because Bulgaria
had recognized Macedonia and its constitution in 1992, therefore
whatever was in that constitution, specifically the Macedonian language,
had also been recognized. This statement provoked major protests. One
example was a demand for Zaharieva’s resignation over „чутовният
гаф“ ‘the epic gaffe’ in an open letter from the Military Union published
online by Epicenter.bg on June 29, 2017, in which they claimed that
Macedonian is nothing more than a dialect of Bulgarian, as had long been
proved by “сериозна, непреднамерена лингвистична наука” ‘serious,
objective linguistic science’. This statement was supported by the
following quote that seemed oddly specific:
Или както сполучливо се изрази преди време директорът на
Института по българистика и славистика в Залцбург проф.
Ото Кронщайдер: „Македонският език е български, написан
на сръбска пишеща машина“...
(http://epicenter.bg/article/Voenni-ot-rezerva-iskat-ostavkata-naZaharieva-zaradi--quot-chutovniya-gaf-s-makedonskiya-ezikquot-/131100/2/48)
‘Or as Prof. Otto Kronsteiner, director of the Institute for
Bulgarian and Slavic Studies in Salzburg, aptly expressed it earlier: “The
Macedonian language is Bulgarian, written on a Serbian typewriter” …’
The question that arises is why is this particular chunk of text, a
quote from an academic article that first appeared in 19921 (in other
words, in response to the declaration of the independent Republic of
1

Kronsteiner 1992a (in German), 1992b (in Bulgarian) which was then reprinted as a
chapter in the monograph, The Fathering of the so-called Macedonian Literary
Language by I. Kočev, O. Kronsteiner and I. Alexandrov, published in Bulgarian in
1993. This monograph was then translated into English in 1994. In 2001 the Bulgarian
version of Kronsteiner’s chapter was uploaded as a pdf on the Canadian website
http://www.makedonskatribuna.com/OtoKronshtajner.pdf, which made it accessible to
non-academic internet users. The chapter (and the entire book) in Bulgarian is also
available on the site http://www.promacedonia.org/ik/ik_3.html and Kronsteiner’s
chapter is English is also available here
http://www.promacedonia.org/en/kronsteiner/ik_3_eng.html.
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Macedonia), shows up in this letter almost 25 years later? In order to
determine some kind of historical trajectory for this chunk of text and its
availability (and in the absence of a Macedonian or Bulgarian corpus
available for Google Ngram), I performed a Google search for the phrase
написан на сръбска пишеща машина ‘written on a Serbian typewriter’.
The first “hit” was in a January 19, 2002, interview published online in
Standart News with Dr. Božidar Dimitrov, the director of the National
Historical Museum and a well-known defender of Bulgarian history
against the perceived incursions of Macedonian claims, entitled Я стига
глупости! ‘Enough of this nonsense!’ (standartnews.com 01.19.2002)2,
who challenges a memorandum by the International Crisis Group that he
interprets as requiring Bulgaria to recognize the Macedonian nation and
language.
А какво означава да признаеш език и нация?
Това означава по команден тоталитарен начин да
заповядваме на научните си институти да твърдят, че има
македонска нация и език?
Добре, дори това да стане, как може да заповядваме на
стотиците славистични,
византоложки и етноложки институти по света да
твърдят същото.
Кой може да застави Ото Кронщайнер дори да твърди, че
“македонският език е български, написан на сръбска пишеща
машина”.
Не случайно в междудържавната юридическа практика се
признават държави, но не и нации, и езици.
Последните две неща не са в компетенциите на политиците,
а на историците и лингвистите.
‘And what does it mean to recognize language and nation?

2

Unfortunately, this page is no longer available in the archives of standartnews.com. It
is, however, reproduced in part by Dimitrov in a forum on January 19, 2002,
http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=maked&Number=1937191350&page=&view=
&sb=&vc=1
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Does this mean in a commanding totalitarian manner to order our
scientific institutes to assert that there is a Macedonian nation and
language?
Okay, even if that were to happen, how can we order the hundreds
of Slavic, Byzantine and ethnological institutes around the world
to assert the same thing.
Who could force Otto Kronsteiner to even claim that
“Macedonian is Bulgarian, written on a Serbian typewriter”.
It is no accident that states, but not nations and languages, are
recognized in intergovernmental legal practice.
The latter two things are not in the competence of politicians, but
of historians and linguists.’
A missing, but critical piece of information in Dimitrov’s
quotation of Kronsteiner here is that he omits a critical part of the line
that Kronsteiner actually wrote in the section discussing Macedonian
orthography: “Hence the joke: Macedonian is Bulgarian typed on a
Serbian type-writer” (1994: 53). Thus, although Dimitrov attributes this
chunk of text to Kronsteiner as if he had asserted it as a research result,
the fact is that this chunk of text had already been circulating as a joke
and was simply repeated by Kronsteiner, and thus could be argued to be
the first appearance of the Serbian typewriter meme. What Dimitrov does
here then is recontextualize a joke repeated by a scholar as established
scholarly fact and then disseminate it to the general public in mass media.
The fact that this chunk of text had been circulating as a joke is
significant because research on memes highlight the humorous
component as one of the defining features of a meme.
Firstly, memes are typically regarded as humorous discourses,
although they may also be very critical, in a similar way to
cartoons in the press (Yoon 2016: 97). Besides, they tend to be
referred to as “jokes” even though they rather fit the label of
“instance of humor” (Dynel 2016: 668). When users are sent a
meme, one of the default expectations is that they be humorous in
some way (Miltner 2014). (Yus 2018:115)
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A few months later in April 23, 2002, this “scholarly fact” is
reproduced in a reader’s comment to another article “Посланик
Георгиевски прави разлика между български и македонски език”
‘Ambassador Georgievski makes a distinction between Bulgarian and
Macedonian languages’ published in the online newspaper sega.bg:
Гойко Горисов3 23 Април 2002 10:08
“Както казваше Ото Кронщайнер /чувай, Basheva/ Македонският е български език, написан със сръбска пишеща
машина.”
‘As Otto Kronsteiner said (listen up, Basheva) – The Macedonian
language is Bulgarian, written with a Serbian typewriter.”
(http://old.segabg.com/article.php?sid=2002042300010040005)
This reproduction of Dimitrov’s citation of Kronsteiner is an
example of this chunk of text being taken up and recycled as a meme by
a member of the general public. The attribution to Kronsteiner indicates
that the most likely source for this meme was Dimitrov’s interview. The
next example, which appears in an opinion piece entitled “На Симеон
му тежи сянката на Фердинанд” ‘Ferdinand’s shadow weighs heavy
on Simeon’ on www.banker.bg, a Bulgarian financial publication,
published on Ilinden, August 2, 2003, redeploys the meme in a modified
form.
Друг е въпросът, че, както казва един мой приятел, писател
от Македония, историята на съвременната Република
Македония е писана на сръбска пишеща машина.”
(http://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/na-simeon-muteji-siankata-na-ferdinand)
‘A different question is that, as a friend of mine, a writer from
Macedonia, says, the history of the modern Republic of
Macedonia is written on a Serbian typewriter.’
Here the characterization “written on a Serbian typewriter” is
attributed not to Kronsteiner, but rather to an anonymous Macedonian
Note the humorous substitution of the letter “G” for “B” to “disguise” the name of the
Bulgarian Prime Minister Boyko Borisov.
3
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friend, a provenance that gives it more “authority” since it originates
from a Macedonian speaker. This also suggests that this joke has been
spread beyond the borders of Bulgaria. There are apparently two
trajectories (or what Agha 2007 terms speech chains) at play here: the
chunk of text which has been circulating as a joke prior to Kronsteiner’s
use in 1992 and the (allegedly) established scholarly fact propagated by
Dimitrov in 2002. The fact of two trajectories or paths of replication
suggests the possibility of two memes, rather than one. The modification
of the original text is also suggestive of two memes (a memetic split if
you will): here the Serbian typewriter meme refers not to the orthography
of the Macedonian language (or at least not exclusively), but has been
metonymically extended to Macedonian history. These variations in
replicability, that is, the essence of a meme as a replicator, requires a
closer look at Dawkin’s characterization of memes and their replicability
in comparison to genes. As Blackmore (1999: 100) points out,
Dawkins (1976) identifies three criteria for a successful
replicator: fidelity, fecundity, and longevity. In other words, a
good replicator must be copied accurately, many copies must be
made, and the copies must last a long time – although there may
be trade-offs between the three.
With respect to the accuracy of the copy, however, it should be
noted that one of the characteristics of successful internet memes is their
adaptation or customization by users who recontextualize memes in
creative variations. The next example illustrates such a
recontextualization.
On January 28, 2005, the online newsite www.plovdiv24.bg in a
piece entitled Българите се удавиха във Вардар ‘Bulgarians drown in
the Vardar’ reports on the the newspaper Vreme story that characterizes
Slavi Trifonov’s performance of his version of the folksong “Jovano,
Jovanke” as a violation of copyright laws because it mutilated intangible
heritage. Trifonov defended himself by stating that he had not translated
the song into Bulgarian since it was already in Bulgarian. He was quoted
as saying on his show “Ако става дума за осакатяване, какво да
кажем за онези, които осакатиха българския език, преписвайки го
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на сръбска пишеща машина” ‘If we’re talking about mutilation, what
do we have to say about those who have mutilated the Bulgarian
language
by
copying
it
on
a
Serbian
typewriter.’
(https://www.plovdiv24.bg/novini/mejdunarodni/Vreme-Bulgarite-seudaviha-vuv-Vardar-4246) This adaptation of the meme by Trifonov on
his television show marks a point when it clearly enters popular culture
and the masses, and its frequency (fecundity) increases. The Serbian
typewriter meme begins to show up more frequently in blogs, online
forums and even videos on YouTube.com. On March 29, 2009, for
example, a Bulgarian video entitled Македонскиот jезик/Macedonian
language was uploaded by ivankoinarski with the following description:
"Македонският език е български език минат през сръбска
пишеща машина." Mарко Марчевски 1955 г. / "The
Macedonian language is the Bulgarian language run through a
Serbian typewriter." - Marko Marchevski
(https://www.youtube.com/watch?v=1Jit2SHzdLI&t=1s)
According to ivankoinarski, the original text is attributed to the
writer Marko Markov (pseudonym Marchevski) in 1955, which, if
correct, attests to its circulation prior to Kronsteiner 1994.
The meme does not “go viral” at this point in time, however, but
rather appears to lay dormant until a new tension in BulgarianMacedonian relations arises. In 2012, when Bulgaria sided with Greece
to block Macedonia’s accession to the EU, a time when Bulgarian
anxieties with respect to the potential legitimizing of Macedonian
language and identity were acute, the meme resurfaces several times. The
first is in a February 25, 2012, post Идея с възможности “An idea with
possibilities” by Veselin Kandimirov on the website svobodata.com
addressing the proposal that Macedonian become the second official
language of Bulgaria because of its Macedonian minority.
Няма никаква пречка в България да се въведе македонски
като втори официален език. Та нали това, което някои
наричат „македонски” е в същност български диалект,
признат, при това, за втора писмена норма на българския
език. Е, малко изкелифещен посредством сърбизми и
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„написан на сръбска пишеща машина”, както каза
навремето проф. Кронщайнер. Тъкмо ще го поочистим от
тях и ще си го пишем с български букви – нали Кирил и
Методий са официално признати за македонци и оттатък
Гюешево.
(http://www.svobodata.com/page.php?pid=8419&rid=132&archi
ve=)
‘There is no obstacle for Bulgaria to introduce Macedonian as the
second official language. After all what some call "Macedonian"
is in fact a Bulgarian dialect, which is also recognized as the
second written norm of the Bulgarian language. Well, a little
spoiled by Serbisms and "written on a Serbian typewriter", as
Professor Kronsteiner said at the time. We will just clean it up
from them and write it in Bulgarian letters. I mean, Macedonian –
aren’t Cyril and Methodius officially recognized as Macedonians
and even from Gyueshevo.’
Note that the writer also refers to Macedonian as “the second
written norm of the Bulgarian language” which suggests a familiarity
with the claims of Kočev, Kronsteiner and Alexandrov 1993 which is
confirmed by the explicit attribution to Kronsteiner.
The second appearance is from April 26, 2012, За крайните
форми на македонския национализъм “On the extreme forms of
Macedonian nationalism” signed by Хари Бержерон (a pseudonym from
Kurt Vonnegut’s story “Harrison Bergeron”)4 which cites a version
almost identical to Kronsteiner’s although not directly attributed to him.
He refers to “Македонският език е български написан на сръбска
пишеща машина” ‘The Macedonian language is Bulgarian written on a
Serbian typewriter’ as известната мъдрост “the familiar adage”.
(https://antipropaganda.eu/HB02.html) This characterization of the meme
Since the author describes themselves as човек посветен на науката,
обективността и аналитичността ‘a person dedicated to science, objectivity and
analytic thinking’ who spends summers in Tetovo, the pseudonym is probably to protect
themselves from being held accountable for the hostile view towards Macedonian
identity.
4
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as a “familiar adage” suggests the joke trajectory, but it also invokes a
commonsense argument in lieu of facts - everyone knows this and thus it
must be assumed to be true. The third occurrence is in an opinion piece
published on September 26, 2012, in the online newspaper of the rightwing party Ataka that protests an exhibit of Macedonian medieval
manuscripts as cultural theft. The “fabrication” of the Macedonian
language is likened to a weapon against Bulgaria.
Каквито бяха и половин дузина концлагери в Титова
Югославия – в тях ликвидираха десетки хиляди българи,
останали верни на своя родов корен. Или ако използваме
остроумната реплика на един автор, „македонският е
български език, написан на сръбска пишеща машина“…
(http://www.vestnikataka.bg/2012/09/провокациите-на-скопиесе-прехвърлих/)
The same kind (of weapons) were the half dozen concentration
camps in Tito's Yugoslavia - they liquidated tens of thousands of
Bulgarians who remained faithful to their roots. Or if we use the witty
catchphrase of a certain author, "Macedonian is the Bulgarian language
written on a Serbian typewriter" ...
The deliberate non-naming of the author here presupposes that
everyone knows who the author is. Again the Serbian typewriter meme is
presented as common knowledge, in other words, an
uncontested/uncontestable fact. In fact, in these last two uses one could
argue that the deliberate detachment of the meme from its origin provides
an ideological basis for claiming authority that comes from anonymity,
which in turn conveys what Gal and Woolard (2001: 6) call “an
aperspectival objectivity” precisely because it does not derive from an
identifiable person’s self-interest.
The Serbian typewriter meme also shows up in comments by
consumers of other websites dealing with similar topics, which confirms
the
replicability of
this
text.
An opinion
piece
on
www.extremecentrepoint.com, Сърбия загуби всички битки, които
предприе през последните десетилетия “Serbia has lost all the battles
it has undertaken in recent decades” on October 3, 2011, mentions
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Macedonia’s potential role as a positive influence in the Western
Balkans. The only comment to this opinion piece was posted two years
later on October 27, 2013, in which николай wrote a scathing attack on
Macedonian identity in general and, of course, invoked this meme in
describing
Macedonia
as
“[…]
малка,
жалка,
вътрешноконтинентална държавичка с непризнато име, с
измислена и крадена история, с изфабрикуван език, написан на
сръбска пишеща машина, […]” ‘[…] a small, pathetic, land-locked
little state with an unrecognized name, with a fictional and stolen history,
with a fabricated language written on a Serbian typewriter, […]’.
(http://www.extremecentrepoint.com/archives/10011)
Such
asynchronous comments are not untypical on the internet where sites are
patrolled and trolled for opportunities to use such memes (see below).
Two years later on February 26, 2014, in the online publication
Глас на българите от Македония “Voice of Bulgarians from
Macedonia” an article “Най-голямата политическа манипулация през
ХХ век” ‘The biggest political manipulation of the 20th century” quotes
Kronsteiner, although it is noted that he said it half-jokingly (which
suggests that the author had read the original article by Kronsteiner).
Колко е прав видният австрийски лингвист професор Ото
Кронщайнер като полунашега изрече неподправената
истина: “Македонският език е български, написан на
сръбска пишеща машина”.5
‘How correct was the prominent Austrian linguist professor Otto
Kronsteiner when he half-jokingly spoke the irrefutable truth: The
Macedonian language is Bulgarian written on a Serbian
typewriter.’
Dimitrov again enters the conversation in a July 3, 2014,
interview with Blitz entitled И Божидар Димитров за македонския
език: Той си е български, написан на сръбска пишеща машина. ‘And
5

www.glasbhmk.eu/най-голямата-политическа-манипулация-през-хх-век, but the
website www.glasbgmk.eu is accessible. The text is, however, still available as a
downloadable pdf at
http://www.makedonskatribuna.com/PoliticheskaManipulacija26.02.2014.pdf
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Božidar Dimitrov on the Macedonian language: It is Bulgarian, written
on a Serbian typewriter; (Blitz 07.03.2014). The interview is in reaction
to the statement “I am unaware of the existence of the Macedonian
language” made by Greek Prime Minister Samaras on July 3 at the EU
parliament when responding to questions from a Macedonian journalist
regarding the lack of progress of Macedonia’s accession. Not only does
the meme occur in the title of the interview, but also appears in
Dimitrov’s opening quote: “Австрийският професор Ото
Кронщайнер по отношение на македонския език твърди, че той е
български език, написан на сръбска пишеща машина.” ‘The Austrian
professor Otto Kronsteiner with respect to the Macedonian language
maintains that it is Bulgarian written on a Serbian typewriter.’
(https://www.blitz.bg/analizi-i-komentari/i-bozhidar-dimitrov-zamakedonskiya-ezik-toy-si-e-blgarski-napisan-na-srbska-pisheshchamashina_news277073.html) This particular interview was reprinted
(recycled) on the same date in four other online sites — news.bg, zonezdrave.com, vlastta.com, toppresa.bg — which guaranteed that it would
reach a large number of consumers, making it available for replication.
Yet another article in connection with this incident appeared that
same day in OffNews.bg entitled Гръцкият премиер: Комунистите
измислиха македонския език ‘The Greek prime minister: The
Communists invented the Macedonian language’. This time, however,
the Serbian typewriter meme is produced with some modification in an
exchange between readers in the comments section, the first attributes it
to a German professor (Kronsteiner) and second who specifically
attributes it to Dimitrov, thus attesting to another link in Agha (2007:67)
“speech chain”, i.e., a linked series of semiotic encounters in which the
receiver of a message in one speech event becomes the sender in a
subsequent speech event. Heyd (2014:471) uses this concept of speech
chain to “analyze metadiscourse in a multi-sited speech chain that begins
with an online mass communicative prompt and continues with readers’
responses through two online discussion threads.” In fact it will become
clear that Dimitrov rather than Kronsteiner has been instrumental in the
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engineering and propagation of this meme and its replication by media
consumers.
03.07 2014 в 15:37
Най-добре го е казал един германски професор лингвист:
"Македонският язик" това е български език, но през сръбски
очила.
Досега не съм срещнал по-добра дефиниция.
👎 -0
👍+62
‘It has been said best by a German linguistics professor:
“The Macedonian language” this is Bulgarian, but through
Serbian
glasses.
So far I haven’t come across a better definition.’
[…]
03.07 2014 в 18:37
До sancho15:37 03 юли 2014 Ще ме прощаваш, но
формулировката на Божидар Димитров ми допада повече:
“македонския език не е нищо по-различно от български език
написан на сръбска пишеща машина”!
👎-1
👍 +36
To Sancho 15:37 03 July 2014 Forgive me, but I like Božidar
Dimitrov’s formulation better: “the Macedonian language is
nothing more than Bulgarian written on a Serbian typewriter”!
Two days later the meme appears in the title of an article in the
online newspaper Глас на Българите от Македония ‘Voice of the
Bulgarians from Macedonia” entitled Наистина ли г-н Самарас не
знае, че „македонският език” всъщност е български език, написан
на србска пишеща машина? ‘Does Mr. Samaras really not know that
“the Macedonian language” is actually Bulgarian written on a Serbian
typewriter?’6
6

www.glasbgmk.eu/наистина-ли-г-н-самарас-не-знае-че-мак/ Again this website is
no longer accessible.
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The next use of the meme occurs in a commentary that appears on
the website egoist.bg7 (March 31, 2016) on the occasion of a soccer
match between Macedonia and Bulgaria, in which the author Emil
Džasim recounts some of what he calls шеги ‘jokes’ going around
among those watching the football match.
Тъкмо това официално отношение на Скопие ни накара да си
припомним, че никога не бива да играем шах с братята
македонци, защото първото нещо, което ще направят, е да
ни вземат царя.
В същото време някой се опита да припомни, че
македонският език е всъщност български, но написан на
сръбска
пишеща
машина.
http://egoist.bg/balgariya-imakedoniya-futbolen-mach-ili-istorichesko-napomnyane/
It is precisely this official attitude of Skopje that compelled us to
remember, that we should never play chess with our Macedonian
brothers, because the first thing they will do is take our king
[tsar].
At the same time someone tried to recall that the Macedonian
language is actually Bulgarian, but written on a Serbian
typewriter.
The Serbian typewriter meme is presented here in reference to a
joke in wide circulation rather than a citation of Dimitrov or Kronsteiner,
and thus is not part of the speech chain originating from Dimitrov, but
rather represents the competing speech chain, that of a widely circulating
joke that predates Kronsteiner’s use of the formula. This persistence of
this alternative speech chain highlights the connection of this meme to
cultural memory. According to Swiatek 2016 external memes, in the
form of texts, artefacts and practices, become embodiments of cultural
memory. It is through iterative practices (replication) that memes
transmit cultural memory, and as we shall see in the following
discussion, iterative practices are a crucial part of memesis. What the

7

In contrast to the other sites discussed thus far, this is not a news site, but a selfdescribed “curated product” that, for example, explains the news.
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piece above in the Egoist attests to is the availability of this meme in
cultural memory and hence its potential for replicability.
By contrast, the speech chain originating with Dimitrov highlights
the fact that memes are not necessarily randomly generated, but may be
deliberately generated through what Hales (2009: 260) terms memetic
engineering which involves construction and reconstruction in “any
planned activity that produces cultural units that may be imitated” and
has been used in advertising and management “applied to planned and
controlled attempts to change and influence human behavior”. In the
following discussion on the controversy surrounding the Friendship
treaty it will become clear that this particular meme is not only the
repetition of a joke being recirculated amongst the general public. It is
also the repetition of a meme deliberately generated by the academy,
specifically Božidar Dimitrov, and transmitted to general public through
mass media, where it is then taken up by readers/consumers and spread in
online comments, i.e. transformed from dormant or latent to truly
contagious. During the Friendship Treaty controversy, I would argue, the
repetition of such meme texts (sound bites, talking points) are an integral
part of maintaining the cultural memory of Bulgarian as a unique
language and positioning Macedonian as a dialect of Bulgarian — in
spite of, or perhaps because of a changing political situation. It is not
surprising then that the frequency of the Serbian typewriter meme
escalates with the 2017 controversy over the status of the Macedonian
language in the Friendship Treaty in mass media.
The GERB governing party moved quickly to do damage control
following Zaharieva’s June 24, 2017, interview. On June 26, 2017, Blitz
reported that Foreign Minister Zaxarieva denies that there has been any
change in Bulgaria’s position vis-à-vis the Macedonian language and that
the 2017 Договор ‘Agreement’ is in strict compliance with the 1999
Декларация ‘Declaration’ as well as the 2008 Memorandum.
(https://www.blitz.bg/obshtestvo/ekaterina-zakharieva-progovori-zapozitsiyata-na-blgariya-otnosno-ezika-na-dogovora-za-dobrossedstvo-smakedoniya_news524516.html) Meanwhile, however, pik.bg published
an exclusive interview with Božidar Dimitrov on the same day in which
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Dimitrov states that languages and nations are not recognized by
governments, but by professional linguistic institutes. He points out that
while Stalin did recognize languages (a pointed reference to Stalin’s
recognition of the Macedonian nation and language), Borisov cannot do
so because Bulgaria is now a democracy. In this interview Dimitrov lays
out the respective domains of the government versus that of the academy.
When asked directly what Bulgaria will gain from the dispute over
whether there is a Macedonian government or a Macedonian language,
Dimitrov responds somewhat enigmatically: “Трябва да се знае
истината. Да се преглътне. И да започнем да върим напред.” ‘The
truth must be known. And swallowed. And we must begin to move
forward.’ More striking, however, is the reporter’s question about the
formula: “Доскоро битуваше шегата у нас, че македонският е
български език, написан на сръбска пишеща машина…” ‘Until quite
recently we had the joke going around, that Macedonian is Bulgarian
written on a Serbian typewriter…” Dimitrov corrects him: “Това го е
казал проф. Ото Кронщайнер.” ‘That was said by professor Otto
Kronsteiner.’
(https://pik.bg/ексклузивно-в-пик-проф-божидардимитров-с-коментар-за-скандалното-изказване-на-екатерина-зnews670138.html) What Dimitrov is doing here is denying that this is a
joke, but is a scholarly fact asserted by an Austrian (not Slavic and
therefore by implication unbiased by nationalistic concerns) academic,
that is, Kronsteiner. The fact that the reporter identifies it as a wellknown joke (versus the Military Union’s attribution to Kronsteiner) and
that Dimitrov still corrects him in order to assert scholarly weight to the
statement is significant in terms of my argument that the academic
establishment has taken control of this meme. This discursive move
makes sense in terms of the larger point by Dimitrov which is that only
academics have the right to define what is a language, not governments,
and thus it is a discursive move that represents a struggle for authority.
Dimitrov wants to control the narrative of the Serbian typewriter meme
and assert his authority as an academic to determine what is and is not a
language.
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On July 1, 2017, Vice President Jotova goes public in an
interview with Bulgaria On Air to reinforce this distinction between
political and academic authority and justify the political gains of the
agreement. This interview was reported by dnes.bg8 with the title Да
признаем македонския език? И е смешно, и няма как... ‘Should we
recognize the Macedonian language? This is ridiculous and there’s no
way…’ Jotova insists that scholarly and scientific analyses cannot be
ignored, but is careful to distinguish academic and political goals: “Не
може да се пренебрегват научни стойности и лингвистични
анализи. Казвам го от гледна точка на учените, а не от гледна
точка на политиците.” ‘Scientific values and linguistic analyses
cannot be ignored. I say this from the point of view of scholars, not from
the
point
of
view
of
politicians.’
(https://www.dnes.bg/politika/2017/07/01/da-priznaem-makedonskiiaezik-i-e-smeshno-i-niama-kak.346061) On this same date, Božidar
Dimitrov wrote a long commentary for Trud.bg “За понятията
„Македония”, „македонски”език и македонска държава” ‘On the
notion “Macedonia”, “Macedonian” language and Macedonian state’
(https://trud.bg/за-понятието-македония-македонс) in which he
recapitulates points he has made in the past that deny Macedonian
identity. The reason for doing so on this particular date, he states, is
because he would be out of town on August 2, which is the date of the
1903 Ilinden uprising as well as the national Republic holiday that
commemorates the proclamation of the Republic of Macedonia and the
Macedonian language in 1944. Since there would be “диви дискусии”
‘wild discussions’ about Macedonia around this time, Dimitrov considers
it his professional and official duty to explain these issues concerning the
Macedonian language and state to Bulgarian politicians, journalists and
ordinary people. It is interesting that there is no overt mention here of the
signing of the Friendship Treaty which was scheduled to take place on
August 1, although clearly this had to have been an important motivating
factor in the appearance of this article. Thus, at the same time that Jotova
8

As a major story the interview was covered in a number of other online news outlets.

147

METALINGUISTIC DIMENSIONS OF THE MACEDONIAN-BULGARIAN FRIENDSHIP TREATY: . . .

is distinguishing between political and scholarly attitudes towards
Macedonian matters, Dimitrov is again staking out the academic
territory. The article consists of “talking points” that could be viewed as
memes (or at least potential memes), that is, chunks of texts that have
been asserted and reasserted (replicated) in the past, such as the
following three pronouncements (all of which can be found in his 2000
book Десетите лъжи на македонизма ‘The Ten Lies of
Macedonianism‘).
a) Античен македонски език е гръцкият. Него използват в
античната македонска държава и Филип, и Александър
Македонски.
‘The Ancient Macedonian language was Greek. It was used in the
Ancient Macedonian State by Philip and Alexander the Great.’
b) През Средните векове жителите на вече географската
област Македония говорят и използват българския език.
Защото са българи.
‘In the Middle Ages the inhabitants of the geographic area of
Macedonia speak and use the Bulgarian language. Because they
are Bulgarians.’
c) Съвременният "македонски" език е създаден през октомвриноември 1944 г. под ръководството на Благой Конев студент в Софийския университет "Св.Кл.Охридски",
завършил цели три семестъра и поради това обявен в Скопие
директно за академик, когато се събира комисия от 12
такива като него учили-недоучили интелектуалци.
‘The Modern Macedonian language was created in OctoberNovember 1944 under the guidance of Blagoj Konev, a student at
Sofia University "St. Kliment Ohridski", who finished three
whole semesters and was therefore named right away as an
academic in Skopje when a committee of 12 such educateduneducated intellectuals as him met.’
Nothing that is said in this article is new information, it is simply
repeating the same chunks of texts (or memes) that have been repeated
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time and time again (and not just by Dimitrov). Thus, one could describe
what Dimitrov is doing here is simply perpetuating old propaganda. It is
striking that Dimitrov does not invoke the Serbian typewriter meme here,
nor in several other interviews later that month in which he challenged
the legitimacy of Macedonian language and identity. 9 By this time,
however, the meme had taken on a life of its own.
On November 18, 2017, 3 months after the signing of the treaty,
sega.bg reported on the results of a poll (without providing information
on the source or methodology) regarding Bulgarian attitudes towards
Macedonian matters. Two of the findings are:
1) 91% от българите твърдят, че езикът, който говорим, е
един и същ или собщи корени. Само 8% смятат, че български
и македонски са различни езици.
‘91% of Bulgarians confirm that the language which we speak is
one and the same or with common roots. Only 8% consider
Bulgarian and Macedonian separate languages.’
2) В същото време българите са доста толерантни и 43%
смятат, че Македония има право да самоопределя езика си
като самостоятелен. На това мнение са предимно младите
участници в допитването.
‘At the same time Bulgarians are rather tolerant and 43% think
that Macedonia has the right to identify its language as
independent. This opinion is mainly held by the young
participants in the poll.’
There were 58 comments in response to this article, many of
which challenge the legitimacy of the Macedonian language, and two of
which invoke the Serbian typewriter meme.
‘A western Bulgarian dialect, written on a Serbian typewriter, that
is the Macedonian language.’
9

Note that Dimitrov resigned as Director of National History Museum November 1,
2017 (under a cloud of conflict of interest), and became a political commentator that
same month in which role he continued his anti-Macedonian rhetoric (his last broadcast
was June 28, 2018), and he died July 1, 2018.
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Note the grinning emoji which is consistent with the humorous
aspect memes.
Maximus II’s comment was reposted in the discussion less than 2
hours later.
While панКариба’s contribution was merely a reposting of the
meme with a “thumb’s up”, this illustrates the fidelity of this particular
meme — it is replicated exactly, taken out of context and
recontextualized. This independent or recontextualized life of a meme is
illustrated by the fact that it can appear in comments posted several years
after the original post.
One such example of an asynchronous use of the Serbian
typewriter meme occurs in response to the posting in 2009 on
YouTube.com of the well-known folk song Македонско девойче
“Macedonian girl” performed by Bulgarian opera singer Volodja
(Vladimir) Stojanov which was intended as a message between two
females as a kind of musical birthday card. This video elicited 999
comments, most arguing for and against the Macedonian identity (often
in quite vitriolic and vulgar terms). One comment posted three years ago
(i.e. three years from the search performed on 12/9/2018, thus in 2015, 6
years after the video was originally posted) incorporates the Serbian
typewriter meme:
kolyo buzov макета, вие сте изкуствена държава,
"маке'донският език" е БЪЛГАРСКИ език написан на
сръбска пишеща машина. проклет да е машина този който
се е отрекъл от България.
(https://www.youtube.com/watch?v=5gBsT8lN03U)
‘mockups, you are an artificial state, “the Macedonian language”
is BULGARIAN written on a Serbian typewriter. Damn the
typewriter that has renounced Bulgaria.’
This use of the meme was in turn praised by Mihail Ratchev who
replicates it (in a response to this comment made ten months from the
search, thus in 2018 which is 3 years after the original comment): kolyo
buzov Ти ми скри шапката и се смях със глас.,,Български написан на
сръбска пишеща машина".!!! ‘You surprised me with your skill and I
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laughed out loud. “Bulgarian written on a Serbian typewriter”.!!! The
significance of internet users who seek out potential sites for “flaming”
and the reasons this originally non-political posting of a Bulgarian
singing Македонско девойче continues to provoke comments (the latest
post was a day before this search was made on 12/9/2018) are interesting
questions but lay beyond the scope of this paper. What is relevant here is
that Mihail Ratchev went on to repost this same meme that year to
several
online
videos:
Цар
Самуил
‘Tsar
Samuil’
(https://jpreporter.net/v/цар-самуил-W3v8CDXWKHA.html), uploaded
on a Japanese site on February 2, 2005, and a reposting of November
2017 BNT interview with Ana Kočeva on Macedonian as a Bulgarian
dialect following the signing of the Friendship treaty
(https://brcinema.com/post/ана-кочева-македонците-зборуваатзападно-бугарски-дийалект-b5esoTm7dRU.html). By searching out
videos on YouTube that have some Macedonian content, Mihail Ratchev
is propagating “bite sized nuggets of political ideology and culture that
are easily digestible and spread by netizens” (DeCook 2018: 485).
A similar use of the Serbian typewriter meme occurs in the
comments to a YouTube video of an interview uploaded September 21,
2018 by 360 Stepeni with Victor Friedman regarding the upcoming
referendum on the Prespa Agreement, according to which The Republic
of Macedonia would amend its name to The Republic of North
Macedonia.10 The video is entitle “Фридман: Македонскиот јазик не е
никако загрозен со Договорот од Преспа” ‘Friedman: The
Macedonian language is not at all threatened by the Prespa Agreement’
(a title which made it very easy for a troll to search and discover). The
fourth comment (in Macedonian) was posted by Valentin Dimitrov11
10

I am grateful to Victor Friedman for bringing this video and comment to my attention.
Earlier in 2018 the same Valentin Dimitrov posted a similar comment to the
documentary film Gotse Delčev uploaded by TheMKDocs to YouTube.com on
September
24,
2014
(https://www.youtube.com/watch?v=7bJjSK0d4k&lc=UggOd2_ypEVEJngCoAEC): Valentin Dimitrov10 months ago
[accessed 11/12/2018, therefore posted February 2018]
Гоце Делчев, ако слуша на какъв език се разказв за него ке умре втори
пат ,бугарски език писан на сръбска пишеща машина
11
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Makeдонскиот jaзик е диалект на бугарскиот ,како се вели бугарски
jзик [sic] пишуван на србска пишувачка машина! ‘The Macedonian
language is a dialect of Bulgarian, as they say Bulgarian written on a
Serbian typewriter’.
(https://www.youtube.com/watch?v=y3BBOyavys8).
Note
the
unattributed source of the meme “како се вели“ ‘as they say’ which
gives it the authority of anonymity. This comment elicited 35 responses
over the next month, for the most part virulent exchanges of insults and
obscenities, a large number of them between Dimitrov and one other
contributor.
The torch of promulgating this meme in mass media by the
establishment has now been taken up by Velizar Enčev, a journalist by
training and current member of Parliament12, who has been quite vocal in
his opposition to the Macedonian-Bulgarian Friendship Treaty both preand post-signing. On August 8, 2017, in an article entitled Подпишем ли
със Сърбия същия договор, с който признахме македонизма, в
западните покрайнини ще се роди сърбошопска нация ‘Will we sign
the same agreement with Serbia, in which we recognize Macedonianism,
in the western peripheries will be born a Serbo-Šopski nation’ published
online in Afera.bg.
Разбираемо е, че българите в Сърбия се боят да произнесат
на глас историческите истини. Но защо се прехласват пред
договора с Македония, с който признахме напечатания на
сръбска пишеща машина македонски език, а с него и
измислената в Коминтерна македонска нация и написаната
й в Белград история? (afera.bg/подпишем-ли-със-сърбияс.html)
‘It is understandable that the Bulgarians in Serbia are afraid to
speak out loud the historical truths. But why are they enthusiastic about
Gotse Delčev, if he heard what language they used to talk about him he would
die a second time, Bulgarian written on a Serbian typewriter
12
Although Enčev currently sits in Parliament as an independent he has been a member
of several nationalist parties, Ataka, National Front for the Salvation of Bulgaria,
Patriotic Front, and in 2015 founded Movement for Radical Change “Bulgarian Spring”.
(http://www.wikiwand.com/en/Velizar_Enchev).
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the treaty with Macedonia, in which we acknowledge the Macedonian
language typed on a Serbian typewriter, and along with it the
Macedonian nation thought up in the Comintern and its history written in
Belgrade?’
A year later, on December 10, 2018, also in Afera.bg, Enčev
authored another critical article entitled Крокодилските сълзи на
Каракачaнов: правителството му подписа капиптулантския
договор с Македония, днес военният министър се гневи на
Македонистите в Скопие ‘Karakačanov’s crocodile tears: his
government signs the capitulating agreement with Macedonian, today the
minister of defense is angry at the Macedonianists in Skopje.’
Вече 48 часа по телевизиите се вихри Красимир Каракачанов
и оплаква договора за приятелство с Македония. Договор, който
самият той благослови преди година и
половина и анатемосваше всеки, позволил си да критикува
споразумение,
признаващо измислената от Коминтерна и сърбите
„македонска нация“, написания на сръбска пишеща машина
„македонски език“ и сътворената след 1944-„македонска
история“… (afera.bg/крокодилските-сълзи-на-каракачанов-п.html)
‘Krasimir Karakachanov has been whirling around on television
for 48 hours now and complaining about the friendship agreement with
Macedonia. A treaty that he himself blessed a year and a half ago and
anathematised everyone, who allowed themselves to criticize the
settlement, recognizing the "Macedonian nation" invented by the
Comintern and the Serbs, the written on a Serbian typewriter
“Macedonian language” and the “Macedonian History” created after
1944 ...’
Dimitrov’s connection with the Serbian typewriter meme,
however, is still posthumously salient as evidenced by one reader’s
response to a comment on an article published in dnevnik.bg on
December 17, 2018 Цитат на деня: Обща история не значи един
народ и две държави ‘Quote of the day: Common history does not
mean one people and two states’. The following exchange between cinik
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(whose avatar is a portrait of Benjamin Franklin) and ikar_01 confirms
the effectiveness of Dimitrov’s propagation of this meme.
cinik
Божидар Димитров не беше толкова вироглав. Той си
говореше глупостите за пред патриотично настроените народни
маси, но за македонския език твърдеше, че бъглгарският има две
писмени форми. Толкова. Сега Каракачанов си изпроси отговора,
който виждате - ще въведем българския като свободно избираем
чужд език. "чужд"
[…]
ikar_01
До коментар [#4] от "cinik":
По този въпрос Божидар Димитров казваше, че
"македонският език е български, написан на сръбска пишеща
машина".
(https://www.dnevnik.bg/citat_na_deniia/2018/12/17/3363548_cit
at_na_denia_az_sum_edinstveniiat_politicheski/)
cinik
‘Božidar Dimitrov was not that intractable. He talked stupidities
in front of the patriotically inclined popular masses, but about the
Macedonian language he asserted that the Bulgarian language had
two written forms. That’s all. Now Karakachanov has asked the
answer, as you you see – shall we introduce Bulgarian as a freelychosen foreign language. "foreign"
[…]
ikar_01
To the comment [#4] of cinik
On this question Božidar Dimitrov would say that “the
Macedonian language is Bulgarian, written on a Serbian
typewriter”.
The fecundity of this meme is also supported by its appearance in
reader comments to online articles concerning the more recent signing of
the Prespa Agreement between Greece and Macedonia (in addition to the
360º interview with Friedman above). For example, in the comments to
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an article published by ФАКТИ.БГ on January 31, 2019, Новото име
на Македония пропада заради... България и Русия ‘The new name of
Macedonia will fail because of …. Bulgaria and Russia’, there were 97
comments. The 81st (which got 10 likes and 0 dislikes) by Цецко от
борован (гост) Това е български език написан със сръбска пишеща
машина ‘Tsetsko from borovan (guest) This is the Bulgarian language
written with a Serbian typewriter.’ (https://fakti.bg/world/358384novoto-ime-na-makedonia-propada-zaradi-balgaria-i-rusia) On February
8, 2019, epicenter.bg ran an article with the headline НАТО въвежда
употребата на македонски език ‘NATO introduces the use of
Macedonian language’ which elicited the following reader comment.
Мутрьо ПРЪСТОВЕТЕ 8 февр. 2019 | 19:44
Македонски език писан на сръбска пишеща машина
(http://epicenter.bg/article/NATO-vavezhda-upotrebata-namakedonskiya-ezik-/174826/7/0)
‘Mutrjo THE RINGS 8 Feb. 2019
The Macedonian language written on a Serbian typewriter’.
The foregoing discussion has used the concept of meme, here a
chunk of text which is recontextualized from one context to another, in
order to illustrate how a specific language ideology is deployed through
metapragmatic commentary in mass and social media. From its apparent
origin as a humorous “joke”, this text was regenerated into objective
scholarly fact by Božidar Dimitrov who then spread it to the general
public in online media news sources. The persistence of this text in its
“joke” form in cultural memory combined with its propagation as
scholarly fact has resulted in a meme that has been replicated and
increasingly deployed to contest the legitimacy of Macedonian language
and identity, particularly at points in time when Macedonia is achieving
official recognition by the Bulgarian (and later the Greek) government
(as well as supranational bodies such as NATO and the UN). The Serbian
typewriter meme is likely to persist in the future since it does important
semiotic work. We can observe the semiotic processes of iconization,
recursiveness and erasure (Gal and Irvine 1995) operating in the
deployment of this meme. The Macedonian language is iconized as a
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defective, inauthentic mongrel language masquerading as a standard
language via the metaphor “the Bulgarian language written on a Serbian
typewriter”. This metaphor iconizes the indexical fact that there are
shared letters between Macedonian and Serbian orthographies,
specifically those that differ from Bulgarian orthographic convention and
it also erases any other linguistic differences between the Macedonian
and Bulgarian languages. This inauthentic disguise of Macedonian in
Serbian orthography is then extended metonymically (and recursively) to
the status of the language itself, the history of Macedonia, and the
existence of a distinct Macedonian identity as illegitimate.
The deployment of this meme on the part of Dimitrov as a
representative of the academic establishment was clearly a type of
propaganda. Kronsteiner 1994 appeared in a publication that was part of
the Bulgarian academic response to the newly independent Macedonian
nation and part of a renewed campaign to discredit the status of the
Macedonian standard language (as is made more than clear by the title of
the volume in which it appears: The Fathering of what is known as the
Macedonian literary language). Chilton 2005 in his discussion of memes
and metaphors about Jews in Mein Kampf reframes propaganda as
propagation and highlights Dawkin’s example of religious memes by
clergy as a type of ideational epidemiology. He points out that memes
lurk in sites where categorization and mephorization pick out properties
of referents and provide space for new potential (pejorative) inferences
that are then taken up and replicated. Humor is also an important element
for the replication of such memes. Shifman (2014: 78-81) lists three
aspects of humor in memes: playfulness (the reader is invited to take part
in the “game” and even interact creatively with the meme), incongruity (a
clash between two opposing scripts, for example, Bulgarian written in
Serbian orthography is akin to a man dressed in women’s clothing) and
superiority (where the reader feels superior to the inferior target of the
meme). The deployment of the Serbian typewriter meme clearly
denigrates the status of the Macedonian language as something laughable
and ludicrous, as explicitly indexed by the grinning emoji in the post by
Maximus II and Mihail Ratchev’s comment Ти ми скри шапката и се
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смях със глас ‘I was surprised by your skill and laughed out loud’.
Despite their humorous aspect, memes should not be dismissed as simply
jokes. As this paper has shown, the Serbian typewriter meme was
deployed to do serious and substantive ideological damage in
constructing and propagating an illegitimate other of the Macedonian
language.
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НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА ПРИ УЧЕЊЕ
СТРАНСКИ ЈАЗИК
Како што е познато, проучувањето на методите за учење
друг, странски, немајчин јазик постои уште од времето на Јан Амос
Коменски, кој се залагал за учење на: латински, старогрчки и
еврејски јазик, како и на јазиците од соседните држави. На развојот
на методиката и на методологијата на учење странски јазик особено
му се посветува внимание последниве децении, а како кулминација
може да се смета објавувањето на Заедничката европска референтна
рамка (ЗЕРР) за јазиците: учење настава и оценување, за што се
залага Советот на Европа. Во ЗЕРР се собрани теориските и
практичните искуства на учење, настава и на оценување на еден
јазик, акумулирани од 1971 до 2001 година (до нејзиното
објавување). Во документот пишува дека заедничката европска
рамка обезбедува заедничка основа за изработка на предметни
содржини, студиски програми, испити, учебници итн., од областа
на учење на јазици во Европа. На еден сеопфатен начин таа опишува
што треба да научат лицата што учат јазик за да можат да го
користат јазикот за комуникација и какви знаења и вештини треба
да развијат за да можат успешно да дејствуваат. Во описот се
опфаќа и културниот контекст во кој е поставен јазикот, а секако,
рамката ги дефинира и рамништата на владеење јазик, кои
овозможуваат напредокот на учениците да се мери во секоја фаза од
учењето на доживотна основа.
Намената на Заедничката европска референтна рамка е да ги
совлада бариерите во комуникацијата меѓу професионалците што
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работат во областа на модерните јазици, а кои произлегуваат од
различните образовни системи во Европа. На административните
тела од областа на образованието, на составувачите на програмите,
на наставниците, на обучувачите на наставници, на испитните тела
итн., Рамката им овозможува да размислат за сопствениот начин на
работа со цел да ги координираат и да ги насочат своите напори кон
исполнување на реалните потреби на учениците за кои се
одговорни.
Способноста за учење може да се опише и како знаење или
како расположливост да се открива различноста – без разлика дали
се учи јазик, култура за други луѓе или нови области на знаење.
Особено што треба да се истакне е дека со ЗЕРР не се даваат готови
модели, туку напротив, претставува основа и рамка во која може и
треба да се движи креативноста за учењето друг јазик.
Според ЗЕРР, комуникациската јазична компетенција се
состои
од
неколку
компоненти:
лингвистичка,
социолингвистичка и прагматичка. Се претпоставува дека секоја
од овие компоненти се состои, поконкретно, од знаење, вештини и
умеење. Лингвистичките компетенции вклучуваат: лексичко,
фонолошко,
синтактичко
знаење
и
вештини.
Социолингвистичките
компетенции
се
однесуваат
на
социокултурните услови на јазичната употреба. Поради нејзината
чувствителност на општествените конвенции (правилата на
однесување, нормите што ги одредуваат односите меѓу генерациите,
половите, класите или општествените групи, јазичната
кодификација на една заедница), социолингвистичката компонента
стриктно влијае врз сите облици на јазична комуникација меѓу
претставници на различни култури иако учесниците честопати не
мора воопшто да се свесни за нејзиното влијание. Прагматичките
компетенции се однесуваат на функционалната употреба на
јазичните ресурси (производство на јазични функции, говорни
чинови итн.)
Комуникациската јазична компетенција на оној што учи/што
користи јазик се активира при изведбата на различните јазични
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активности, кои вклучуваат разбирање (рецепција), оформување
(продукција), заемно дејствување (интеракција) или посредување
(медијација) (особено усно или писмено преведување). Секој од
овие типови активност може да се примени врз контексти/текстови
во говорна или во пишувана форма, или во обете варијанти. Како
процеси, разбирањето и оформувањето (усно и/или писмено) се
очигледно примарни, зашто обата се потребни за интеракција.
Активностите на разбирање ги вклучуваат читањето во себе и
следењето на медиумите. Тие се важни и во голем број форми на
учење (разбирање на содржината на курс, користење учебници,
стручна литература и документи).
При интеракцијата барем две лица учествуваат во усно
и/или писмено општење, во текот на кое, оформувањето и
разбирањето наизменично се менуваат или можат при усната
комуникација, всушност, и да се преклопуваат. Двајца соговорници
можат истовремено да зборуваат и, сепак, истовремено меѓусебно
да се слушаат. Дури и кога строго се почитува редоследот на земање
збор, слушателот во општ случај веќе го предвидува остатокот од
пораката на говорителот и подготвува одговор. Оттука,
усвојувањето на интеракцијата вклучува повеќе отколку само да се
научи да се разбираат и да се оформуваат искази. Со оглед на
централната улога што ја има во комуникацијата, на интеракцијата
во принцип ѝ се придава голема важност во јазичната употреба и во
учењето јазик.
Во ЗЕРР ѝ се посветува дел и на невербалната
комуникација (ЗЕРР, 2012: 87–88), каде што се издвоени
практичните дејства (4.4.5.1) што ги придружуваат јазичните
активности (обично директните говорни активности), кои
вклучуваат:
• посочување, на пр.: со прст, со рака, со поглед, со движење
на главата. (Овие дејства се користат заедно со показни
заменки – деиктици за идентификација на предмети, лица
итн., како, на пр.: „Може ли да го добијам она? Не, не тоа,
она другоно.“);
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•

демонстрација, која придружува показни заменки –
деиктици и едноставни глаголи во сегашно време (како, на
пр.: „Го земам ова и го прицврстувам овде, вака. Сега ти
стори го истото!“);
• јасно воочливи дејства, кои можат да се земат како познати
во некоја нарација, коментар, наредби итн. (од типот: „Не
прави го тоа!“, „Многу добро!“, „Оф, не, ти падна!“).
Во сите овие случаи исказот е неразбирлив ако нема
дополнителни невербални елементи.
За ЗЕРР (4.4.5.2), невербалната коминикација се дефинира
како паралингвистика, во која се вклучува:
➢ Говорот на телото. Паралингвистичкиот говор на телото се
разликува од практичните дејства придружени со јазичен
исказ по тоа што пренесува конвенционални значења, кои
можат битно да се разликуваат од една до друга култура. На
пример, во многу европски земји се користат:
– гестикулации (на пр.: стисната тупаница како знак за
протест);
– изрази на лицето (на пр.: насмевка или муртење);
– држење на телото (на пр.: клапнато тело за изразување на
очај, или нанапред навалено тело за изразување на интерес);
– контакт со поглед (на пр.: завереничко намигнување или
скептичен поглед);
– телесен контакт (на пр.: бакнеж или ракување);
– проксемија (на пр.: стоење во близина или понастрана).
➢ Во ЗЕРР свое место има и користењето на ономатопејски
звуци. Ваквите звуци (или слогови) се сметаат за
паралингвистички, „зашто не се дел од вообичаениот
фонолошки систем на еден јазик, иако пренесуваат
конвенционални значења“. Како пример се наведени:
„ш-ш-ш“ − за да се замолкне некој;
„ц-ц-ц“ − за да се изрази неодобрување;
„пуф“ − за да се изрази гадење;
„хм“ − за да се изрази сомнеж;
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„бр-р“ − за да се изрази студ;
„оф“ − за да се изрази болка.
➢ Прозодиските елементи. Користењето на овие елементи се
смета за паралингвистичко ако пренесуваат конвенционални
значења (на пр.: поврзани со ставови и состојби на духот), но
излегуваат од вообичаениот фонолошки систем во кој
прозодиските карактеристики на должина, тон и акцент
можат да играат улога. На пример:
– гласот: зарипнат, задишан, пискав итн.;
– тонот: налутен, плачлив, врескав итн.;
– гласноста: шепот, мрморење, викање итн.;
– траењето: на пр., мно-о-гу добро!
Многу паралингвистички ефекти се постигнуваат со
комбинација на: тонот, траењето, јачината и квалитетот на гласот.
Во ЗЕРР се смета дека паралингвистичката комуникација
не смее да се меша со развиените знаковни јазици, кои се вон
сегашниот опфат во подрачјето на Рамката иако нејзините концепти
и категории би можеле да бидат релевантни за експертите од таа
област.
Во ЗЕРР има место и за паратекстуалните елементи
(4.4.5.3), кои имаат слична „паралингвистичка“ улога во пишаните
текстови и тоа следниве средства или елементи:
• илустрации (фотографии, цртежи итн.);
• графикони, табели, дијаграми, броеви итн.;
• печатарски елементи (видови букви, големина на букви,
празни места, потцртување, распоред итн.).
Како што може да се види, според ЗЕРР, невербалната
комуникација се определува како паралингвистичка. Меѓутоа,
невербалната комуникација е предмет на анализа во различни
научни дисциплини (психологија, медицина, социологија,
антропологија, педагогија, економија, етнологија, лингвистика итн.)
и соодветно се дефинира.
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Кога станува збор за комуникацијата, како одделна научна
дисциплина, се смета дека основно се дели на вербална и
невербална.
Како што е познато, едно од основните дејности на човекот е
општењето со другите, при што при говорната комуникација, секоја
порака, покрај зборовите,
содржи уште и две компоненти:
користењето на гласот (тонот на гласот, неговата боја, брзината на
зборувањето, гласноста, изговорот, паузите при зборувањето итн.) и
користењето на телото (мимика и гестикулација). Невербалната
комуникација се состои од мноштво знаци, од кои секој има свое
значење. Се користат за изразување емоции при комуникативнот
акт, кои можат да бидат свесни и несвестни. Се изведуваат различни
процентуални соодноси на деловите на пораката при комуникација,
како на пример: 7% – вербален дел, 38% – вокален дел (тонот на
гласот и негоите промени) и 55% – невербална комуникација,
според англискиот комуниколог Алберт Мехрабијан (Albert
Mehrabian), односно, во литературата, се среќаваат и процентите:
93% – за невербалната комуникација, наспрема 7 % – за вербалната
комуникација. Се смета дека постојат 700 000 форми на наевербална
комуникација, кои се групираат во определен број категории. Една
таква поделба е: контакт со очите, изразот на лицето, движењето
на главата, гестовите и движењето на телото, држењето на
телото, оддалеченост, однесувањето при допир со рака и сл.
Како прва книга во која се зборува и се пишува за
невербалната комуникација (за говорот на телото) се смета
„Изразите на чувство кај луѓето и кај животните“, објавена во 1872
година од Чарлс Дарвин (Charles Darwin).
Како дигресија, овде треба да се спомене и појавата на
немите филмови на почетокот од 20-тиот век, чиј синоним за нив е
актерот Чарли Чаплин. Во неговите неми филмови единствена е
невербалната комуникација (ако не се смета музиката во заднина).
Подоцна излегуваат бројни истражувања од различни научни
дисциплини. Основното прашање што го поставувале при
проучувањето на невербалната комуникација е дали невербалнте
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сигланли се: вродени, научени, условени генетски или стекнати на
друг начин. Од резултатите на најразлични истражувања се доаѓа до
заклучок дека повеќето невербални однесувања се научени, а само
мал број елементи спаѓаат во посебни, вродени категории. (На
пример, никој не го учи бебето да плаче или да се смее, форми што
се речиси универзални. Австрискиот етнолог Иреносј АјблАјбесфелд (Irenaus Eibl-Eibesfeldt) открил дека и кај децата родени
слепи или глуви, насмевката се јавува независно од учењето и од
однесувањето. Од друга страна, пак, невербалната комуникација,
како на пример: значењето на бојата или на определени гестови, се
разликува од култура до култура.
Според нашето истражување, ова е една од работите што се
важни при учењето друг, странски јазик.
Невербалната комуникација фундаментално се разликува од
вербалната. Во најголем дел таа е „потешка“ за проучување, зашто
се јавува, пред сè, спонатно. (Најчесто, да ги подигнеш веѓите, да
поцрвенеш и сл. – е спонтана реакција). Иако, понекогаш, изразот на
лицето или говорот на телото може да биде обмислено, со намера,
во следна ситуација/во следни ситуации (кои се во поголем процент)
ќе биде спонтан. Оттаму се дефинирањата за „женската интуиција“,
која се должи на фактот дека жените имаат поголема перцепција од
мажите, односно имаат „остро око“, што пак се должи на
способноста за загледување во ситни детали итн.
Пред да ги дадеме нашите размислувања за конкретната
класификација и анализата на невербалната комуникација при
процесот на учење странски јазик, ќе споменеме дека и
учителот/наставникот/лекторот има важна улога при невербалната
комуникација на часот.
Во педагошките истражувања посебно внимание му се
посветува на наставникот, кој, при влегувањето на час, воспоставува
интеркација со учениците и тоа прво со невербални знаци, како што
се: погледот, изразот на лицето, насмевката, движењето на
телото, посебно на рацете итн. Учениците веднаш ги дешифрираат
овие знаци, особено ако станува збор за прва средба (на пример, кај
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првачињата), дали станува збор за смирена, добро расположена,
мила, заинтересирана личност (наставник) или е сосема
спротивното, односно сосема нешто друго1. Ако се воспостават
вибрации (како што се нарекува), наставникот ќе има поголемо
влијание меѓу учениците. Во вакви ситуации, како важен сегмент се
очите (поточно погледот), устата, изразот на лицето од страна на
наставникот, од една страна, и на повратната информација на
учениците – од друга страна.
Според сето досега нафрлено, ќе се обидеме да дадеме една
нацрт-класификација на невербалната комуникација при учењето
македонски јазик како друг, втор, странски, немајчин јазик.
Учењето странски, друг, немајчин јазик е процес во кој треба
да се научи и да се усвои јазикот заедно со (или преку) културата на
државата чиј јазик/чии јазици се мајчин/прв јазик итн. Како што
веќе наведовме по друг повод, различно е учењето странски јазик во
својата средина (каде што е тој – прв, мајчин), наспрема во друга
средина (туѓа) средина.
По овој повод го имаме предвид учењето странски јазик како
образовен процес, со акцент на учење на час, каде што
препознаваме:
1. учење од книга (од: учебници, граматики, работни тетратки,
речници, помошен материјал итн., односно од сите печатени
материјали);
2. учење од предавање (од наставник/учител/лектор – од човек,
преку интеракција).
Познато е дека при учењето странски јазик се користат
најразлични печатени материјали (учебници, прирачници, помошен
материјал итн.) во кои, покрај испишаните зборови (кои можат да
Како дигресија, ќе споменеме еден пример, кога прваче, по првото здогледување
на својата идна наставничка на првата заедничка средба на првачињата (кога се
читаат имињата на првачињата и се покажува наставничката на неговото
одделение), смета дека таа е лоша, поради тоа што во ниту еден момент не се
насмеала, а како одбивност ја наведува и црната боја на нејзиниот фустан.
1
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бидат со зацрнети, со накосени или со подвлечени букви), за
полесно, визулено учење, се среќаваат, пред сè, графикони и табели.
Од големиот број учебници, прирачници и граматики за учење
македонски јазик како странски, ќе наведеме дека во првиот период
од создавњето на Семинарот за македонски јазик, литература и
култура, првите учебници што се печателе наликувале на
гореопишаните, поточно визуленоста на текстовите се гледала
најмногу во одвоеноста на примерите и задачите за проверка на
знаењето, како и на графиконите и табелите, во кои најчесто биле
испишани накусо и прегледно граматичките форми итн. Меѓутоа,
она што е карактеристично за ваквите учебници е што определен
број автори и многу подоцна остануваат да печатат книги
(учебници, прирачници и сл.) по истиот образец. Тука ќе ги
наведеме (хронолошки) следниве публикации: Лилјана МиноваЃуркова, Македонски јазик за странци (морфолошко-синаксички и
лексичко-стилистички вежби, Ск. 1961; Ружа Паноска, Александар
Џукески, Прирачник за лекторски вежби по македонски јазик, Ск.
1970; Д-р Ружа Паноска, Современ македонски јазик (прв дел); Ruža
Panoska, Aleksandar Džukevski, Handbook for the Study Macedonian
Language, Sk. 1971; Ск. 1974; Лилјана Минова-Ѓуркова, Прирачник
за лекторски вежби по македонски јазик, Ск. 1977; Лилјана
Минова-Ѓуркова, Македонски јазик за странци, Ск. 1977; Жарко
Бошњаковиќ, Македонски јазик, Нови Сад, 1980; Кирил Конески,
Македонски јазик за станци (среден курс), Ск., 1985; Д-р Ружа
Паноска, Александар Џукески, Македонски јазик за странци
(почетен курс), Ск. 1984; Д-р Ружа Паноска, Современ македонски
јазик, Ск. 1994; Кита Бицевска, Почетен курс по македонски јазик за
странци, Ск. 1995; Кирил Конески, Македонски јазик за странци,
2000; Лилјана Минова-Ѓуркова, Македонски јазик за странци, Ск.
2000; Рина П. Усикова, Македонскиҋ язык, Сл. 2000; Лилјана
Минова-Ѓуркова, Македонски јазик за странци, Ск. 2006 и др. Во
некои од поновиве наведени единици, може да се најде и некој
додатен дел во вид на илустриран цртеж. Книгата на Илија Чашуле,
Ајде да учиме македонски, Sydney 1990, е од оние во кои се наоѓаат
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дополнителни (екстралингвистички) знаци, како на пример: нотите
на познати македонски песни итн.
Во втората група ќе ги вброиме следниве учебници и учебни
помагала: Марија Кусевска, Лилјана Митковска, Зборувате ли
македонски?, Ск. 1995; Елени Бужаровска, Татјана ГочковаСтојановска, Зборувате ли македонски?, Ск. 1995; Виолета
Ајдинска-Папазовска, Добре дојдовте на македонски јазик, Ск.
1999. Christina E. Kramer, Macedonian/Македонски јазик, The
University of Wisconsin Press, 2537 Daniels Street, Madoson, WI 53718.
(карта); Dr Žarko Bošnjaković, Sa makedonskim u svet, Beograd, 2005;
Лидија Тантуровска, Вежби и игри Прирачник за учење македонски
јазик како странски, Ск. 2005.; Wolf Oschlies, Lehrbuch der
makedonischen Sprache in 50 Lektionen, Verlag Otto Sagner, Műnchen
2007; Роза Тасевска, Македонски без мака, Ск. 2007; Билјана
Биновска, Македонски за странци, Ск. 2008; Татјана ГочковаСтојанова, Искра Пановска-Димкова, Учебник по македонски јазик
за странци, Божилак, Ск. 2012; Гордана Акексоска, Учебник по
македонски јазик за странци, Ѕуница, Ск. 2012; Анета Дучевска,
Симон Саздов Учебник по македонски јазик за странци, Виножито,
Ск. 2012 итн. Карактеристично за оваа група е кај овие учебници
можат да се најдат слики (особено во боја), стилизирани цртежи
итн., па дури и географска карта, како што е посочено и кај Крамер,
а книгата Вежби и игри, Прирачник за учење македонски јазик како
странски (Тантуровска, 2005) е целата со табели, графикони, слики
и сл., што всушност е и основата цел – да бидат помошни
материјали на часот за учење македонски јазик како странски.
Може да се каже дека поновата тенденција е учебниците да
се привлечни со голем број слики, така што наликуваат на
сликовници.
Кон ова можеме да ги додадеме и насловните страници на
учебниците, на прирачниците итн., кои се дел од невербалната
комуникација во наставата по странски јазик. Особено сакаме да
потенцираме дека пораката што се испраќа преку нив, не зборува
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само за материјалот што е во публикацијата, туку и повратно, многу
зборува и за авторот на тоа дело.
2. При учењето од наставник/учител/лектор комуникацијата
се одвива меѓу поединец и поединец; односно меѓу поединец и
група, каде што наставникот/учителот/лекторот е во „надредена“
улога. Комуникацијата, секако, е пред сè, вербална, меѓутоа
потпомогната со голем процент на невербална комуникација:
наставникот, учителот, лекторот внимава при изговорот на секој
глас, потоа на интонацијата на реченицата итн. Од друга страна,
изразот на лицето и рацете се постојано активни кај
наставникот/лекторот, како при предавањето, така и при
одговарањето на ученикот/студенот. (На пример, наставникот може
да му помогне при изговор на ученикот/студентот, да клима
потврдно со главата за да го охрабри и сл.).
Посебен акцент сакаме да ставиме на невербалната
комуникација, како карактеристика на културата на еден народ.
Конкретно, во зависнот од културата на еден народ, може да се каже
дека определени невербални дејства можат да се карактеристика на
определен народ. Овде мислиме на потврдниот и на негативниот
одговор проследен со невербална комуникација. Како пример ќе го
наведеме следново: Ако, за повеќето народи во Европа, при
потврден одговор, се клима со главата нагоре-надолу, во грчкиот и
во бугарскиот јазик се движи со главата лево-десно, а за негативен
одговор е обратна ситуацијата. Според тоа, особено е важно за
усвојување на конкретниот јазик/конкретните јазици, за одвивање
на успешна комуникација, е потребно да се научи и оваа
културолошка посебност.
Во таа насока, наместо заклучок ќе кажеме дека како што се
практикуваат курсеви, семинари и сл. за наставници, за лектори,
може, во нивни рамки или одделно, да се предвидат методски
единици за методолошки пристап кон професијата –
наставник/лектор за странски јазик, каде што свое место ќе заземе и
невербалната комуникација во сите свои области и подобласти.

169

НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА ПРИ УЧЕЊЕ СТРАНСКИ ЈАЗИК

Библиографија
Заедничката европска референтна рамка за јазиците: учење
настава и оценување (превод), УКИМ, Филолошки факултет
„Блаже Конески“, 2001.
Милетић М., Комуниколошки лексикон, Београд, 2009.
Наставата по македонски јазик како странски: состојби и
перспективи, Зборник 1, Редакциски одбор: Минова-Ѓуркова
Л., Гочкова-Стојановска Т., Митревски Љ., УКИМ,
Филолошки факултет „Блаже Конески“, Катедра за
македонски јазик и јужнословенски јазици, 2003.
Пис А., Говорот на телото, Скопје, Култура, 2009.
Радојковић, М. и Милетић, М., Комуницирање, медији и друштво,
Стилос, Нови Сад, 2006.
Тантуровска Л., Вежби и игри, Прирачник за учење македонски
јазик како странски, УКИМ, Филолошки факултет „Блаже
Конески“, 2005.
***
Gahagan Judy Interpersonalno i grupno ponashanje, Nolit, Beograd,
1975.
Samovar L.A., Porter R.E., McDaniel E. R., Komunikacija između
kultura, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2013.
Veinrajt R. G., Govor tela, Beograd, 2007.
Venovska-Antevska Snezana, National identities expressed through
intercultural communication in the Balkans (current conditions
and perspectives), Jagelonski Univerzitet, Krakow, 2015.
Young Lailan, Govor lica, Zagreb, 1994.

170

ЛИДИЈА ТАНТУРОВСКА

Summary
Studying methods for learning another, foreign, non-native
language exists since the time of Jan Amos Komenski.
In recent decades, particular attention has been paid to the
methods and methodology of learning a foreign language, as The Council
of Europe advocates, especially after the publication of The Common
European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
Assessment. The CEFR (or CEF or CEFRL) has collected the theoretical and
practical experiences of learning, teaching and assessment in one
language, accumulated from 1971 to 2001 (until its publication).
In our paper, emphasis will be put on non-verbal communication
when learning another, foreign, non-native language, as a field that is not
sufficiently explored.
According to the initial observations, the research will be
directed, separately in the methodology and separately in the teaching of
learning another, foreign language, above all, on examples of the
Macedonian language as a foreign language. We will analyze and
implement skills in non-verbal communication (forms, different types:
body language, pictures, colors, etc.).
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ЗА РОДОВИОТ СТАТУС НА НЕКОИ ИМЕНКИ
ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
Идејата зад овој труд е намерата да се афирмираат правилата
за определување на родот на именките во македонскиот јазик,
особено на оние кои се покажуваат проблематични на современ
план. Имено, уште во, сега далечната, 1995 авторот на овој труд на
Вториот научен собир на млади македонисти, следејќи ги
критериумите изнесени во книгата „Род“ (Gender by Greville Corbet)
од Гревил Корбет, предложи систем од шест правила за
определување на родот на именките во македонскиот јазик. Тоа се
следниве правила, кои најопшто се делат на формални и
семантички. Формалните, од своја страна, во зависност од тоа дали
основната форма на именката е доволна за определување на родот
или е потребна и друга форма, покрај основната, се делат на
фонолошки и морфолошки правила.
Фонолошки правила:
1. Именките што завршуваат на согласка се, главно, именки од
машки род.
2. Именките што завршуваат на самогласката а се, главно,
именки од женски род.
3. Именките што завршуваат на самогласките е, и, о, у се
именки, главно, од среден род

173

ЗА РОДОВИОТ СТАТУС НА НЕКОИ ИМЕНКИ ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Морфолошкото правило, едно единствено, во македонскиот
јазик гласи:
4. Именките изведени од придавки со суфиксот -ост се именки
од женски род.
Ова правило го заслужува местото во системот за
определување на родот во македонскиот јазик со оглед на тоа што го
определува бројот на над две илјади именки присутни во
Правописниот речник на македонскиот литературен јазик (К.
Конески, 1999) или околу 12 проценти на именките застапени во
Правописниот речник.
Семантичките правила во македонскиот јазик гласат:
5. Именките кај кои е одразена разликата по пол, а кои
означуваат суштества од машки пол се именки од машки род.
6. Именките кај кои е одразена разликата по пол, а кои
означуваат суштества од женски пол се именки од женски
род.
Второто семантичко правило, она што се однесува на женски
род, самостојно го објаснува родот на десетина именки од женски
род и, со оглед на тоа, не го оправдува своето вклучување во
системот квантитативно, туку само од аспект на желбата двата пола
да се застапени во системот. Интересно е да се нагласи дека над две
децении подоцна ова правило не опфаќа повеќе именки од женски
род во споредба со состојбата од 1995 година.
Надвор од овие правила остануваат стотина именки присутни
во Правописниот речник. Меѓу именките неопфатени со правилата
се изделуваат дваесетина двородови именки, кои може да се поделат
на две групи. Првата група двородови именки нема никаква врска со
полот затоа што односните именки не означуваат суштества.
Нивниот број во Правописниот речник изнесува 13. Тука спаѓаат
именките: благодат, вар, глеѓ, жал, жар, кал, коноп, мов, памет,
пепел, песок, прав и стрв. За овие именки, со оглед на тоа што
завршуваат на согласка, е карактеристична можност за два начина
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на членување – варот и варта. Двородовоста на овие именки е
сигнализирана формално.
Другата група двородови именки означуваат суштества,
најчесто луѓе, нивната форма завршува на самогласка, најчесто а, и
кај нив отсуствува можност за двојно членување. Нивната
двородовост е семантички условена – кога означуваат машки лица,
тие се од машки род, на пример, тој мој роднина, а кога се
однесуваат на женски лица, тогаш се од женски род: таа моја
роднина. Правописниот речник не содржи експлицитни ознаки за
род, па нивната двородовост треба да се бара низ толковните
речници на македонскиот јазик. Тука спаѓаат следниве двородови
именки: будала, будалетинка, запустикуќа, песнарија, пијаница,
пустикуќа, роднина и скапаница.
Денес се наметнува прашањето како да се третираат оние
именки што означуваат лица, а кои означуваат професии или називи
кои традиционално се врзувале само со машки лица. Тоа се заемки
чиј род е дискутабилен затоа што денес не може да се тврди дека не
можат да се однесуваат на женски лица. Тоа се заемки од типот на:
аташе, гуру, конферансие, крупие, протеже и сл. Кај сите нив со
право може да се постави прашањето зошто би се третирале како
именки од машки род кога ни семантички ни формално таквиот
третман нема оправдување. Во ТРМЈ овие именки се означени како
именки од машки род, главно, како последица на традиционалната
состојба кога на овие места се јавувале исклучиво машки лица, со
исклучок на протеже, кој во ТРМЈ е именка од среден род. За
разлика од недоследното третирање на овие именки во ТРМЈ, во
ТРСМЈ сите овие именки се сметаат за именки од среден род,
според тоа се третираат како епиценуми. Имајќи предвид дека
семантичките правила имаат предност над формалните, а дека ниту
семантичките ниту формалните не предвидуваат овие именки да се
од машки род (имено, ниту завршуваат на согласка ниту именуваат
исклучиво лица од машки пол), сметаме дека најреално би било тие
да се третираат како двородови, иако и начинот на кои се
обработени во ТРСМЈ е возможен – епиценуми од среден род. На
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сево ова ќе му се навратиме откако ќе ја направиме анализата на
именките кои излегуваат надвор од правилата во рамките на
системот за определување на родот во македонскиот јазик.
(1) Русија одби да му издаде виза на новиот германски воен
аташе во Москва. (idividi, 8.8.2015). Во овој пример, именката
аташе е од машки род, што може да се заклучи по родот на
придавската определба, што и не е неочекувано поради тоа
што именката аташе е употребена за лице од машки пол.
(2) Началникот на ГШ имаше средба со одбранбеното аташе на
Албанија. (прес 24.мк, 23.9.2014 г.) Именката аташе овде е
употребена како именка од среден род, односно нејзиниот
род е определен формално. Тоа, да се потсетиме е родот кој
на оваа именка ѝ е доделен во ТРСМЈ, што само ни
потврдува дека има дилеми за родот на некои именки, не
само меѓу родените говорители туку и меѓу специјалистите
по лингвистика.
(3) Шефот на делегацијата на ЕУ Самуел Жбогар, министерот за
животна средина и просторно планирање Башким Амети и
аташето на министерството за надворешни работи на Финска
го актуализираа проблемот со големото загадување на
воздухот во Скопје и во Македонија. (kanal5.com.mk,
27.1.2017 г.) Овој пример ни се чини корисен за да ни покаже
дека, кога нема определба, не можеме дури ни да бидеме
сигурни дали е именката аташе употребена како именка од
машки или од среден род, со оглед дека членот кај именките
од машки род се определува формално.
Сепак, веројатно најфасцинантниот пример што можевме да
замислиме дека ќе го сретнеме при ексцерпцијата е следниов:
(4) Според информациите на сатиричниот неделник, „Канар
аншене“ Пенелоп Фијон, сопругата на кандидатот на
француските републиканци за претседател Франсоа Фијон,
била платена за осум години како парламентарна аташе на
нејзиниот сопруг околу 500.000 евра бруто, пренесува
дописникот на МИА. (tvnova.mk,25.1.2017 г.) Имено, тука
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придавската определба парламентарна ни покажува дека е
референтот во случајов женско лице, и дека третирајќи ја
именката аташе како именка (и) од женски род, таа би
можела да стекне статус на двородова, па кога ќе се однесува
на женско лице, ќе биде од женски род, а кога ќе се однесува
на машко лице, ќе биде од машки род. Секако,
алтернативната можност е да се третира како епиценум од
среден род, но во тој случај полот на референтот нема да
биде сигнализиран и, особено во врска со странски имиња,
многу често нема да биде јасен.
Познатата британска модна гуру и лезбијка, Мери Портас
(54), неодамна се омажи за својата партнерка, модната новинарка
Мелани Рики (42). Таа неодамна откри дека нејзиниот роден брат ѝ
дал сперма со помош на која Мелани забременила, пренесува
британски „Мирор“. https://mkd-news.com/poznatata-britanska-modnaguru-prizna-mojot-brat-e-tatko-na-moeto-dete/
Американската гуру Лорен Конрад, за разубавување,
препорачува третман со миење на лицето со ладна вода и коцки
мраз. Таа вели дека оваа постапка ви гарантира прекрасна кожа на
лицето.
(http://interesno.com.mk/zdravjeubavina/42-zdravje/35323guru-sovet-za-vrz-tretman-za-razubavuvanje, 7.3.2015 г.)
Познатата американска фитнес гуру Џенифер Никол Ли уште
еднаш го покажа своето беспрекорно тело, овој пат во Лос Анџелес
во бикини со знамето на Велика Британија. Таа е мајка на две деца, а
сигурно нема да поверувате дека после второто породување имала
дури 95 килограми. 20.8.2014 г.
(176) Какви се биле комбинаториките во македонскиот
црковен врв, и на неговиот протеже владиката Петар, со неговиот
избор за епископ најдобро знаат самите тие. (Дневник, 21.7.2015)
(177) Во своето студио Конвеј и апартман во Холивуд тој е
заклучен цел септември. Неговиот менаџмент ги пренасочува
повиците и на сите љубезно им одговара дека Лук е затворен во
своето студио и има краен рок што мора да го испочитува. Тој ги
букирал сите три соби на Конвеј со цел да ги заврши песните на
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својата протеже – артистката Кеша, за да го спакува нејзиното деби
цеде кое треба да направи вистинска канонада пред божиќните
празници. (Утрински весник, 16.9.2010)
(178) Италија воздивна откако Силвио Берлунскони поднесе
оставка, не затоа што тој е главниот виновник за натрупаните
долгови (иако три пати беше премиер за последниве години), туку
затоа што неговото бизарно однесување ја доведе до потсмев
неговата земја во светот. Марио Монти не беше човек од неговото
политичко опкружување, ниту пак негово протеже. (Утрински
весник, 16.11.2011)
Во пример (177) по третпат, по примерите кај аташе и гуру,
забележуваме непочитување на нормата од страна на практиката.
Сепак, таквото несогласување со нормата не може да се третира
како грешка, напротив, може да се оцени дека практиката оди пред
нормата, ја води и ѝ го покажува патот. Имено, оправдано е во врска
со лица од женски пол да сметаме дека односните именки може да
бидат од женски род, за на тој начин да го сигнализираат полот на
референтот, особено ако неговото име не е проѕирно во тој поглед.
Иако на прв поглед се чини дека родот не е граматичка
категорија која на современ план предизвикува интерес за нови
истражувања, по внимателно проучување на состојбите се покажува
дека не е така. Зголемената продукција на лексикографски дела
посветени на македонскиот јазик, особено новите толковни
речници, сведочат дека нема утврдени правила за определување на
родот на сите именки во македонскиот јазик, иако македонскиот
јазик се карактеризира со релативно едноставен фонолошки родов
систем.
Именките кои, се покажува, им предизвикуваат проблеми на
авторите на речниците, се, главно, именки кои означуваат лица, но
немаат вообичаени завршоци за конкретен род, како на пример:
аташе, гуру, роднина, будала, будалетинка, песнарија, пијаница,
протеже и др. Имено, некои речници ги третираат овие именки
како двородови, други ги третираат како епиценуми, но и тука не
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без двојства – нивниот конкретен род е различен од речник до
речник.
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SUMMARY
On the Gender of Some Nouns in Macedonian
Most Macedonian nouns follow a gender assignment system
based on six rules. Three of the rules are phonological, one is
morphological, and two are semantic. Around 100 words are exceptions
to the rules. Most are nouns ending in a consonant, which are assigned
the feminine gender due to historical reasons (жед, есен, пролет, ‘рж,
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зоб, вест, власт, гибел, ерес, челуст, чест). The rest are either dualgender or common gender nouns. The author of this paper argues that
nouns like аташе, гуру, протеже, and горила are best handled in
Macedonian as common gender nouns instead of as epicenes. Common
gender nouns are more functional – they are more transparent in pointing
out the sex of the referent, and, according to the intuition of many
Macedonian native speakers, are more acceptable than epicenes in cases
like these.
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ЗА НАДГРАДЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДИНАМИЧНИ
ПРОСТОРНИ РЕЛАЦИИ ВО РАЗГОВОРНИОТ
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (ВРЗ КОРПУСОТ НА „БОМБИТЕ“)
Како што е познато, македонскиот јазик долг период се
развивал во една мултикултурна и мултијазична средина кон која
бил принуден постојано да се адаптира. Тој притоа ги отфрлал или
ги модифицирал некои од наследените словенски особености од
една страна, а од друга страна во својот систем вградувал елементи
и карактеристики поттикнати од меѓусебната интерференција со
другите балкански јазици. Една од главните цели била
овозможување полесна разбирање и поеднозначна комуникација
меѓу говорителите во една таква средина.
Токму и предлошкиот систем на македонскиот јазик во
голема мера отстапил од наследената словенска ситуација, а тоа
може да се огледа и во намалениот инвентар на предлози од една
страна, и во зголемената функционална зона на употреба од друга
страна.
Теоретската рамка која е основа на анализата на
надградените показател на динамичните просторни релации во
современиот македонски јазик е базирана на семантичкиот пристап
претставен кај Вајнсберг (Weinsberg 1973), а потоа надградуван и
разработуван во повеќе трудови посветени на просторните релации.
Имено, како основни елементи на просторните релации се јавуваат:
показателот на типот на релацијата (најчесто предлог), показател на
локализираниот објект (најчесто именска синтагма) и на
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локализаторот (локализација оформена од еден или повеќе
елементи). Предикатот најчесто ни укажува на патеката и типот на
релацијата.
Како основен показател на статичната релација изразена
преку јазикот може да го земеме локативниот однос кој ја одразува
неутралноста во однос на промена на местото во просторот (тука е
важен само статичниот просторен однос меѓу локализираниот објект
и локализаторот).
Динамична релација воспоставува променливост на односот
на локализираниот објект и локализаторот. Во однос на оваа
релација може да се каже дека динамичноста/патеката е од усмерен
тип - имено:
адлативна релација - приближување кон целта т.е.
локализаторот
перлативна релалција - движење во рамките/границите на
локализаторот
аблативна релација - оддалечување од изворот /
локализаторот
Ова би ја претставувало основната шема преку која во
јазикот можат да се одредат основните просторни односи.
Покрај тоа што предлозите во македонскиот јазик го
зголемиле својот опсег на употреба, честа е и употребата на т.н.
удвоени предлози. Така Конески (Конески 1981) во Граматиката
зборува за удвојување на предлози, додека Димитровски
(Димитровски 1956) ги обработува како споеви од предлози. Кај
Конески може да се сретне цела серија на вакви конструкции со
двојни предлози од типот: Тој излезе од зад врата. Го зеде
коритцето од под глава на Доста.,- до над село,- до преку река, - за
преку рид, за во кино, за под глава. И во монографијата на Т.
Димитровски се наведуваат овие секвенци како појава вообичаена
во народните говори. Наведени се повеќе примери: Дојди до зад
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куќа; Лаѓата стаса до сред море; И одеднаш, од зад буките,
свикаа многу гласови. Интересно е да се напомене дека во статијата
на М. Солецка (Солецка 1979) посветена на удвојувањето на
предлозите во македонскиот јазик се наведува дека во македонсите
современи текстови (белетристика и печат) многу ретко или
воопшто не може да се сретнат предлошки секвенци со просторно
значење. Таа смета дека во стандардниот јазик оваа појава сè уште
не го добила својот полн израз и дека е посвојствена за дијалектното
изразување.
Поаѓајќи од погоре претставената теоретска рамка, можеме
да кажеме дека не се работи за удвојување на предлозите, туку за
предлошки секвенци чиј прв член е надграден динамички показател.
Тоа значи дека во т.н. удвојување на предлози секогаш како прв
член се јавува предлог кој има динамично (адлативно или аблативно
значење) а по него следи предлошка фраза којашто всушност
претставува локализација односно одредена просторна одломка.
Одам до пред куќата. Купувам цвеќе за на тераса. Тргнувам од пред
зградата. Излезе од кај професорот. Тоа всушност ни овозможува
да го доопределиме просторот, да покажеме повеќе релации
(статични и динамични) и со тоа да пренесеме поточна и појасна
информација.
Во разговорниот јазик оваа појава е доста застапена и е во
полн ек:

1.
2.

3.
4.
5.

Аблативна релација
Професионалните војници се повлекоа од пред Владата.
Две групи на такси возила ќе се упатат пред владата,
едните од кај салата на МЗТ во населба Аеродром, а
другите од кај Топланата во Скопје Север.
Чилеанските рудари молат што побрзо да бидат извлечени
од под земја.
Ова е поглед од зад седиштата на возачот во зелениот
автомобил на Нагано..
Видовме неколкумина како излегуваат од покрај зградите. ...
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Адлативна релација:
Имотите на својот дедо Константин ги проширил на север
до над реката Дрим.
Втората фаза на пробивање на булеварот Илинденска од
кружниот тек до покрај поштата, ќе започне веднаш ...
Ова е навреда за на суд!
Затоа се одлучи да купи седиште за во автомобил.
Меѓуетничките проблеми не се за под тепих.
Конечно најдовме споменик што ќе одговара за пред Влада.

На овој начин, говорителите на покондензиран начин можат
да пренесат поеднозначна и појасна информација во врска со
динамичните просторни релации. Од таа причина, понатамошната
анализа на надградените показатели на динамичните просторни
релации се базира врз корпусот на т.н. “бомби“, односно 38
транскрипти на прислушуваните разговори на дел од политичката
елита на Р. Македонија. Јазичната еволуција и токму оние процесите
кои се случуваат во моментов во голема мера може да се
набљудуваат при анализата на овие транскрипти. Токму тие
транскрипти, според Фридман (2016:288), го претставуваат
македонскиот разговорен јазик на 21. век и ни ги покажуваат новите
јазични тенденции.
При анализа на транскриптите од бомбите може да се
забележи дека оваа тенденција која се префрлила од дијалектно
ниво на ниво на разговорниот современ македонски јазик, е
застапена во огромна мера. Ќе наведеме неколку блокови со
примери и во рамките на адлативните динамични просторни
релации (патека кон целта) и во рамките на аблативните просторни
релации (патека од изворот).
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1.

Адлативни просторни релации

Како надградени показатели на адлативните динамични
просторни релации се јавуваат предлозите за и до при што тие ја
одредуваат динамична релација (цел) и ја контролираат
предлошката фраза која претставува локализација односно
локативна просторна одломка.

Примери:

1.
2.
3.
4.
5.

за во
...100 слики, слични како овие у музејот што се, за во
археолошкиот музеј.
Српска напредна, да. Ми потврди за во Куманово ангажман.
ГЈ: Супер.
Е сега, овие првите 100 што се за во УБК, за тоа пуштено е
тие можеме...
Да, да за во Скопје е, генерално е за во Скопје.
Колку е висока зградата? МЈ: За во Центар? Не ги знам...

Во транскриптите можат да се забележат и примери каде што
во локативната предлошка фраза се среќава предлогот у. Сепак, тука
би можело да се каже дека се работи за предлог чијашто
функционална зона е ограничена на скопското подрачје и северните
говори:

1.
2.
3.

за у
И ја ќе трчам сега за у Собрание!? Нека им трчаат тие
што се...
И кај мене по некоја работа да подзавршува и за у штаб.
ГИ: Слушај… МЈ: Молам ГИ: Овој тендеров за у Кратово
шо беше…

185

ЗА НАДГРАДЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДИНАМИЧНИ ПРОСТОРНИ РЕЛАЦИИ ВО . . .

4.
5.
6.

Дали да ризикувам едно 50 гласа ќе изгубиме тука, за у таа
зградата, а?
... ама дека не е тоа за да го кажуеш за у јавност не е… ние
треба да го…
... некни за она кривично дело за функционери за у избори
кога учествуваат, овие комуњариве...

Примери со други предлошки фрази контролирани од
динамичниот показател за:
1.
2.
3.
4.
5.

Фонтаната ние веќе имаме слика како да изгледа. МЈ: За до
МНР. НГ: Една тука фонтана има во Рим,...
... ја на Влада да објаснувам, пошто не е знаеш за пред сите.
Она за каде е? СЛ: Или за кај нас, или за некаде друго
ставете ја жената.
Што направи ова, за кај ВТ, знаеш ова што зборевме, што
требаше...
...и ја више ќе треба да тргнам за кај Ставрески, знаеш.

Како што спомнавме погоре, покрај за, како надграден
показател на адлативните динамични просторни релации се јавуваат
и предлогот до. Од ексцерпираните примери произлегува дека во
транскриптите на “бомбите“ најчесто се среќаваат оние во коишто
како локализатор се јавува ’човек’. Имено, во рамките на просторни
релации, при локализацијата на човекот во просторот во
разговорниот јазик најчесто се јавува прелогот кај.
Примери:

1.
2.
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до кај
Сега сака да дојде до кај тебе, да баци рака и да влезе во ...
Ќе идам ваму…до кај мене до куќава таму некоја цевка
пукнала...
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3.
4.
5.

Кај ќе идеш? ДПЛ: У Влада треба до кај Кире… ИТ: Да
идеш до кај Кире…
Ги доставуваат значи, ги доставуваат до кај нас не е
битно, ние после...
Отидовме до кај него на работа, се сретнавме со
таткото...

Како што може да се види од овие примери, предлошката
фраза всушност претставува локализација на човекот во просторот и
со неа се воспоставува локализација односно просторна одломка во
која е лоциран човекот.

2.

Аблативни просторни релации

Од друга страна пак, како надграден показатели на
аблативните динамични просторни релации се јавува предлогот од
(предлозите из, с, са... отпаднале). Како што спомнавме погоре тука
предлогот од врши функција на надграден показател на аблативната
динамична просторна релација и укажува на патеката од изворот,
додека локализаторот е предлошка фраза која претставува
доопределен дел од просторот, односно еден вид просторна одломка
(од зад вратата, од пред куќата, од под темелите...) Овде ќе
претставиме уште неколку блокови со примери од транскриптите од
бомбите каде што локализацијата е предлошка фраза во којашто
повторно човекот е кодиран во просторот. Доколку таа предлошка
фраза е подредена на динамичен показател (во случајов за аблативна
релација), тогаш човекот го восприемаме преку просторот односно
предлошката фраза ја доживуваме како локализација.
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Примери:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
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од кај
Здраво, Ленче е од кај Претседателот НМ: Да, повели
Ленче...
Значи не претерујте, зошто има од кај твојот Премиер,...
Либерална сами искочија... СМ: Од кај Тито.. од ЛДП од
ЛДП е.
Па тогаш имаме ние служба, од кај Ѓоко, имаме човек што
е одговорен за царина.
Па овој збори од кај Руфи сега. Не знам колку има, ...
А јас па знаеш дека обично ги викаат од кај Трајко
Вељаноски и сега, ...
Епа интерна комисија од кај Горан…сеа не знам кој…
Изрично тоа детето од кај Никола се јави, како се вика едно
дете ...
Горде, само што излагам од кај човекот сега. Можеш да
збориш?

од кај мене
Ја исто и со овие од кај мене шо се стручњациве, со Сашо
коа збориме...
Или на мене или на Ристе од кај мене нека му ги прати ...
Ај слушни се од кај мене со Игор Јанушев, чекај да ти
дадам...
Знаеш еве вчера со Кире од кај мене зборам шо ми е шеф на
кабинет,...
Нека помине од кај мене или ќе поминам јас, било како.
од кај тебе
Утре ќе поминам од кај тебе детално ќе го издискутираме...
Се му пуштаме ние на Игор, од кај тебе. МЈ: На меил? ИМ:
Да.
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3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Не бе брат некој од кај тебе од кабинет да ги викне СР:
Добро
А не, ја у Агенција можам или од кај тебе овој? ГЈ: Не,
сеедно.
И Стојче од кај тебе и од здравство збореле не знам вчера...
од кај него
Сега имаше на Алфа многу добра снимка, од кај него сликале.
Значи треба вака: Томе со таа бандата од кај него, он ќе им
каже на нив...
Сашо и Тони Јакимовски од кај него, Билјана Бришковска и
....
…и на Љупчо му реков и од кај него да ми пратат предлози…
...но немам ништо повратно од кај него. Беа кај мене, му ги
дадовме ...

Како што може да се забележи од примерите, предлогот од
врши улога на надграден показател на аблативната динамична
просторна релација, а предлогот кај го вградува човекот во
просторот како своевиден локализатор. Покрај личните имиња,
најчесто во предлошката фраза којашто е локализатор се јавуваат и
заменките. Како и кај примерите коишто ги илустрираа адлативните
динамични релации, така и кај овие примери може да се забележи
покондезираниот израз со цел за што појасно пренесување на
информацијата.

Заклучок
Анализата на овие 38 транскрипти од "бомбите" покажува
дека во современиот разговорен македонски јазик, тенденцијата за
употреба предлошки секвенци со надградени показатели на
динамичните просторни релации е уште поизразена отколку што тоа
може да се забележи преку печатените и аудио-визуелните медиуми.
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Сето ова ни покажува дека и македонскиот современ јазик се
соочува со комплексноста на светот што нè опкружува, со сè
поголемото усложнување на просторот и на просторните релации, и
бара средства со коишто во својот систем ќе ја вградува човековата
потребата за допрецизирање и доопределување на просторот. Токму
тие средства ги наоѓа во својата дијалектна база и тоа токму во
ареалите / регионите најподложни и најактивни во рамките на
меѓујазичните балкански контакти. Имено, балканизираната
структура на македонскиот јазик овозможува одредени јазични
тенденции да се развиваат во правци многу пошироки отколку во
јазиците на чија почва се никнати. Од друга страна пак, главниот
град Скопје во којшто се слеваат сите дијалектни влијанија,
преставува своевидна посебност од социолингвистички аспект и на
некој начин е катализатор на современиот разговорен македонски
јазик. Исто така, предлошките секвенци за просторно
доопределување побудуваат и своевидна кондензација на значенско
и формално ниво. Со тоа се доуточнува и олеснува комуникацијата,
а преку кондензацијата во рамките на просторните значења, се
овозможува овие значенски и формални кондензации сè полесно да
се пренесуваат и на временски и на каузален план, со што стануваат
составен дел на современиот израз на македонски јазик.
Современиот разговорен македонски јазик, а особено јазикот
на "бомбите" ни го прикажува тој динамичен процес во уште
посилна светлина и ни овозможува појасно да ги следиме новите
тенденции во македонскиот јазик. Исто така, транскриптите од
“бомбите“ од јазичен аспект претставуваат своевиден прозорец кон
иднината и ни даваат увид во она што ќе се случува со
македонскиот јазик (особено разговорниот), кој ни се покажува како
јазик со неверојатно динамичен еволутивен пат.
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SUMMARY:
DOMINANT EXPONENTS OF DYNAMIC SPATIAL
RELATIONS IN MACEDONIAN SPOKEN LANGUAGE
(from the corpus of so-called "bombs")
In Macedonian language, 'doubling' of prepositions is well
documented in grammars and monographs, but now we can witness
increased use of prepositional sequences in the modern Macedonian
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standard and dialects. The need for more precise spatial determination
became necessary, and this is precisely where the role of the (secondary)
complex prepositions are in use: nasred, nakaj, dokaj, otkaj,, etc.
However, Macedonian language has the so-called double prepositions
(prepositional sequences), whose main function is more precise spatial
determination (od pred, od zad, od pod, do pred, za pred, za vo, za na,
etc.). The first preposition in those sequences become dominant exponent
of dynamic spatial relation (ablative or adlative) while the second
preposition becomes part of prepositional phrase - localizer.
The high frequency of prepositional sequences is common in
Western peripheral dialects which had closer contacts with other Balkan
languages and dialects. Those sequences exists also in modern
Macedonian and their analysis in the transcripts of so-called "bombs"
shows that they are very common in contemporary spoken Macedonian.
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READING FRENCH POSTCARDS 100 YEARS LATER:
SKOPJE 1918-2018
1.

Introduction

The year 2018 marked the 100-year anniversary of the battles that
took place in Dobro Pole, Prilep, Dojran, and Skopje, during the final
push of the Vardar Campaign on the eastern front in the fall of 1918. This
paper will focus on postcards sent by French soldiers in the months
leading up to and just after the events of September 1918. The French
postcards sent from the front in Skopje add an important dimension to
our understanding of witness accounts of the Vardar campaign and
highlight the importance of these cards as archival documents of the war
and of the development of the city, complementing the large collection of
buried First World War letters written by soldiers in the Serbian and
Bulgarian armies that were discovered and published in Skopje by
Jasmina Najdovska (2008).1

1

I am particularly grateful to Zoran Angelov for drawing this collection to my
attention. See Papaioannou (2012) for a scholarly treatment of these letters.
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2.

Setting the Stage: The Army of the Orient and the Vardar
Offensive2

The French Army of the Orient was created as a military unit
following the Dardanelles Campaign in 1915.3 Between 300,000 –
400,000 soldiers served in the Balkans, of whom 50,000 -70,000 did not
return. Louis Franchet d'Esperey, became Commander of the Army of the
Orient in July 1918 and led a diverse force of men from ten countries and
the Empires of Britain and France, including the 1st Spahi regiment from
Morocco as well as the Chaussers d’Afrique. (Wakefield 2017:2;8). In
terms of military forces engaged, the Salonika Campaign, was perhaps
the most diverse of the First World War. The offensive that concerns us
here was launched on 15 Sept. 1918 and, on 21 September, French and
Serbian forces broke the German- Bulgarian line at Dobro Pole. The
French cavalry, with the mounted first and fourth African brigades under
the command of François Léon Jouinot-Gambetta rode up the Vardar
from Veles and took Skopje, the center of communications for the
Balkan front. On 29 September, Bulgaria signed the armistice of
Salonika and fighting ceased the following day.
A book of written memoirs and witness accounts of the battle,
Uskub c’est loin (Jouin and Francois 1976: vii), notes: “While for the
major powers, [this campaign] was a local affair, a small pawn advancing
in a corner, it turned out to be something else. A plan of attack boldly
contemplated … in a few days it would lead to the capitulation of
Bulgaria, five hundred thousand men would lay down their arms, and
make it impossible for Germany to close this huge breach.”
2

This section is not intended as a detailed history of battle. It is merely to locate the
time and place in which the soldiers found themselves in the fall of 1918.
3
According to French sources between 300,000 – 400,000 soldiers served in the
Balkans, of whom 50,000 -70,000 did not return. According to the account by the
French Ministry of Defense, the charge by the mounted African brigade attacking
German positions on Vodno in Skopje under the command of Jouinot- Gambetta
was the last charge by French cavalry. See: Bonnefoi. 2003, Chanoir 2005, Glenny
1999:355 has a description of the events. To read the official report of the battle by
Franchet d’Esperey see Horne 1923.
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John Schindler (2013:136-137), in his review of Richard C. Hall’s
monograph on the battle of Dobro Pole, writes: “The Balkan Front
remains perhaps the most underrepresented of all – …which is
particularly puzzling given that the Great War began in that region and
could plausibly be termed the Third Balkan War.” He continues: “This
battle, waged in mid- September 1918 in what today is the Republic of
Macedonia…commenced a retreat that would bring the war on the
Balkan Front to end in an Allied victory…Germany was only a few
weeks behind in understanding that the end was nigh. It is hardly
overstating the case to point to Dobro Pole as one of the direct causes of
the demise of the Central Powers.”

3.

Postcards as archival records

There is a growing interest in postcards as archival records.
Scholars have noted the richness of postcards in particular as visual
records and much research has focused on the images, with considerably
less attention paid to the languages printed on the cards, the labeling of
geographic places and buildings, the print history of the cards, and even
less attention to the written messages themselves – a topic that is the
focus of this paper.4 Wardle (2017), writing on postcards of Salonica,
underlines the particular juncture of the sale of picture postcards, the
arrival of thousands of Allied troops, and postcard producers who saw a
vast market of foreigners. She notes (2017:255) that while there has been
a great deal of interest in postcard history, very little has been written
about the reverse side.
According to social historian, Martha Hanna (2003:344), there
were compelling reasons why the French letters are of particular
significance. Universal education had begun during the final decades of
the 19th century, and French soldiers of all social ranks were literate as
4

An exception is Gillen, 2013, who analyzes the messages on a collection of
Edwardian-era British postcards. For specific information on the changing languages on
Skopje postcards, see Kramer 2019.
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were the families they left behind. Moreover, letter-writing had been part
of the elementary school curriculum. Students were taught formulas for
appropriate forms of writing, and the curriculum emphasized the
importance of regular, honest correspondence during extended absences.
From the letter-writing curriculum, young boys were taught the moral
significance of military service and the social importance of maintaining
contact with family when far from home. The exchange of mail, even
from the trenches, became the means by which French families and other
bonds of affection were maintained.5
During the war three different kinds of postcards were available:
official field postcards with pre-printed messages that had to be sent with
no additional personal note, embroidered cards, referred to as WWI silks,
intended as keepsakes, and the abundant commercial picture postcards of
the type in my collection. The following statistics give some idea of the
volume of mail: in the Austrian-Hungarian Army alone the military
authorities distributed 655 million field postcards with set captions, such
as “I am quite well” in the Austrian ranks and 171.5 million to men
conscripted from Hungary.

4.

French cards from Skopje 1918

Here we will turn to the verso of cards, with a focus on the types
of messages sent home from the French and Senegalese battalions. The
postcards in my archive are somewhat unusual in that there is no
addressee as the majority of the cards have writing completely covering
the back. The cards were, evidently, put in a military sack in envelopes.
Due to paper shortages, it is possible that soldiers wrote extended letters
on multiple postcards that were then put together in an envelope. It is
also possible that the crowded texts on the back were intended to

5

For more information on postcards sent from the front during the campaign see also
Mazower 2002, Özen 2008, Hanna, 2014, Wardle 2017
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befuddle the censors, since random post was subject to censorship, and
soldiers used various means to circumvent it.6
For this paper, I focus on a subset of cards written in 1918 and
early 1919 by the soldiers who participated in the Vardar campaign. Most
of the cards were sent in October – December 1918 during the months
following Bulgaria’s exit from the war. The postcards reflect the city at a
crossroads, post-Ottoman, but still being shaped by contravening forces.
The very name of the city captures this liminal moment. In Uskub e loin
(Jouin and Francois 1976:98) we read the following anecdote:
The Commander stated that his second objective would be to take
Skoplie.
“Uskub?” replies his collocutor. Uskub is the Turkish name for
Skoplié, which, up to the 14th century was the capital of our great
emperor Dushan. We reconquered the city in 1912. Why do you
persist in calling it Uskub?”
“Because that is its name on our maps.”
Sava began to laugh.
“I accept your explanation. But don’t forget its real name: Skoplié
and pronounce it correctly with an ‘l’. Don’t say it the way the
Bulgarians and Macedonians do, they say Skopié. But, it is a
Serbian city.
We see the name issue on the postcards as well, as publishers
tried to keep up with changes and to appeal to different factions. Not only
does the name of the city appear in multiple forms, but the city as framed
as either Macedonian, Serbian, or Bulgarian depending on the printed
texts on the cards. For example, O. Papsch, a publisher in Frankfurt
printed two identical versions of a postcard, one labeled Serbien
Ausichten aus Ueskub 'Serbian Views of Skopje', the other Mazedonien
Ausichten aus Ueskub 'Macedonian Views of Skopje'. Another card, a

6

I wish to thank Brandon Carol and Kim Hardie for their assistance with translations.
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landscape photograph published by Rollet in Lyon, circulated in two
versions, one with the added caption: Bulgarian panorama.
The messages on the postcards typically cover questions of
health, news from home, the quality of the food, movement to and from
Skopje, love for those back home, and anxieties about their health, safety,
and devotion to the men at the front. I will give special attention to any
comments that help us understand their perceptions of Macedonia and the
city of Skopje. In my archive I have assembled a number of postcards
written by a French soldier named Albert to his parents. Assembled from
multiple sources, I have a cards written during the same week, each with
the date and location hand-written on the front. From the set of cards
from Albert, we learn that there was an expectation that the soldiers
would write frequently, if not daily. Hanna (2003:1349) reports that
soldiers even wrote daily from the trenches of Verdun. For the postcards
from Skopje, we can organize the messages around several main themes.
First, health and weather, often in formulaic lines, likely learned in
school letter-writing classes. Nearly every card begins – “I am in good
health and hope this card finds you the same.” We learn from the soldiers
that the weather in September was fine, but by December the weather had
turned cold and rainy. We also learn of concerns about the Spanish flu,
both among the troops and among families back in France.
Second, we learn about the quality of the food, its lack, and the
rising food costs. The soldiers write about the fruit available in the
market and the awful prices; for example a dried fig cost 8 sous. Still,
there was mutton, and a quarter glass of wine per day, and good tobacco
was readily available. Yet, another soldier laments the lack of coffee.
Third, the soldiers react to the city. One comments on the
roughness and dirtiness of the women and the houses, another comments
on how uncivilized the region is, but others speak of the warm kindness
of the people. Of particular interest is the card sent by Marius Peyret to
his sister Suzanne in which he describes the people of the city as
unambiguously Macedonian, This postcard, offers further archival
testament to the existence of a Macedonian identity distinct from a
Bulgarian or Serbian one. A French soldier, fighting in Skopje, on the
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eve of its liberation, writes of the difference between “real Serbs” and the
local population, the Macedonians:7

Figure 1. Recto: Panorama of Skopje 1918

Figure 2. Verso: Message from a French soldier
The printing on the front of the Peyret card (Figure 1) is the label:
“Скопље Панорама Uskub Panorame” ‘Panorama of Skopje.’ Handwritten is the greeting: “Souvenier d’Uskub au lendemans du sa
liberation. Octobre 1918 Marius” ‘Souvenir of Uskub soon after its
liberation. October 1918 Marius.” The back (Figure 2) reads:

7

For more information on this specific card detailing publication and context, see
Kramer 2017.
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Mademoiselle Suzanne Peyret
Rue Thiers 50 Grenoble
Isère
Baisers à ma petite soeur. Sera-t-il aussi facile de delivrer les
provinces françaises que ce nous fût facile de rejeter le Bulgare de cette
region qu’il souillait depuis trois ans?
Les Serbes sont fous de joie. Les vrais s’entend! Et ils sont si peu
nombreux en égard de la cosmopolite population de ces régions qui sont
plus macédonienes que serbes.
Tant pis, nous les avons eus.
Baiser à papa et maman,
Marius
6 Oct. 1918
'Kisses to my little sister. Will it be just as easy to deliver the
French provinces as it was to expel Bulgaria from this region that it has
been dirtying for three years?
The Serbs are mad with joy. The real ones, that is! And they are
so few in numbers as compared to the cosmopolitan population of these
regions, which are more Macedonian than Serbian.
Too bad. We had them!
A kiss for Papa and Mama.
Marius'
The cards also make mention of military maneuvers and war’s
end. We learn of various crossings through the Babuna Pass, encounters
with Bulgarian war prisoners, collapsed bridges, and washed out roads.
Finally, the letters are filled with love and concern for lovers, wives,
parents, brothers, sisters, and friends.
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5.

Conclusion:

The postcards sent by the French soldiers give us a glimpse of the
city at the moment of transition from the Ottoman Empire to Serbian
control, Bulgarian occupation then Serbian again, a short period in which
the street — today’s Makedonija Street —was built in 1911, to welcome
the Sultan, then became Franz Ferdinand Street and then King Peter
street.8 It is a brief moment before the Burmali mosque will give way to
the Officer’s Club, which, in turn will collapse in the 1963 earthquake, to
rise again in the project Skopje 2014. This paper provides a first look at
the messages sent by French soldiers from Skopje on the eastern front.
Many of their compatriots lie in the French cemetery in Skopje. This
paper helps turn our thoughts to the remarkable events that took place in
Skopje a century ago.
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ON TEMPE’S SISTER CITY RELATIONSHIP WITH SKOPJE
SINCE 1971: NOTES ON MACEDONIAN-NORTH AMERICAN
CITIZEN-DIPLOMACY
In December 1970, the Tempe, AZ City Council approved an
invitation to the City of Skopje in Macedonia, Yugoslavia, to launch a
sister cities partnership. On 2 March 1971, Mayor Dale Shumway wrote
to his counterpart in Skopje—addressing his letter to “The Honorable
Mayor” – extending the overture, with a “scrapbook” providing some
information on the City of Tempe, sent by mail.1
The response from Skopje came by telegram in early June. The
President of the Skopje City Assembly, Dragoljub Stavrev, reported that
the Assembly had agreed to partner with Tempe—se zbratimuva—in
their meeting of May 19th 1971. Stavrev also congratulated Tempe on the
centennial they were celebrating in 1971, and sent several gifts. In the
very next month, July 1971, Stavrev led a high-level delegation from
Skopje to Tempe, where they stayed for four days. In addition to Stavrev
and his chief of protocol Nestor Dzikov, the delegation included the
Rector of Skopje’s public university, Kiril Penušliski, and the Director of
1

The main archival source for this paper is the record created and maintained by
Virginia Thompson, former city clerk for Tempe, which she donated to the Tempe
Historical Museum. I am grateful to staff at the Museum for facilitating my access,
especially Joshua Roffler. Thanks also to all the participants and leaders of the Sister
City relationship who shared their reflections and offered commentaries on this paper,
including Dick Neuheisel, Debbie Duncan, Sue Lofgren, Simon Sazdov, Dobrin
Nedelkov, Milčo Mančevski, Danica Sazdova and Elena Stavreva. I also appreciate
feedback from participants in the 10th Macedonian-North American
Conference on Macedonian Studies. All errors are the author’s responsibility.
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Skopje’s Steelworks and Mines, Petar Ivanovski.2 They were
accompanied by a television documentary crew. The visit went well: in
the following summer (1972) a group of Tempe high school students,
including Mayor Shumway’s daughter, traveled to Skopje for an
extended homestay with Macedonian families. Between 1972 and 2019,
over 350 Tempe and Skopje high school students—as well as a range of
adults including educators, city employees and young professionals—
spent time in the other city, 6400 miles away.
This story of long-distance citizen-diplomacy prompts a variety
of possible questions. Why Tempe? Why Yugoslavia, why Macedonia
and why Skopje? And not just why, but how did this relationship get
launched, and how did it persist? What impact has it had for participants,
and for their communities? What lessons, if any, does the history of this
particular relationship hold for the would-be civic activists of today? Is
this a case-study on how to think globally and act locally? And finally,
how does the way we tell the story, and the sources that we mobilize,
affect the reach of the case-study? What are the different publics beyond
the citizens of Tempe and Skopje for whom the story might resonate or
inspire?

Drivers – structure, event and the structure of the
conjuncture
My interest in this question stems from my own relationship with
Skopje and Tempe. I first studied Macedonian at Arizona State
University’s Critical Languages Institute in Tempe in 1991. Thanks
largely to a Social Science Research Council grant, in support of which
my Macedonian Professor Evica Konečni wrote a recommendation, I
then lived in Skopje in the period 1992-93, conducting archival and
ethnographic research for my doctorate in anthropology. I have returned
to Skopje multiple times in connection with other research on history and
2

“Ceremonies join Tempe, Skopje.” Daren J. Krupa, Arizona Republic, 12 July 1971, 4.

208

KEITH BROWN

democratic activism, the longest stay being for 6 months as a Fulbright
scholar in 2012-13. In July 2017, I moved to Tempe to take a job at
ASU, and in November 2017 I joined the board of Tempe Sister Cities, at
the initiative of the Skopje coordinator Dobrin Nedelkov and the
invitation of the President Dick Neuheisel. I coordinated Tempe Sister
Cities’ first leadership summit for youth delegates in Summer 2018, and
in February 2019, with the encouragement of the incumbent, Debbie
Duncan, I was elected to serve as Tempe Sister Cities’ historian.
Having trained as an anthropologist, I now hold a position in
ASU’s School of Politics and Global Studies. I am particularly interested
in bringing together the perspectives and methods of microhistory, oral
history and community history in research that is both academically
rigorous and also public-facing; that is, research that advances scholarly
knowledge and understanding while also being accessible and relevant
for wider audiences. As well as the records compiled by Virginia
Thompson, referenced in the first footnote, I have also drawn here on
oral histories with key individuals, some of which are available in other
databases, others which I have conducted myself. I seek here to combine
that granular material with perspectives on historical narrative and
agency, especially at pivotal moments which appear to mark significant
innovation or change.
Following this line of interest, I focus in particular on the visit of
the Skopje delegation in 1971 to Tempe as a moment in history that we
can examine in with three different lenses. First, we can celebrate it—as
Tempe Sister Cities has consistently—as a foundational moment for a
kind of citizen-diplomacy. The primary Tempe-based actor in this regard
is Richard Neuheisel, lawyer and Tempe councilman, whose energy and
drive launched the relationship; and for whom it launched a forty-nine
year career of civic engagement and advocacy in which TSC has grown
to make relationships with 10 cities spanning all five continents. This is a
story which can act as confirmation of the bon mot attributed to Margaret
Mead; “Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens
can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has”
(Lutkehaus 2018: 261).
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Second, we can treat this visit as the subject of the kind of
analysis that social anthropologist Max Gluckman modeled in his classic
study, “Analysis of a social situation in Zululand” (Gluckman 1940).
This was an event-focused analysis that revealed the deep structure of
power relations at work when British and Zulu guests interacted at the
ceremonial opening of a new bridge in colonial South Africa. In the
Tempe-Skopje case, the timing and conduct of the Stavrev delegation’s
visit offers a snapshot of broader US and Yugoslav foreign policy, as
well as domestic politics. Both countries were coming to terms with the
aftermath of student-led social unrest in 1968, and with conservative
backlash against civic and youth protests. In both cases, national
leaders—Nixon in the United States, Tito in Yugoslavia—were seeking
to sidestep or transcend domestic frictions by investing in their
international relationships; Nixon made the first visit by a US President
to Yugoslavia (in late September 1970), which was followed by a visit by
Tito to Washington in October 1971. Conventional wisdom—and
contemporary commentary—argues that the spontaneous citizenvoluntarism was a defining feature of U.S. public life, in contrast to the
planned or orchestrated nature of citizen-state relations in communist
countries. So the Skopje visit to Tempe offers the opportunity to
investigate how closely this instance of ostensibly locally initiated “tracktwo diplomacy” was in fact tied to and driven by the imperatives of
“track-one diplomacy.”
And third, given the “firstness” of the meetings of the US and
Yugoslav heads of state, as well as the “firstness” of Tempe’s outreach,
we can examine Stavrev’s visit as a case of “first encounter” familiar to
anthropologists – where two societies with limited former relationships,
come into contact, finding a way to overcome language and (in this case)
ideological barriers. As a small city in the Southwest United States (with
63,000 inhabitants in 1971), Tempe had little international exposure.
Skopje, by contrast, had been a locus for international intervention and
collaboration in the years following 1963, when it was hit by a major
earthquake. The city’s population had doubled in size in the intervening
eight years, from around 160,000 before the earthquake, to 314,000 by
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1971. But Macedonia remained far behind the northern republics
economically: when Yugoslavia established a federal fund, FADURK, to
promote economic growth in the underdeveloped areas, the Republic of
Macedonia was one of the areas targeted (Ramet 2006: 276-277). And
the influx of migrants from rural areas, drawn by the post-earthquake
building boom that was still ongoing in 1971, gave Skopje a rustic,
provincial feel, as these “peasant-urbanites” (Simić 1971) maintained
many of their habits and practices. Skopje was thus easily caricatured—
by North American visitors, as well as by other Yugoslavs—as
backward, welfare recipient, in a mode familiar to the invidious and often
racialized stereotypes of backwardness that had been so prevalent among
conservatives in the United States during the Civil Rights movement.
So it is through these three lenses — as a story of the triumph and
legacy of individual initiative; as a story of entangled Cold War
diplomacy; and as a story of cross-cultural encounter in which the
virtues of patience, empathy and respect appear to have prevailed, — that
I continue.
Story 1: “No-one had had the guts before”
Dick Neuheisel grew up in Wisconsin, and was an ROTC student
at the University of Wisconsin, where he also took his law degree.
Following military service, he moved to Arizona in 1963, and to Tempe
in 1964. Newspapers indicate he worked at ASU’s College of Business
Administration in January 1964, passed the Arizona Bar in August 1964,
and was head of South Tempe’s Residents’ Association in August 1966.
In April 1968, he was elected councilman in Tempe; from a field of
fifteen candidates, Neuheisel was one of four elected along with Arthur
Livingston, Robert Svob, and Joseph L. Dwight. Dale Shumway came in
fifth. Elmer Bradley, the builder/property developer, was elected Mayor
in the same election. As the youngest member (at age 32), Neuheisel
swiftly formed a close working relationship with the experienced city
clerk, Virginia Thompson. Neuheisel and Thompson were authorized to
investigate possible sister cities.
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Although Elmer Bradley was defeated by Dale Shumway as
Mayor in the election of May 1970, Neuheisel and Thompson continued
their work. The archive of the work of those early years (preserved at
Tempe’s Historical Museum, after a bequest by Virginia Thompson)
indicates contact with Richard Oakland, who was director of the Town
Affiliation Association. Tempe joined the association on August 6 1970,
and the Tempe City Council authorized Dick Neuheisel to attend the next
meeting of the association, held in San Diego, 26-29 August 1970. In
Dick Neuheisel’s recollection in multiple interviews, that conference
provided the key impetus for Tempe to focus its search for a sister city in
Eastern Europe. He recalls a conversation with U.S. assistant secretary of
state for educational and cultural affairs, John Richardson Jr. encouraging
Tempe to seek a partnership with a city in Yugoslavia (TAA newsletter,
November-December 1971; and oral history interview with Dick
Neuheisel, July 2018). He recalls asking Richardson why no other U.S.
city had taken up the challenge to be the first to partner with an Eastern
European country, to which Richardson responded “no one has had the
guts.”
Neuheisel returned from the San Diego meeting, and—by his
account, corroborated by others who speak for his drive, energy, and
capacity to mobilize others—embarked on a swift campaign to turn this
idea into reality. Following the City Council vote to invite Skopje, taken
in December 1970, Neuheisel and Thompson, together with Councilman
Harry Mitchell (who had joined the council in May 1970) cofounded
Tempe Sister Cities as a corporation. The new organization, with
Neuheisel as President, took on the leading role in preparing the “pitch”
to Skopje, which comprised the compilation of a “scrapbook” which
provided an introduction to the city of Tempe. This scrapbook was then
sent by mail to Skopje, along with a letter from Mayor Dale Shumway
addressed to “the Honorable Mayor of Skopje” on March 2 1971. The
primary work of assembling the scrapbook fell to Virginia Thompson,
the city clerk: it seems likely that it drew on research and writing
undertaken in preparation for Tempe’s centennial celebrations in the
same year, marking 100 years since the city’s incorporation in 1871.
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When asked how they settled on Skopje as the partner to
approach, Neuheisel’s memory is uncertain. He recalls that they
considered cities in other Republics—including Zagreb, in Croatia—but
formed the impression (based either on dated information or, he suggests,
an error in transcribing numbers) that Skopje was similar in size to
Tempe. After sending the invitation to Skopje, Tempe waited. Neuheisel
maintained contact with the State Department, informing them of
Tempe’s approach to Skopje. The archival record suggests, though, that
Tempe did not consult closely with professional diplomats or seek their
advice. This seems clear from a letter dated March 3, sent by Raymond
Lee, who was Assistant Director for Program implementation at State.
He reported that he had briefed Yugoslav representatives regarding
Tempe’s interest and as a result—after the packet had already gone out to
Skopje—he was able to provide Neuheisel with the name of the Mayor of
Skopje, Dragoljub Stavrev.
Stavrev responded to Tempe’s overture in May 1971. In a
telegram that exhibits courtesy, enthusiasm and regard for protocol, he
expressed congratulations on Tempe’s centenary, and regrets that he was
not able to attend. Stavrev then followed this telegram with a letter that
arrived in early June, with the news that at their meeting on May 19,
Skopje’s city council had voted to accept Tempe’s invitation to accept
what, using the European idiom, he calls “twinning”—zbratumina. He
also sent, very quickly, gifts to Tempe, that arrived before the end of
June. These included a fine cut crystal bowl and a reproduction, roughly
2 feet by 3 feet in size, of a 1371 Macedonian fresco, with the title “The
Peacebringers.”
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Skopje Mayor Dragoljub Stavrev presents his city's gift, a reproduction
of the 1371 fresco "The Peacebringers" to Arizona Governor Jack
Williams and Mrs. Dale Shumway, wife of Tempe's mayor, during the
inaugural visit from Skopje's delegation to Tempe in July 1971. Photo
courtesy of Tempe Historical Museum
Stavrev’s response from Skopje maintained, or even accelerated,
the tempo which Neuheisel had set in Tempe. Between August 1970 and
March 1971, in a span of just 7 months, Neuheisel had created a civic
organization, secured a city council vote, produced and dispatched a set
of materials to make the case, and mobilized State Department assistance
to support Tempe’s case. Between April and July 1971—just 3 months—
Stavrev and his team presumably secured whatever authorization was
needed from Yugoslav federal authorities in Belgrade, secured Skopje’s
city assembly approval, sent carefully chosen gifts and arranged a high
level delegation visit to Tempe in July. As noted above, Stavrev made the
trip, along with the Rector of the University of Kiril and Methodi; Kiril
Penušliski, and the head of Mining and Metallurgy, Petar Ivanovski.
214

KEITH BROWN

Their itinerary—perhaps already set, before Tempe’s invitation added a
Phoenix stop—included New York, Washington DC, and Toronto (a city
with its own significant Macedonian population, where Rector Penušliski
was scheduled to give academic presentations). The film crew
accompanying the delegation included Dimitar Kostovski, editor of the
information and documentary section, and cameraman Ljubomir
Vaglenarov. Slobodan Čašule, the Macedonian journalist, was also listed
to as being on the visit.
The itinerary for the visit gives a snapshot of the scale and
informality of Tempe at this time. The delegation had an aerial tour of
the state; a visit to the Grand Canyon, to Lake Haivasu (where London
Bridge was under construction), and to a native American community in
Tempe. The main welcoming dinner was at Howard Johnson’s restaurant
on Apache Avenue, just South of the Arizona State University campus.
(Tempeans above 70 recall the location nostalgically as a major meeting
point, and perhaps the closest thing to “fine dining” that Tempe boasted
at this time). There was horse-riding; another reception at Big Surf; and a
lunch on July 12 hosted by ASU President John Schwada, which
included faculty leaders in zoology (with particular interest in research
possibilities at Lake Ohrid) and civil engineering (acknowledging global
recognition of Skopje’s importance for seismology, and innovations in
earthquake-resistant architecture). The visit ended with the city council
and Sister Cities presenting Stavrev’s delegation with gifts of a Navajo
rug, a 1200 year old Saldo Hohokam bowl, and an abstract painting by a
contemporary Arizona artist.
It is clear, both from Neuheisel’s recollections and from the
subsequent pathway of the Tempe-Skopje relationship, that the visit laid
the groundwork for personal rapport, especially between Neuheisel and
Stavrev. The record suggests that both men invested substantial energy
into forging close ties during and after the visit. In Neuheisel’s case, this
included his wholehearted efforts to make up for the loss of Rector
Penušliski’s baggage on the trip. Penušliski had to cancel his Toronto
lectures as a result, as his notes were in the bags that were lost: the
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archival record contains both Neuheisel’s pursuit of compensation from
the airline, and Penušliski’s expressions of gratitude for his efforts.
Neuheisel also sought to build on the potential for ASU and its
faculty to contribute to the relationship. He was a lecturer at this time; the
University archives report his following up in August 1971 with
President Schwada, enlisting economics professor Marvin Jackson as
chair of the “university subcommittee of the Tempe Sister City
Corporation;” securing from President Schwada a letter of introduction
for Jackson to UKiM, and leveraging Jackson’s Fulbright-funded travel
to Eastern Europe in 1971-2 to have him visit Stavrev to discuss next
steps.
Jackson’s 1971 visit was followed by Neuheisel leading a
delegation in 1972 that included the first “youth ambassadors”—Tempe
high school students, who spent 5 weeks with host families in Skopje). In
Spring 1973, ASU Vice President V. Alonzo Metcalf met with Rector
Stefan Gaber in Skopje and worked out details for a cooperative
exchange. From that year onward, along with the high school exchange,
UKiM graduate students and faculty traveled to Tempe regularly, and
ASU students and faculty to Skopje less regularly, for the next 35 years.
For Dragoljub Stavrev, four years Neuheisel’s senior, born in
1932, the Tempe relationship was one small component of a glittering
political career. From a conversation with his widow in the summer of
2018, I learned that at the fifty-year jubilee of the University of Skopje
faculty of law, he was awarded the prize as the most outstanding
graduate. He had collected accolades all along; as an undergraduate, he
was editor of the influential magazine—somewhat akin to a Law Review
in a US institution—Studentski Zbor in 1954-55.3 He thrived in the
communist party, occupying a leadership role in the youth organization
after graduation, and then serving as head of the commission responsible
for the reconstruction of Skopje after the 1963 earthquake. After his time
as head of Skopje’s assembly (1969-1974), he served on the Executive
3

Oral history interview with Zoran Kostov, conducted in Skopje, Fall 2012. Kostov was
a later editor of Studentski Zbor, and recalled the intergenerational solidarity that
Stavrev expressed.
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Committee of the National Party (1974-78), then served as President of
the executive council of the Macedonian Assembly (effectively, Prime
Minister) from 1982-86, and as President of the Republic of Macedonia
from 1986-1988. All of these appointments were within the single-party
system of Yugoslavia, where voting was confined to the leadership.
Stavrev took part in the very first popular election in Macedonia, as the
political system was challenged in the late 1980s. He stood as candidate
for Macedonia’s representative on the Yugoslav Presidency in 1989,
losing to the younger, populist candidate, Vasil Tupurkovski.
Dick Neuheisel’s career in politics went less well. He challenged
the incumbent, Dale Shumway, in the Mayoral election in 1972.
Neuheisel won the 4-person primary comfortably, and as late as early
April was tipped to win; he was a savvy and energetic campaigner. A
week before the election the Arizona Republic published an article
reporting on evidence that campaigning had impacted Neuheisel’s
teaching at ASU. An engineering student had complained to the State
Press, the student newspaper, that Neuheisel was frequently late to class
and unresponsive. Following the lead, the Republic reporter Charles
Kelly discovered that Neuheisel had been refused merit raises for several
years, and review for promotion to associate professor had been delayed.4
On this basis, the Arizona Republic published a highly critical editorial in
the Saturday edition a week before the election, which concluded that
“his failure to fulfill basic obligations in one position of public trust is not
a good omen for his performance in another office which so heavily
influences the welfare of citizen’s in the Valley’s fastest growing city.”
Neuheisel led in initial returns, and in shades of the infamous “Dewey
Wins!” headline, the Arizona Republic published a story in an early
edition that he had won.5 But the full count gave Shumway the election,
on the first count, by 20 votes on approximately 10,000 ballots, a turnout
“ASU Skips Promotion for Prof running for mayor of Tempe” Charles Kelly, Arizona
Republic, Friday April 28 1972: 15; “Neuheisel Breaks Faith”. Arizona Republic.
Saturday April 29 1972: 6.
5
“Neuheisel Wins in Tempe,” Charles B. Kelly. Arizona Republic Wednesday May 10
1972: 7.
4
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of around 48%. Neuheisel sought a recount and then pursued legal
complaints before eventually conceding—in the end, he lost by 7 votes.
By running for Mayor, he sacrificed his Council seat. He also ended his
connection with ASU before running again as for Mayor in 1974.
Although endorsed by Shumway, Neuheisel lost the April election to the
sitting vice-mayor, Bill LoPiano by a count of 4,591 to 3,360. 6
Neuheisel did not run again for council or for mayor. He threw
his energies into his legal career and to the Sister Cities movement,
expanding Tempe’s activities and also winning election as President of
Sister Cities International in 1981. In conventional politics, he threw his
support behind his ally on the Tempe Council, Harry Mitchell. Mitchell
was a teacher at Tempe High School, and worked closely with Neuheisel
and Virginia Thompson to establish Tempe Sister Cities. Mitchell was
elected Tempe Mayor in 1978, winning re-election 6 times before
stepping down in 1994. He was elected as Democrat to the State Senate
in 1998 and to the US Congress in 2006, losing in 2010.

Cold War and Domestic Politics
As told in Tempe, the Sister City relationship with Skopje owes
its existence to Dick Neuheisel’s enthusiasm and investment. In a short
interview conducted in July 2018, he attributed his international outlook
to the influence of his high school teachers in Wisconsin. It seems clear
he had political ambitions as well—in his own words, he wanted to do
more as a city council member than just maintain the status quo, and
settle issues related to garbage collection, zoning and the like. The idea
of creating a brand for Tempe; of responding to the challenge set out in
San Diego, by Assistant Secretary of State Richardson; and playing host
to international visitors, and expanding his own social networks, were all
clearly personally important. It also seems clear that Neuheisel and
“Tempe candidate’s record attacked;” Arizona Republic, Thursday March 21 1974:
B8;
6
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Stavrev established rapport—they were both, by all accounts, warm,
thoughtful people with big ideas, who saw the future in expansive terms.
In his write-up from his 1971 visit to Skopje, Marvin Jackson reports that
Stavrev reiterated the that the ASU- UKiM relationship could be the
cornerstone of the Sister City Program, and suggested that as well as
people, the cities begin exchanging films and TV tapes. It was likely on
the impetus of Stavrev that Skopje University Rector Stefan Gaber
visited Tempe in November 1973, to sign an agreement on graduate
student exchange.7
But the exchange also had other forces working in its favor
besides charismatic, energetic leaders. Dick Neuheisel has consistently
emphasized the importance of his conversation with John Richardson Jr,
the State Department representative, in San Diego. After his retirement,
Richardson recorded an extensive oral history interview, reporting on his
role as a Cold Warrior in the 1950s and 1960s, working closely with the
CIA. After initial contact with Hungarian emigres after 1956—and a farfetched plan to parachute bazookas into Hungary to help take out Russian
tanks—he transferred his energies to the exercise of “soft power”—
medical aid to Poland, and the establishment of Radio Free Europe with
CIA funds.8
Eisenhower’s “People to People” initiative, launched in 1956—
the origin of the citizen-diplomacy movement that would expand to
include the sister cities idea—can be viewed as marking a similar
progression. Whatever President Eisenhower’s beliefs and rhetoric about
peace and understanding, it is clear that US intelligence agencies saw
civic voluntarism as a resource that could be tapped—and arguably,
weaponized. Guy Coriden, another State Department representative with
whom Dick Neuheisel corresponded regularly, had also worked for the
Records related to Arizona State University’s engagement with Skopje in the 1970s
are in ASU’s archives. The most detailed record of the communications between 1971
and 1975 are in MSS-125 (Office of the President) Box 21 Folder 9:320. Additional
materials are in Box 38 Folder 7:1000 Miscellaneous; and in MSS 98 (University
records) Box 81, Folder 3.
8
https://www.adst.org/OH%20TOCs/Richardson,%20John%20Jr.toc.pdf; accessed
March 2019.
7
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CIA in the 1950s, before transitioning to the State Department’s Bureau
of Educational and Cultural Affairs in 1962. In an oral history interview,
he recalled that “The Bureau was starting into a Soviet and Eastern
European program and they didn't have anybody on board, I was told,
who knew much about the Soviet Union and Eastern Europe. I was
presumed to since I had worked on them in CIA. I was a Deputy Director
and headed up that Soviet and Eastern European program.”9
The archival trail assembled and deposited at the Tempe History
Museum by Virginia Thompson has no counterpart on the Macedonian
side. The relationship is still managed directly by Skopje City employees;
the current staff have preserved records from the 2000s (although
original faxes—part of that record—have now faded to illegibility), but
report that they did not inherit any archival record from their
predecessors. Reconstructing the Yugoslav, and Macedonian side of the
origin story, then, must rely on other traces.
The scrapbook deposited by Virginia Thompson in the Tempe
Historical museum does include a photograph of the Mayor of Maribor
(in Slovenia) in the Neuheisels’ home in Spring 1971—while Skopje’s
decision-making was going on. This recorded event—which did not
trigger any specific memory for Dick Neuheisel in our interview—can be
interpreted in different ways. It may point to competition among
Yugoslav Mayors or city councilors to embark on citizen-diplomacy; it
may indicate that Tito or the central communist party, initiated a “charm
offensive” toward the United States at this time; or it may, of course,
simply be coincidence. The timing of the Tempe-Skopje courtship—
apparently compressed into the period August 1970 to March 1971—
aligns with track-one efforts between Tito and Nixon. Nixon was the first
American President to visit post-war Yugoslavia (September 30, 1970 –
that is, a month after Richardson advocated for a Yugoslav sister city
relationship in San Diego). Also in preparation at this point was the
switch in U.S. policy toward China, which included Kissinger’s secret

9

https://www.adst.org/OH%20TOCs/Coriden,%20Guy%20E.%20Jr.toc.pdf; accessed
March 2019.
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visit to Beijing in July 1971, and ended with the U.S. leading the call to
expel the Taiwan government, transforming the security council. Tito
then visited Nixon in October 1971: both Tempe Mayor Shumway and
Councilman Neuheisel were part of the reception dinner in Washington
DC; Mrs. Shumway also attended.10
In a conversation in summer 2018, Elena Stavreva, Dragoljub
Stavrev’s widow, did not recall the factors that drove her husband to
embrace the overture from Tempe, persuade the City Assembly to accept
it, and then quickly orchestrate the delegation visit to the United States.11
She did recall that during the work of Skopje’s post-earthquake
reconstruction, Stavrev got to know U.S. Diplomat Lawrence
Eagleburger well. Eagleburger was at that time stationed in Belgrade, and
earned the nickname “Lawrence of Macedonia” for his role coordinating
U.S. assistance to the city, as part of the larger international efforts. He
was working directly for Henry Kissinger in 1969. Mrs. Stavreva
believed that he may have played a role in steering Skopje’s candidacy as
a Yugoslav sister city.
Yugoslav and U.S. authorities were also dealing with the
aftermath of the civic unrest of 1968. Part of Neuheisel’s rhetoric around
the Sister City partnership, and especially the focus on youth exchange,
was an emphasis on the value for intergenerational relations, of providing
youth with an opportunity to show and develop their responsibility and
leadership.
The decision to participate in exchange with a communist country
attracted suspicion and criticism; one example is a letter from Tempe
resident Dorothy Capps, who wrote to Shumway after his visit to
Washington, to state “To be a part of anything honoring the Communist
enemy of our nation while they are even now trying to bring about our

“Tempe mayor and wife attend lunch for Tito,” Republic Washington Bureau,
Arizona Republic, 29 October 1971: 4. Dick Neuheisel recalled his own presence at the
lunch in an oral history interview conducted summer 2018.
11
My conversation with Elena Stavreva was arranged by Simon Sazdov, an alumnus of
the exchange program who is now a professor of English at UKiM.
10
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destruction, casts an unpatriotic shadow on our lovely town of Tempe.”12
The selection of Skopje, so recently in world news as a site of
international collaboration, and as a place requiring assistance, was
perhaps intended to avert or defuse such criticism.
The domestic politics of Macedonia at this point in time are less
well documented. In an unpublished paper, Macedonian historian Irena
Stefoska has explored the particular significance in the period 1968-1972
of Fokus, a critical journal of the arts that was launched by a group of
young intellectuals and artists based in Skopje (Stefoska n.d.). They did
so, according to Stefoska’s research, with the financial support of the
City Council: the funding was approved by Stavrev, and the main editor,
Aljosha Rusi, became a member of the Youth Presidency. Through her
analysis of the critical commentaries of the ruling elites that Fokus
offered, Stefoska suggests we can see this period as a precursor to the
“coup” at the youth newspaper Mlad Borec in the late 1980s, whereby a
party-sponsored journal became a vehicle for political change. In the case
of Fokus, the experiment was cut short in January 1972, when the last
print run was destroyed—presumably in the orders of the Skopje
authorities.
1968 was also the year of less well-known acts of defiance of the
status quo in Macedonia. There were riots in Tetovo, linked to concerns
among Albanians about their rights in federal Yugoslavia. In the course
of her research in the late 1990s on urban Muslim identity in Macedonia,
Burcu Akan established that the police crackdown in 1968 played a part
in the political awakening of the more radical Albanian politicians who
gained prominence after the breakup of Yugoslavia (Akan 2003). There
were also clashes between police and citizens in the village of Vevčani—
in that case prompted by a sense that ideals of local self-government and
collective organization were under threat from the entanglement of the
party in decision-making. In the Vevčani case, the flashpoint was an
attempt by Struga authorities to appropriate medical equipment from the
12

Letter from Dorothy Capps to Mayor Shumway, dated October 27 1971. TSC
Scrapbook “History 1968-73). Tempe History Museum, Catalogue # 2008.62.41.
Collection from Virginia Thompson: Location 3E8-B.

222

KEITH BROWN

community, to use elsewhere. Finally, the late 1960s also mark a critical
power struggle in Macedonia between Krste Crvenkovski, generally
perceived as more liberal and supportive of efforts to reform federal
Yugoslavia, and Lazar Koliševski, considered more “hardline”
communist.
Emphasizing these political and politicized aspects of the Sister
City relationship, of course, rubs against the rhetoric of “people-topeople” diplomacy pioneered by President Eisenhower, and embraced by
civic leaders like Dick Neuheisel. I do not mean to suggest that
Neuheisel, or Stavrev, or both, were pawns in a larger game being played
out by national leaders. However, these elements of larger history—
international and domestic—are clearly part of the origin story of the
Tempe-Skopje connection. They show that the alignment of
personalities, programs and interests at the national level was either
actively supportive (in the United States) or at least non-obstructive (in
Yugoslavia); and also that the background and expertise of key decisionmakers contributed to the local success. Again, this is not to discount the
importance of the time and energy invested by civic leaders in Tempe—it
would not have happened without that. But it does serve as reminder that
under other circumstances, that time and energy might not yield the same
outcome.
The third frame of interpretation—focusing on the dynamics of
the initial delegation’s visit, and also the experience of individual
participants in the subsequent exchanges—offers a way to sidestep the
potential friction between the focus on individual initiative and political
context. It offers an opportunity to lift up a chorus of voices and
perspectives: to treat this protracted encounter between communities as a
site of learning and growth which escapes, eludes or exceeds the
expectations or aspirations which informed the program’s creation. It is
in these stories that the proof of concept can be tested; and which inform
observers or analysts on the substance and sustainability of initiatives
like this, as well as their broader impact.
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With regard to the initial 1971 delegation visit by Dragoljub
Stavrev and the Skopje delegation, for example, the newspaper coverage,
combined with Virginia Thompson’s careful archival work, reveals how
much has changed in the past fifty years. International communication
and contact is much swifter and less costly than in 1971; and the range of
opportunities open to Tempe or Skopje teenagers much wider. Quite
apart from anything else, the mere fact that Tempe Sister Cities expanded
to include other cities changed the status of the Skopje partnership;
people involved in the Skopje program report a sense of disappointment
or reduced standing when the Neuheisel and Mitchell children went to
Regensburg, Tempe’s new sister city, instead of Skopje.13
However, that does not alter the life-changing impact of
participation for Macedonian teenagers. Simon Sazdov—whose mother
worked as chief of protocol in the Mayor’s office in Skopje from 1972
until the mid 1990s—recalls, for example an encounter in Tempe that
significantly expanded his horizons. One evening he and his Tempe host,
or “brother,” were out in his host’s car. They had parked and were
talking; a police cruiser pulled up next to them, and the officer asked his
host—in the driver’s seat—if everything was OK. He responded yes. The
officer then looked over at Simon—who was younger and smaller than
his Tempe counterpart—and asked him the same question. Simon
remembers this moment as a kind of revelation, that in the United States
at least, police officers took seriously a duty of care toward all.
Milčo Mančevski, who took part in the exchange in 1977, recalls
a different kind of cultural learning. He took on the role of head of the
communist party section at his high school in part because his
predecessor let him know it would put him in line to be chosen for the
13

The reported sense of grievance appears to derive from a misunderstanding. On the
Tempe side, leaders in the Sister Cities organization were sensitive to any perceptions
that their children had an advantage in selection, and in at least one case, avoided
charges of nepotism by choosing to have one son travel to Regensburg as part of a
school exchange trip, rather than as a TSC delegate (Mark Mitchell, personal
communication). In Macedonia, the offspring of city employees involved in
administering the exchange were often viewed as the best representatives of the city,
and selected for that reason.

224

KEITH BROWN

exchange—a dimension of the process that the Tempe association chose
not to foreground when they spoke to the press, for obvious reasons. In
an interview in 1981, Dick Neuheisel recalled Mančevski having a “chip
on his shoulder,” and offering a lot of criticism of the US capitalist
system.14 Mančevski wrote up an account of his stay for the Youth
Magazine Politika Zdravo! which appeared in the March 1978 issue,
under the headline “Yugoslavia is in Asia.” Mančevski devoted particular
attention to the cultural differences he witnessed between high school life
in Yugoslavia and the United States. His sense was that American high
schools offered credit for a wide range of activities (including for
example guitar, cooking, and billiards) but that the level of general
education was lower: besides meeting counterparts who did not know
Yugoslavia’s geographical location (hence the title), he was also
surprised that some of them had no idea who Ernest Hemingway was. He
also noted that the kinds of generalized sociability and socialization that
were so much a part of growing up in Skopje—including the Italian-style
korzo in the city center, where you can count on running into most of
your schoolmates—American kids and families seemed more closed off
and insular. He reserved time to dwell on the cultural novelty of “pompom girls” for Yugoslav ideals of gender equality.15

‘Lawyer to head sister city group” Bruce Trethewy, Tempe Daily News, 28 August
1981.
15
“Jugoslavija je u Aziji” Milčo Mančevski, Politika Zdravo!, 49, 30 March 1978.
14
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Photograph of Milčo Mančevski (right) with his Tempe hot family,
published in Politika Zdravo!
1972. Reproduced with permission from Milčo Mančevski’s personal
archive.
Mančevski’s published commentary, as well as his own
recollection of himself, are in line with Neuheisel’s assessment of his
attitude. It is a reminder of the asymmetry in the relationship. Skopje’s
standing within Macedonia, a constituent Republic within Yugoslavia,
was different from Tempe’s status relative to Phoenix, and to Arizona.
Skopje had already twinned with cities elsewhere in Europe, including
Bradford in the United Kingdom; although the city was in the throes of
reconstruction in the wake of the 1963 earthquake, that event had also
focused the world’s attention and energy. The documentary film Skopje
’63 was seen and reviewed around the world. And the country and its
citizens also laid claim to deep cultural roots, manifested in the choice of
a reproduction of a 600-year old fresco painting as a gift to Tempe on its
centenary celebration. Skopje’s high school delegates were rich in what
sociologists, following Pierre Bourdieu, term cultural and social capital.
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Although their material conditions—and in particular the square footage
of their homes—were relatively modest, this reflected not poverty or
backwardness, but rather a different set of priorities and investments.
These were, as observed above, viewed as dangerous or polluting to
some citizens of Arizona; in particular, it turned out, members of heritage
communities who perceived Tito’s regime as illegitimate, and who feared
that rapprochement with Yugoslavia heralded amnesia about the violence
of Tito’s partisans against its domestic enemies during the Yugoslav civil
war.
Mančevski—as Neuheisel proudly noted in that 1981 article—
changed his attitude. Back in Skopje, he began attending events held at
the U.S. cultural center in Skopje. At one of these, he met a film
professor from the University of Illinois in Carbondale; he applied and
was accepted for undergraduate study there, and went on to a successful
career as an independent film-maker. Simon Sazdov, meanwhile, pursued
graduate study in English, and is now a professor in English at the
University of Kiril and Methodi in Skopje. They are two examples of the
enduring impact of the program on participants; both proudly
Macedonian and also cosmopolitan in their outlook.
In 2018, Dick Neuheisel delivered the closing address to that
year’s 57 high school delegates from Tempe and nine of its eleven sister
cities. In his 49th year as President of the Association, Neuheisel
reiterated the mission of the program—to build relationships, one
handshake at a time. As the first of these relationships—with Skopje—
approaches fifty years old, Neuheisel’s continued, prominent role in the
organization underlies a continuous pull toward the first narrative frame
outlined here—of individual enterprise and energy.
What this paper represents is an initial attempt to open up the
broader significance of the Tempe-Skopje relationship, the forces that
made it possible, and the experiences that have sustained it. By
introducing discussion of the particular opportunities and incentives
posed by international and domestic politics, and recalling some of the
points of cross-cultural misunderstanding or revelation that participants
have experienced, the goal is to highlight the value of microhistory as a
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means to comprehend larger themes in US-Yugoslav relations during the
Cold War.
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ИСТОРИСКИ ПАРАЛЕЛИЗМИ ВО ФИЛМСКАТА НАРАЦИЈА
НА МИЛЧО МАНЧЕВСКИ
Вовед
Постмодернистичкиот пристап во нарацијата на филмот и на
книгата Прашина е во однос со тенденцијата која наспроти
дијалектиката на мислењето ја става во прв план епистемологија во
рамките на која клучни се категориите фрагментарност и
десубјективизација. Создавањето на целина, воспоставувањето на
закон по однос на нарацијата се чини спротивно на поетиката која
токму во филмот Прашина го актуализира фрагментот, минорната
единица или секвенцата и детаљот, наспроти каузалниот тек на
секвенците или она што е непосредна, но значајна логика на
редослед во традиционалните фикционални текстови или во
историографските текстови за кои законот на причината и
последицата
е
услов
за
нивна
идентификација
и
класификација.Покрај мотото на книгата –сценарио Прашина „Кај
ли ти оди гласот кога те нема веќе?“ со што авторот директно
алудира на смртта и на она што останува зад нас по проживеаниот
живот, тој алудира на животот кој продолжува, но во пишаните
верзии на мемоарите, на сеќавањета кои се искажувања за она што
се случило и му припаѓа на минатото.Милчо Манчевски пишувал
неколку верзии на сценарио, но онаа верзија според која го снимал
филмот Прашина ја издава како финално дело во 1995-тата година,
тоа без оглед на неколку измени направени во текот на монтажата
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на филмот е основа за негова реализација, односно адаптација во
2001-та година.

1.

Нарација, историографија и адаптација

Во овој дел говориме за тоа како аспектите на
историографијата ги актуализираме по однос на филмската нарација
и сценариото објавено како книга од страна на Милчо Манчевски
под наслов Прашина и снимањето на истото во филм. Примарна
теоретска рамка врз која ја засновуваме нашата студија, одамна
актуализирана од страна на Хејден Вајт, се однесува на
проблематизирањето на законите, на „кризата на науката и
егзактните вистини“, на „кризата на идентитетот“ на појавите и
вистината и двосмисленоста произлезена од соочувањата со
научните изводи дека објективна историја на фактите како состав од
случувања, едноставно не постои. Ако објективноста е сама по себе
доведена во криза, а со неа и вистината, тогаш повикувајќи се на
горенаведениот филозоф на историјата, Хејден Вајт воочуваме дека
таа е конструкција, со оглед на тоа дека самиот чин на пишување и
претставување ја актуелизира постапката на селекција на
случувањата и нивното етаблирање во факти (White, 1897:26-58). Во
прилог на тоа во книгата-сценарио на М. Манчевски како фејдин се
наведува исказот: „Ова е вистинска приказна“ (Манчевски, 1995,
163). Поимот „приказна“ директно укажува на конструктивните
моменти во пишувањето и обликувањето на текстот за кој тврдиме
дека изобилува со факти и докази, меѓутоа кога ќе се повикаме на
исказот „раскажување вистинска приказна,“ тогаш неминовно се
соочуваме со скептицизам кој во поглед на историјата на
филозофската мисла се протега од Пирон до Карл Попер (Slote,
2004:65).
Луѓето не ја разбираат стварноста самата по себе туку ја
обликуваат во модели чија објективност е недофатна. Секако, тука
се поставува прашањето по однос на која историска вистина Милчо
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Манчевски ја гради својата нарација лоцирана во два света, онаа на
Дивиот Запад и оваа во Македонија за време на Отоманската
Империја, ако временските периоди се истоветни, имено станува
збор за почеток на 20-от век?!Формата е изведена врз основа на
замислена еквиваленција, имено паралелизам во временска смисла,
но, исто така, актуелизирана е разликата и диференцијацијата во
културна и содржинска смисла. Се чини невозможно е да се
пронајде точка на вкрстување во сценариото кое во едниот дел од
приказната, во почетокот на дваесеттиот век раскажува дејство
поврзано со Дивиот запад на американскиот континент, а во другиот
дел од приказната во временскиот еквивалент на т.н. „западна
приказна“ развива „балканска приказна“ од епохата на владеењето
на Отоманската Империја. Кон овие две линии на нарација на
фрагменти од два хронотопа, се приклучува уште една димензија на
определување на почетната ситуација испреплетена со овие две
историски линии, а во исто време повторлива во повеќе фрагменти
од нарацијата во кус, но врзувачки однос за двете линии, а тоа е
современоста или сегашноста на дваесет и првиот век.
Во прилог на идејата за обликување на наративна целина од
фрагменти се повикуваме на сознанието за тоа дека стварноста може
единствено да ја разбираме преку соочување на знаењата
продуцирани од различни перспективи, а не врз основа на идејата
дека тие се искажани преку сезнаечка перцепција на една
инстанција надредена и дистанцирана од сите појави и луѓе. Овој
втор пристап на нарација е илузорен, а не објективен пристап на
претставување и на раскажување на настаните. Во суштината на
сценариото и на филмската нарација на Прашина се актуализира
состав од текстуални / иисториографски записи за стварносни
фрагменти/содржини. Аналогно на гореспоменатата најава на
авторот дека „приказната е вистинска“, во самото сценарио се
вклопува и репликата на еден лик, на ликот Еџ, крадец и бездомник
кој влегува во туѓ стан во Њујорк, а ја активира приказната поврзана
со потрагата по богатство, но и нарацијата на случајно присутната
домаќинка за настани и ликови од минатото (Манчевски, 163). Тој,
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обраќајќи ѝ се на својата сопатничка во авионот, додека патува кон
Македонија, ќе рече :„...Моја си е прикаската ќе правам ш’о сакам
со неа“ (Манчевски, 296).
Во составот на историографски текстови на кои се повикува
Манчевски во својата нарација се вклопуваат извештајот на
интернационалниот аналитички центар на Фондацијата Карнеги за
склучување на мир и за испитување на извештајот поврзан со
Првата и Втората балканска војна каде со пропаѓањето на
Османлиската
Империја
и
меѓусебните
конфликти
на
новонастанатите самостојни држави , Србија, Бугарија, Грција, Црна
Гора, се случуваат конфликти со трагични последици, имено тие
оставаат траги врз начинот на кој тече животот на територијата каде
страда голем дел од цивилното население, особено по Првата
балканска војна во 1912-тата кога Османлиската Империја задржува
дел од појасот покрај Мраморното море, а територијата на
Македонија е разделена меѓу сојузниците. Сликата која
Карнегиевата комисија ја дава е изложена во извештајот кој ја
известува западната јавност за состојбите во Македонија, но и
другите земји на балканскиот полуостров по заминувањето на
Османлиската војска.
Вториот текст врз кој се потпира сценариото и филмот на
М.Манчвски е текстот под наслов Исповедта на еден македонски
бандит напишана од новинарот Алберт Сониксен роден во Сан
Франциско во 1878 година, тој починал во 1931-та. Во патувањата
низ светот учествувал во шпанско – филипинската војна, но она што
е многу позначајно за Манчески е неговото доаѓање на Балканот,
вклучувањето меѓу револуционерите на ВМРО и можноста од
сопствен агол на толкување да ги изложи рефлексиите за
преставниците на оваа организација.Во неговата книга која содржи
покрај наративни белешки и фотографии, според кои може да се
изведуваат определени интерпретации за ситуациите во кои се
затекнати припадниците на оваа организација, негови согледувања и
информации за тоа како функционира системот на институциите и
целокупната организација на државата под влијанија на Грците, на
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Османлиите, но и на Бугарите, иако и самите припадници на
македонското население ги нарекува Бугари, се уочуваат основите
за споредби меѓу културите. Во историографијата долго време се
расправа за присуството на американската протестантка и
мисионерка Мис Стон која била грабната од четите на Јане
Сандански и престојувала во 1901-та година на територијата на
Македонија во пределот меѓу Разлог и Горна Џумаја, Пиринска
Македонија. За неа, комитите направиле уцена и успеале да
реализираат исплата на сума која била искористена за набавка на
оружје за четите. Режисерот Жика Митровиќ, според сценариото на
Ѓорѓи Абаџиев и Трајче Попов, снима филм под наслов Мис Стон
во 1958-та година. За Сониксен не е снимен филм, ако не се земе во
обзир овој обид на Манчевски.
Во постмодернистичката структура на текстот на Манчевски
се алудира на записите на Сониксон, како и на фотографиите кои ги
остава зад себе овој новинар, во сценариото се формира
интертекстуална мрежа од врски, бидејќи тоа антиципира настани
кои се случуваат на Балканот, особено во Македонија во период
пред Балканските војни, а се регистрирани во исповедите. Сонексон,
во 1905 година пристигнува на Балканот и им се приклучува на
револуционерите. Во 1906 учествува во „животот“ на
револуционерите кои истовремено ги фотографирал, а пишувал
белешки за она што го преживувал. Она што е оставено е материјал
подоцна зачуван на микрофилм, потоа кон текстовите се
приклучени инеговите писма до родителите, дневник, картички и
спомен картички. Книгата Исповедите на еден македонски бандит
во 1909-тата е публикувана од издавачката куќа Дафилд. Во прилог
наведуваме фрагмент од белешките од книгата во кои се опишува
првата средба на Синиксен со четите на Лука Иванов (ликот на еден
од браќата кои се во судир во филмот, а каде токму тој судит е
клучен настан или оска на дејството, во него главниот лик се вика
Лука):
„Седнавме до основата на карпата, што беше толку стрмна,
што снегот се задржуваше само меѓу нејзините пукнатини.
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Кучињата лаеа како да беа во воздухот над нас. Оттаму
стигна и еден повик на кој другарите одговорија. Го слушнав
тресокот на камења, кои се истураа по надвиснатата карпа,
после распознав човечки фигури, кои бавно слегуваа по
тесната патека, и го видов блесокот на нивното оружје. Една
редица од педесет души слегуваше надолу.Наближивмеи ние.
На чело на дојдените распознав еден висок човек со брада и
шапка со широка периферија. Тој ми се обрати по име и јас
ги позедов рацете на мојот стар познајник од Софија, Лука
Иванов. Страшниот Лука, од кого што љубезните Грци ме
чуваа!“(Sonnichsen, 1909:23).
Средбта со ликот на Лука Иванов, во сосема конвертирана
верзија на идентитети се случува во филмот на Манчевски на
територијата на Балканот меѓу пристигнатиот каубоец Лука кој во
почетокот трага по ликот за кого се плаќа сума златници доколку
биде пронајден и заробен, а потоа престојува во куќата на тој
комита за кого се дава награда и злато, имено во неговиот дом го
негува сопругата на комитата, а тој човек чија глава е уценета со
висока сума, не е никој друг, туку водачот на комитите по име
Даскалот.

Ликот на Даскалот (Владо Јовановски) од филмот Прашина
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Во корелација со филмскиот наратив ќе наведеме
фотографија од книгата на Сониксен како споредба на изворниот
материјал во филмот по однос на костимографијата, но и
сценографијата. Во филмот случувањата се снимани во мариовскиот
предел од Македонија со села, бачила во планините, стада овци и
овчари и комити.

Лука Иванов
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Христо Чернопеев

ТрастиТривок

Манчевски е провоциран од овој текст, како и од извештајот
на Карнегиевата комисија за Балканските војни, со акцент врз
Македонија. Тој во духот постмодернистичката поетика пристапува
кон историографските текстови и индивидуалните записи во форма
на „исповеди“ на сведокот на настаните поврзани со борбата на
локалното население на територијата на Македонија со турскиот
аскер (Sonnichsen, 77). Низ призмата на неговата јазично/визуелна
поетика и концепцијата до која се придржува одлучува да изгради
приказна која ги заменува есенцијалистичките, или кажано низ
призмата на историографијата, фактичките елементи со
метафикција. Перцепцијата која носи извесен архивски материјал во
себе, онаа на Сониксен, може да функционира низ призмата на
познатите слики од онаму од каде доаѓа, а тоа се мексиканските
револуционери предводени од Емилио Запата кои во 1910-тата
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креваат бунт, прават револуција изведувана главно за аграрни
реформи.
Слоганот од кој се раководат револуционерите на Запата
гласи

Tierra y Libertad

Емилио Запата

Со цел да ја заокружиме споредбата на просторно оддалечени
истории, но и култури, но и со намера да ги покажаеме изворите и
инспиративните визуелни поттексти врз кои функционираат кадрите
во нарацијата на Манчевски приложуваме фотографии на
мексиканските револуционери и истите ги посочуваме како далечни,
непознати, но еквивалентни фигури со оние на македонскиоте
револуционери од истиот период, крајот на деветнаесеттиот век и
првата деценија на дваесеттиот век.
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Мексикански револуционери 1911
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Комитската чета во филмот Прашина

Охридска чета (фотографија на Сониксен)

2.

Улогата на меморијата, гледната точка и фрагментот

Целокупниот креативен потенцијал на Манчевски е насочен
кон нарација со нагласена улога на индивидуалната гледна точка
која е заснована врз идеите за историјата на холандскиот филозоф
Анкерсмит, според кого, таа не е никогаш она што нѝ се случило,
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туку она што „се сеќаваме“ дека нѝ се случило (Ankersmith,
1983:75). Во таа смисла, целокупната филмска нарација аналогно на
индивидуалните сеќавања на Сонексен изложени во неговита книга,
е сеќавање на ликот Анџела која ја раскажува пред смртта својата
приказна пред странец, случаен провалник во нејзиниот стан во
Њујорк.
Позначајно за Манчевски, според филозофијата на
историографијата на Анкерсмит, станува смислата на она што се
претставува, отколку генезата или реконструкцијата на вистината
(Ibid.:164). Токму во духот на постмодернистичките текови,
наративната структура на филмот/сценариото Прашина ја
разобличува можноста за исклучување на вистината и за свртување
на линијата на дијалектичкото мислење за улогата на целината за
сметка на еклектичното поврзување на различните мисловни
ориентации со продукција на т.н. метанарација, но не и со
продукција на објективна наука или факт, кажана со класичната
терминологија на историографите.
Во таа смисла, се чини, сосема отворено и креативно,
продуктивно поврзувањето на два света, две приказни од сосема
оддалечени просторни координати на егзистенција, онаа на Дивиот
Запад, каубојците како е актуелно присуството на двајца браќа Лук
и Илајџа, нивното престојување во бордел, вљубувањето во една
иста жена, во Лилит, потоа премин во историски паралелен свет на
Балканот, престојување меѓу комити или револуционери против
Отоманската Империја. Едниот од браќата пристигнува на Балканот
и им се приклучува на Османлиите, бидејќи е дојден во потрага по
ветената награда, злато во замена за главата на водачот на комитите
по име Даскал. Вториот брат доаѓа по него со цел да му се освети
заради заведувањето на неговата сопруга Лилит и зарадо
нееверството на двајцата љубовници.
Во целата концепција се особено впечатливи премостувањата
и врските со авторефлексивен карактер и автореференцијален
пристап, имено Лук во едно кино во Франција ги следи вестите за
ситуацијата на Балканот, потоа за потрагата по главниот водач на
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четите кои се борат против Османлиската Империја, против
султанот, така добива идеја да го добие златото. Тој е вешт во
користење на оружје, затоа тргнува на пат кон дивиот предел кој
уште во документарните вести или филм е означен како територија
која се вбројува меѓу оние каде живеат диви заедници. На бродот за
Европа со кој патува Лук, камерата го регистрира присуството на
Фројд, а со тоа и низа белешки кои темелно ќе влијат на промена на
поимањата
на
човековата
личност,
особено
откога
психоаналитичарот ќе ги диференцира сферите на Ego и Id.
Присуството на Фројд, во напорите да ја систематизираме и
рационализираме фрагментарната логика на нарацијата на
Манчевски, се оправдува со тенденцијата за нагласување на
временската секвенца во која се сосредоточуваат сите
истории/случувања од различни простори и култури, а тоа е
почетокот на дваесеттиот век.
Балканската животна ситуација во која ќе се затекне
каубоецот Лук кој е во акција со цел да ја добие ветената награда,
кој трага по ликот кој ги води комитите, а тоа е Даскалот, не е во
ниту еден момент побезбедна од онаа на Дивиот Запад. Лук, тука ќе
констатира дека како и во Америка се палат имотите, луѓето
меѓусебно се пресметуваат и се убиваат. Тој ќе се соочи и со
ситуацијата која ги разобличува однесувањата на Османлиите. Тие,
како и во записите на Сониксен, но и во филмот на Манчевски се
оние кои ги казнуваат револуционерите на најжесток начин. Ги
сечат главите на заробените комити, ги фрлаат човечките глави меѓу
луѓето и со тоа ги заплашуваат (Sonnichsen, 17). Врз
историографските записи за казнувањето спроведувано од
Османлиите, врз реалните епизоди на поставување на човечките
глави на кол или нивно фрлање пред селаните (за кои се пишува и
во споменатите исповеди) со намера луѓето сосема да бидат
поразени од сознанијата дека моќта која стои пред нив е
непобедлива, Манчевски го подражава таквото казнување во
епизодата во која главата на Даскалот е донесена од турскиот аскер,
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извадена од торба и фрлена пред селаните кои шокирани се
повлекуваат и остануваат неми пред грозоморноста на насилството.
Следејќи ја индивидуалната нарација на ликот Анџела,
старица на возраст од деведесет и пет години, нараторка родена во
почетокот на дваесеттиот век, гледачот во сценариото/филмот на
Манчевски го менува фокусот од епизода во епизода, но централна
свест за него се двајцата браќа Лук и Илајџа. Вториот, Илајџа го
следи Лук на патувањето и со него се соочува и пресметува токму
на територијата на Балканот, во Македонија. Паралелно со нивното
меѓусебно соочување, двајцата во почетокот воспоставуваат однос
кон опкружувањето во кое се затекнуваат, а тоа се Османлиите и
нивните војски, комитите, но и војската на Арнаутите, на
албанското население, сите се претставени во односи на
конфронтација, на препукувања. По однос на режисерските
решенија на сцените на меѓусебни препукувања на војските или
дружините на комитите, османлиските војски или Арнаутите,
Манчевски реферира на класичниот вестерн жанр на филм
продуциран во рамките на американската кинематографија, а
конкретен поттекст за филмот Прашина и пристап со кој во духот на
постмодернистичката поетика се поддражава историографијата на
самиот филм е филмот Дивата орда (1969) од Сем Пекинпо.
Ако се вратиме на нарацијата која ги следи животите на
Илајџа и Лук на Балканот, тогаш присуствуваме и на сцена на
нивната меѓусебна престрелка, имено Илајџа пука во Лук и го
ранува. Причина за прогонувањето на братот од страна на Илајџа е,
всушност направеното неверство, она меѓу жената на Илајџа,
Французинката Лилит која тој ја среќава во бордел, а потоа со неа се
венчава и Лук. Сепак, нејзината нестабилна природа и заљубеноста
на Лук ги доведуваат во ситуација заради која Лук заминува од
Америка. Лук во рефлексиите кои му се раѓаат сосема произволно
во главата, а добиваат исто такво место и во нарацијата на филмот,
при средбите со Илајџа прави евокација на она што му се случувало
во Америка, потоа дава имплицитно објаснување зошто го напушта
континентот и тргнува кон Европа, имено тој има љубовна врска со
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венчаната жена на братот, заради што во еден миг сфаќа дека греши
и решава да си замине. Инаку од бракот на Илајџа со Лилит се раѓа
мртво дете. Имајќи ја приказната за сопствениот брак и за смртта на
сопругата Лилит во главата, Илајџа тргнува во потрага по Лук. И
тука на Балканот, во Македонија, тие се среќаваат како непријатели,
но се соочуваат и со вистинските господари чија империја е во фаза
на распаѓање на почетокот на векот, а тоа се Османлиите. Сведоци
се на конфликтите и препукувањата меѓу Арнаутите и комитите, а
на крајот и на насилствата кои Османлискиот аскер ги извршува врз
селаните и врз комитите.
Во епизодата на првото среќавање на Лука и Илајџа на
Балканот, во средина каде објацата се меѓу војниците и водачот на
турскиот аскер, Илајџа пука во Лука. Сепак, не станува збор за
лесна одлука, ниту пак за решеност по секоја цена братот да се
казни, раката на Илајџа затреперува, а Лука е само ранет, а потоа е
згрижен во семејството на Даскалот, за него се грижи бремена
сопруга на Даскалот Неда. Патем во нарацијата се претставени и
престрелки кои се случуваат колку меѓу Арнаутите и комитите,
толку и меѓу комитите и османлискиот аскер. Овие престрелки се во
рефлексиите на Лука еквивалент за начините на кои се напаѓаат
имотите на фармерите на Дивиот Запад од бандите ограбувачи и
насилници, за уништувањето на куќите, за горењето на фармите,
односно бачилата во Македонија. Се чини дека нарацијата треба да
го разобличи сознанието дека насекаде насилството се изведува на
истиот начин.
Во градењето на паралелни настани, во нивното огледално
одразување, Манчевски во нарацијата на остарената Анџела го
вградува напуштањето на светот на Дивиот Запад, епизодата на
смртта на детето на едниот брат, на Илајџа и жената со која се
венчава, жената од борделот Лилит, за да истиот лик, Лук го сретне
во балканскиот свет, по направеното неверство со сопругата на
неговиот брат, тој е во ново искушение, се вљубува во Неда,
бремената сопруга на Даскалот, комита, водач на четата на
бунтовниците против Османлиите и заштитник на селаните. Таа е
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двојничка на Лилит, жената во која се вљубуваат и Лука и Илајџа,
прв со неа спие Илајџа и тој со неа се венчава. Лука од Дивиот Запад
на Балканот се запознава со аскерите или османлиските војски
против комитите, а потоа ги запознава комитите и станува близок со
Даскалот, водачот на четата комити. Тука, во македонија ќе се соочи
со Илајџа, на планините, околу бачилото и куќата на Даскалот и
Неда, По ранувањето на Лука од страна на Илајџа во обид кој е
исполнет со двоумења и немир, па, затоа и не е успешен, Лука го
лекуваат во домот на Неда. Манчевски во намерата со која ги гради
паралелните приказни за браќата на две сосема оддалечени
територии вклучува епизоди на истоветен однос кон женскиот лик
Лилит/Неда. Лук во паралелниот тек на дејствијата или епизодите
од двата континента, од Америка, Дивиот Запад каде е нем сведок
на сексот меѓу Илајџа и Лилит, на Балканот повторно присуствува
на љубовна сцена меѓу бремената жена Неда и нејзиниот сопруг
Даскалот. Лука е повторно надвор од можноста за контакт со онаа
која го привлекува, а која во кошмарот додека е ранет ја нарекува со
името на жената која ја напуштил, тој во Неда ја гледа Лилит. Во
текот на дејството, Даскалот е убиен, а ритуалите на казнување се
сведуваат на отсекување на главата и нејзино ставање на колец.
Лука со помош на Неда ја залечува повредата која ја здобива од
куршумот на братот, меѓутоа кога се обидува да ѝ помогне, при
доаѓањето на Османлиите, во ситуацијата кога тие ја фрлаат главата
на Даскалот од торба, па ја поставуваат на колец, а Неда ја
принудуваат во состојба на пораѓање, значи со породилни болки да
ги служи, Лука не успева да ја заштити. Неда во збрката од
пукотници и напади на комитите врз Османлиите е повредена, а
пред смртта се пораѓа. Таа раѓа девојче чие име е Анџела. Во
иднина, девојчето е спасено од Илајџа, тој ја посвојува и ја
израснува како своја ќерка во Америка.
Современоста или сегашното време на нарацијата на Анџела
е основната точка од која започнува нарацијата на настаните и таа се
насочува кон минатото, прво кон настаните од Дивиот Запад, а
потоа на Балканот. Почетокот на филмската нарација е сцената на
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влез на крадецот/натрапникот Еџ во домот на Анџела, сега веќе
возрасна, деведесет и пет години стара жена, која откако го
попречува во кражбата со вешто користење на револверот, низ
дијалог го принудува да стане слушател на нејзината историја, на
објаснувањата за тоа каде научила да користи оружје. Во улога на
нараторка на приказната за двајцата браќа Лук и Илајџа и нивните
животи во двата света, оној на Дивиот Запад, во Америка и вториот
меѓу комитите на Балканот, приказна за нивната меѓусебна врска и
конфликт произлезен од љубовта кон една иста жена, тоа е Лилит во
Америка, а нејзина двојничка во Македонија е Неда. Во балканскиот
контекст, Османлиите се оние од кои плаќаат златници ако биде
пронајдено и предадено телото на Даскалот, водачот на комитите.
Браќата пристигнуваат и стапуваат во релација со османлиите, за
нив е примарно значајна ветената награда. По престојот во куќата на
Неда, Лук почнува да им се спротивставува на војските на
Османлиите, тој учествува во престрелка против Османлиите, потоа
се обидува да ја спаси Неда, но и самиот страда. Неда е застрелана,
претсмртно раѓа девојче. Во околината, додека трае престрелката, се
наоѓа и Илајџа. Тој во одделна епизода, пред престрелката со
аскерот, разговара со Лук и му раскажува дека Лилит се удавила,
дека била бремена, но не знаела од чиј брат носи дете. Во конечната
одлука на Илајџа да пука во Лука се актуализира и двојната смрт
која се случува со одлуката на бремената Лилит да се самоубие.
Илајџа во врска со овој настан ќе му објасни на Лук зошто страда,
тој вели „дека не е значајно чие било детето, туку проблем е смртта
на детето, самото дете,“ она кое со своето самоубиство неговата
сопруга го однела во смрт (Манчевски: 276). На крајот од оваа сцена
во која Илајџа се исповеда за сопственото разорено семејство не
пука во Лук, пука во воздухот, а Лук замавнува со грст златници по
него.
Присуствувајќи на престрелката меѓу селаните, комитите и
османлискиот аскер, Илајџа е сведок на смртта на Неда и на
раѓањето на нејзиното дете. На крајот од приказната раскажана од
Анџела чиј слушател, како што споменавме погоре, е крадецот во
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нејзиниот стан Еџ, се појавува авионот кој реално и симболично ги
поврзува двата света, оној каде се родила Анџела, светот на
Балканот, од кој била оддалечена и одгледана од Илајџа во Америка,
а каде сега Еџ, по нејзината смрт, по откривањето на златниците во
нејзиниот стан, поаѓа да ја закопа, односно да ја врати таму акде
што е родена, според нејзината желба. Исто така, во епизодата на
пресметка меѓу Лук и Илајџа кога вториот се откажува од пукање во
братот, Лук откако замавнува со грстот златници и се исправа, над
неговата глава прелетува авион. Оваа единица е вкрстувачката точка
на сите времиња и простори во сценариото и во филмската нарација.
Во авионот кој го надлетува Лук, пред да загине во престрелките со
турскиот аскер, а бранејќи ја Неда и селаните, седи Еџ кој се враќа
во Македонија, на Балканот да го исполни ветениот збор.
Над сите овие вкрстени фрагменти од два света поврзани со
учеството на двајца браќа во вооружените односи на двете страни и
во сериите од престрелки и убиства, се појавува уште еден
фрагмент, имено воведена е сцената на мртвите, на сенките. Со нив
се соочува веќе остарениот Илајџа, тој ја гледа сенката/духот на
неговата неверна сопруга Лилит и на неговиот брат Лука, кому не
може да му прости, во кого пука, но не може да го убие. Средбата со
нивните духови е лоцирана некаде во 1945-тата година во домот на
Илајџа во Њујорк, а по Втората светска војна и по фрлањето на
двете атомски бомби во Хирошима. Во текот на оваа средба, тој е со
Анџела, а во мигот додека гледа во духот на својот брат Лук, тој му
проштева.
Во прилог ги даваме кадрите на паровите двојки, Лука,
Илајџа и Лилит, а потоа Неда, Лука, Даскалот, Османлиите и
Илајџа.
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Свадбата на Илајџа и Лилит, покрај нив е Лук.

Патувањето со секвенца во која се појавува Фројд.
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Автореференца по однос на улогата на филмските вести, воопшто
темата за филмот кој како уметност ја започнува својата историја со
почетокот на 20-от век.
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Филмот кој Лука го гледа во Париз за примитивни или варварски
заедници му овозможува да се стекне со информација за тоа дека со
пронаоѓање на водачот на комитиските чети во Македонија, на
Балканот, може да заработи пари.
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Македонија е скапоцен камен во круната на султанот.

Судирот на комитите и аскерот на Османлиите, сурови методи на
елиминација.
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Даскалот и Неда во балканската слика на светот ги вкрстуваат
своите животи со животите на двајцата браќа од Дивиот Запад, Лук
и Илајџа.

Филмскиот кадар во црно-белиот филм за водачот на комитите во
Македонија, за Даскалот прикажан на филмското платно во Париз.
Гледач на сцената е Лук, тој е во публиката.
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Неда во својство на двојничка на Лилит, само во „другиот свет,“
оној на Балканот.

Причината за судирот на браќата, врската меѓу Лилит, сопруга на
Илајџа и неговиот брат Лук.
Со оглед на кризните соочувања со вистината која се
исклучува, имено се проблематизира нејзиниот статус и есенција, но

252

СЛАВИЦА СРБИНОВСКА

и со наметнувањето на индивидуалните перспективи кои отвораат
простор за „игра“ се „создаваат само вистински приказни“ кои оној
кој ги раскажува може да ги состави на најслободен и произволен
начин (Манчевски, 163). Самото „намножување“ на перспективите
го уништува интересот за политички или системски реалности, сè се
движи во насока на лизгање на значењата и во потенцијално
отворање на можностите за интерпретации (Derrida, 2002: 292).
Филмот во вкрстувањата со историографијата ја истакнува
метафоричката димензија на историографијата, колку и да создава
отпор кон тоа дека изведувањето или докажувањето на фактите е
проблем, сепак филмот активно ја одржува линијата на дејствување
во насока на градење на палимпсестни структури. Според Краус,
ирационалното поимање на вистината, напредокот или
солипситичкото сфаќање на поимот слобода доведуваат до точка во
која бесконечниот број на наративи и интерпретации може да биде
загрозен до точка во која се соочуваме со нихилизам (Kraus,
2000:195). Негирањето на различноста и индивидуалноста, според
марксистичкиот филозофија, сосема различно од деконструкцијата
упатува на низа околности кои го поттикнуваат активирањето на
субверзивни постапки на нарација насочени против авторитарните
мрежи и тоталитаризмот, тоа се консеквенците пред сè на
постиндустриско општество и на епохите во кои владее криза
(Schmidt, 1981:29). Современите проучувања го враќаат
мисторискиот материјализам и го актуализираат повторно
марксизмот.
Нарацијата на Манчевски се засновува врз рефлексија на
една индивидуа која во исто време ги раскажува настаните од
минатото преку сеќавање, авторите често експериментираат и со
записи или нарација која е слушната од други или за неа некој читал
записи/текстови, па ги раскажува настаните според записите. Со
нагласувањата на индивидуалноста, со замаглувањата на кризата, на
разликата која го актуализира македонското прашање, покрај
естетичите интервенции и интелектуалната основа врз која ја гради
својта постмодернистичка структура, Манчевски ги потиснува
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традиционалните, наративи и претставувања на историографските
содржини според причинско-последичните закони како, на пример,
нарацијата во филмот „Македонскиот дел од пеколот“ снимен
1971г. од страна на Ватрослав Мимица, според сценарио на Славко
Јаневски, потоа истоветниот пристап во филмовите со содржина од
Илинденското востание, како филмот „Мис Стон“ од Жика
Митровиќ снимен според сценарио на Ѓорѓи Абаџиев и Трајче
Попов снимен 1958г, потоа „Републиката во пламен“ режиран од
Љубиша Георгиевски, а снимен според сценариото на Љубиша
Георгиевски и Јован Бошковски во 1969-тата година.
Во филмската нарација на Милчо Манчевски, пресвртот по
однос на оваа историја на македонскиот филм, се случува со
внесување на постапки на вестерн жанрот и пристапот кон сликата и
монтажата особено на сцените со бурни престрелки и судири на
четите или бандите на начин на кој тоа функционира во поетиката
на Сем Пекинпо, особено во неговиот филм „Дивата хорда“ од 1969тата година кој е снимен според негово сценарио. Реферирањето на
наративниот модел на Сем Пекинпо подразбира претставување на
насилството во реалност која врз гледачот дејствува директно, со
предизвикување на ужас, бидејќи престрелките не се забавна игра
меѓу Индијанците и каубојците, туку стварност на смрт и
уништување. Со воведување на долги секвенци на траење на
престрелките во кои звучниот ефект на кадрите е засилен со
користење на автентичен звук кој го подражава реалниот звук
произведен при употребата на различен вид оружја, режисерот
настојува да ја воведе реалноста на користењето на пиштолите меѓу
гледачите. Со интервенции поврзани со компресија на
перспективата продуцирана со користење на можностите на леќите
на камерата, авторот ги изедначува позициите на објектите и луѓето
кои се во заднина со оние кои се поставени во преден план, па, така
длабочината на кадарот/сликата се исклучува.. Со користење на
шест камери и многу различни агли на снимање, со нивното
континуирано менување при изборот на аголот на снимање се
дејствува врз доживување на динамиката на борбата/престрелката.
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Менувањето на брзината, на ритамот на дејството е постигнат со
пропуштање на 72 фотограми во секунда, а потоа на 30 фотограми,
па 90 фотограми во секунда, сето ова е спротивност на нормалното
или стандардизирано протекување на 24 фотограми во секунда. На
тој начин, авторот постигнува ефект на забрзување или забавување
на дејството. Со сето тоа, тој остварува висок степен на еластичност
(Cook, 1999:145). Манчевски не го повторува пристапот на Пекинпо
низ сите елементи, меѓутоа низ призма на ефектите на
реалистичност на сцените на насилство со примеси соодветни на
постмодерната концепција која ја практикува и врз чија основа го
врамува вестерн жанрот во рамката на метафората, тој успева да го
сврти вниманието кон сцените на крвопролевања и злоставувања
приближени до очите на гледачите со најсилен интензитет.
Повеќето перспективи и агли низ кои ги снима константно
присутните предели на Мариово во неговите филмови се актуелни и
во филмот Прашина.
Во таквиот контекст се издигнува нарација чија содржина е
историската релација меѓу временски паралелните светови од
почетокот на векот врзани за скитањата на осамените каубојци,
грабежите и осветите, потрагата по богатство на тлото на Америка и
револуционерните движења на југот и во средна Америка, особено
во Мексико, потоа ликот на женските фигури, особено
проститутките, салуните како попатни локации за одмор, малите
места, пустината, улогата на шерифот, конфликтот со домородците,
трансформацијата на разбојниците во позитивни ликови, во
заштитници на посед, фарма, земја, елементи кои суштински се
вовлекуваат во една прилично формализирана наративна структура
на вестернот како роман или филм, меѓутоа која во филмот
Прашина добива пресвртен вид на репрезентација со нагласување на
метапозицијата или дистанцата по однос на референцата или
стварноста. Манчевски посегнува по оваа интердискурзивна
димензија на извлекување на вестерн жанрот од американскиот
контекст и негово вовлекување во историографската приказна за
Балканот која започнува во Америка, а продолжува со конфликтот
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меѓу браќата кои се преселуваат во Македонија каде бандитереволуционерите и Османлиите ги заменуваат главните актери во
вестерн жанрот или се еквиваленти на овие актери. Меѓу нив се
наоѓаат двајцата каубојци пристигнати од Дивиот Запад кои и на
Балканот, како и во Америка, истоветно реагираат и учествуваат во
крвопролевањата и меѓусебните убивања.
Продуктот ја задржува корелацијата на овој фикционален
зафат со рушење на телеолошкиот природен процес, она што би
водело кон консеквентно разрешување и соопштување на цел кон
која се стреми нарацијата. Приказната сосема се распаѓа во
фрагменти кои ги соединува единствено целината на филмското
дело. Нарацијата на Манчевски станува прашина од единици, слики,
кадри во кои ефектот на сликата е посилен од оној на целината на
приказната или причинско- последичната нарација во филмот.Тука,
во методолошка смисла, се проблематизира самиот идентитет,
имено тој во сите аспекти од прашањата кои се однесуваат на
вистината, до оние прашања кои ги засегаат границите на животот и
смртта на ликовите во приказната, е во континуирано отсуство,
имено авторот исклучува конечни решенија и отвора патека на
бесконечно нижење на разлики кои добиваат форма на пајакова
мрежа од можности и перспективи потврдени и при снимањето, при
користењето на различни агли на снимање.
Екстермната тенденција да се релативизира се соочува со
традицијата на востановување на трансцендентални вистини.
Постоењето на двете нешта, на стварноста на историјата и на
толкувањето го дава моделот на она што го актуелизира
постмодерната и во практиката на Милчо Манчевски Таа ја
истакнува релативната и лична визија и меморија за она што се
случило. Сепак, нарацијата на Манчевски кој инсистира на сликата
не значи негирање на односот меѓу поединечното и целината.
Пренагласеното врзување за сликата ја разбива целината,
фрагментот навистина има предност, но кога на него инсистираат и
Бенјамин или Блох не се исклучува вклопувањето на истиот во
целината. За жал, кај Манчевски екстремната димензија со која
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детаљот ја форсира „вредноста“ во прилог на естетската димензија
на сликата како да ги празни другите рамништа на структурата, онаа
на дијалогот кој е заменет со тишината на погледот што има влијане
врз извлекувањето на смислата која се потпира во поголема мерка
врз сликата, а многу помалку врз разложената целина на честички,
помалку врз идентитетот на ликовите кои се само заменливи фигури
или еквиваленти на „сенки“ кои од едната страна на планетата се
протегаат и се појавуваат на другата страна, од западниот дел на
Америка на Балканот. Тие „се протегаат,“ затоа што поаѓајќи на пат
кон Европа, прво во Париз, а потоа на Балканот се движат во
спротивната насока од онаа на стандардните насоки на патување,
најчесто тоа се насоки кои водат од „Балканот кон дргите европски
дестинации или кон Америка.“
Патувањето е само симбол, со него се остварува
паралелноста меѓу световите на Истокот и на Западот, инаку сите
случувања се огледални слики на едната во другата стварност и
обратно. Нарацијата заснована на зачестени судири и пукотници
меѓу бандите е интертекстуално врзана за моделот на вестерн на кој
Манчевски се повикува без директно да цитира. Сем Пекинпо кога
расправа за својата верзија на градење на приказната во еден
вестерн филм како да го цитира Аристотел. Тој вели дека
трагедијата се случува тогаш кога релациите се однесуваат на луѓе
кои се „меѓусебно блиски, роднини.“ Во случајот со филмската
нарација на М.Манчевски, трагичниот конфликт се случува меѓу
двајца браќа. Причина за судирот е „жената“ од борделот или
проститутката Лилит. Нејзината фигура се трансферира во жена која
на Балканот е сопруга на пријателот на едниот од браќата, на
Даскалот.Тој е револуционер, неговиот живот завршува фатално, тој
е убиен од Османлиите. Ознаката која го ослободува означеното од
цврста врска полека се лизга меѓу Западот и Балканот, меѓу кој било
идентитет и со тоа го проблематизира идентитетот, само што
Манчевски, за разлика од размислувањата на марксистичката
традиција, го брише односот кон врската поединечно и општо и го
шокира гледачот со избори кои стануваат произволни и отворени.
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Според него, тие се основа за предизвикување на ефект на шок кај
гледачот, повремено таквата нестабилност на значењата влијае врз
подривање на смислата, а не е резултат предизвикан заради
отсуството на определени и стабилни решенија. Просторот на
пустината, па на пределите на околината на манастирот Трескавец
кои стануваат заменливи, потоа пределите во кои овците, групите на
бандитите или револуционерите или каубојците стануваат фигури
со заменлив, нестабилен идентитет или еквиваленти, упатува на
градењето на проблематична структура.
Регресивната формула на Бодријар за радосната релативност
на нештата станува цинична со оглед на фрагментарноста на
фигурите претставени во ликовите кои скитаат, се борат, се убиваат
и тоа со последици во кои сликите ја откриваат жестокоста и
насилството (Baudrillard, 2000:59). Фрагментот ја заменува
целината. Одеднаш она што е „мало“ станува суштинско и носител
на смислата. Привилегија добива децентрираното искуство какво
што е она врз кое се потпира Манчески, имено единственото и
неповторливото, она кое новинарот Алберт Сониксен можел да го
доживее на Балканот и да го вклопи во Исповедта како форма низ
која се фаворизира токму тоа индивидуално искуство и гледна
точка. Во „вистинската приказна“ на филмот Прашина, целокупната
нарација е заснована врз селективната нарација на ликот Анџела
која се раѓа на крајот од дејството, но на почетокот на 20-от век.
Манчевски инсистира на мноштво куси секвенци, на
алтернативни форми на промислување и фрагменти. Камерата е,
секогаш, или во поголем дел од филмската нарација на Прашина
врзана за нечиј поглед, имено тука имаме паралелно постоење на
стварности, онаа од почетокто на 21 век во која детето родено на
почетокот на 20 век, сега старица која живее во Њујорк, ја
раскажува својата приказна на крадецот кој во нејзиниот стан бара
златници, потоа онаа на Дивиот Запад и онаа од почетокот на векот
во Македонија, на Балканот, но со рамноправно поврзување и
еквиваленции продуцирани со избор на точки во дејството кои водат
кон преминување од една во друга стварност. Сценографијата во
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сите стварности е голема поткрепа за начинот на кој овие ликови се
вклопуваат во различните простори на континентите, авторот
инсистира на тоа да нема промени, тој го продолжува дејството со
настојување да ги исклучи симптомите на разлика и да ги вклучи
сличностите и совпаѓањата на световите на Истокот и на Западот.
Според тоа, поетиката на изведување на филмот форсира уште една
димензија, имено тоа е виртуелноста (Ibid., 77).
Целокупниот наративен текст на Манчевски ја заменува
универзалната историја со локални и контингентни истории.
Сцените се резултат на учество на конфликтни идентитети, исто
како што приказната е метафора и делумно иронија, а не вистинска
трагедија. Таа не дејствува во насока на некој прогрес. Нарацијата
содржи низа саморефлексии, во неа отсуствува надредена верзија на
вистина, во неа доминира нарацијата на индивидуатаза минати
настани, а не авторитетот на објективен и надреден наратор. Така се
доаѓа до намножување на гледните точки и до самотрансценденција
на метафората врз која Манчевски работи и во сликата и во
сценариото. И не станува збор само за автономија на елементите од
минатото, станува збор и за нивна слободна интерпретација и
вкрстувања, имено нарацијата на старицата продуцира автономен
регистар од настани пропуштени низ филтерот на секојдневните
верзии и толкувања. Со тоа се ослободува смислата, некои
теоретичари во прилог на ова говорат за примена на постапка на
„демократизација“ што во конкретниов случај не е политички, тику
само епистемолошки аргумент за естетиката на делото.

Заклучок
Знаењето и паметењето не ја одразуваат онтолошката
стварност, туку таа се создава, се конструира, а тоа и дава предност
на фикцијата која реконструира или деконструира еден нов пристап
кон истата содржина раскршена на делови. Учеството на
поединецот, во нарацијата на Манчевски, а тоа е старицата, пред
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нејзината смрт го определува изборот на она што ќе биде вклопено
во конструкцијата. Она што таа го има спознаено и запомнето е
составен дел на конструкцијата која и онака сама по себе е состав од
фрагменти, состав од слики, од цитат на филм во филм, од
фотографија во филм, што во суштина ја обликува големата верзија
на сложувалката сочинета од најразнобразни елементи. Реторичката
конвенција на илузијата дека постојат документи е клучниот
инструмент со чија помош се остварува обликувањето, ако воопшто
станува збор за облик, за форма, ако сè што е ставено во времето од
120 минути не е само детаљ, а не форма на целина, иако сите тие
фрагменти опстојуваат еден до друг во составот на единствената
филмска текстура насловена Прашина.
Целокупната нарација може да се интерпретира низ призмата
на современоста во рамките на која се случува снимањето, тоа е
1998-та година. Со таквиот пристап станува возможно при
рецепцијата на филмот во кој доминира насилството, особено она
кое Османлиите го применуваат врз комитите, а тие се најбројните и
најжестоките насилници во филмот, тие се припадници на
исламската вера да се поттикне алузија на реалноста за судирот меѓу
Албанците и Македонците кој се случува во 2001-та година, иако
снимањето се одигрува порано. Со филмската нарација се прави
алузија и на реалноста на етничкото чистење на Косово од страна на
војските на Слободан Милошевиќ, потоа се алудира и на страдањата
на мигрантите кои доаѓаат во Македонија, како и воените судири по
кои се склучува рамковниот договор меѓу Албанците и
Македонците, во читањата на нарацијата на филмот возможно е да ѝ
се даде клучно место на војната од 2001-та година.
Ако нарацијата со тоталитет, линеарноста и каузалитет
повеќе не функционира, тогаш во игра се вклучува секоја
перспектива и секој можен модел на историска приказна. Доминира
слободата на произволноста и на релативноста, а со тоа и на
отвореноста и на трансформација во група од можни верзии на иста
приказна.Во духот на размислувањата на Роберт Беркхофер може да
се уочи дека Манчевски користи еден од начините и обрасците, а
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тоа е жанрот на вестернот, за да во рушевините од минатото
испразнети од смисла, вгради нова смисла (Berkhofer, 1995:45).
Субјективирањето на нарацијата со присуството на една старица
која го има изживеано својот живот во текот на 20-от век се руши
улогата на авторитетот, не само во смисла на вистина, туку и во
смисла на субјект кој во својство на наратор со селективно и
фрагментарно обликување на настаните создава еден нецелосен
облик кој гледачот може самостојно да го толкува. Оттаму
херменевтиката, а не науката со авторитетот на законот станува
клучна во интеракцијата со нарацијата во филмот.
Манчевски со нарацијата сугерира можности за заборавање и
создавање на нови сеќавања, извлекување на маргинализирани или
исклучени делови од минатото. Така празнините во сеќавањето се
исполнуваат со аспекти кои сознајно, емотивно и естетски се
резултат на креативниот дух и на презенацијата во дискурсот
составен од реални слики. Според Шмид, но и според изведената
нарација на М. Манчевски, добиваме визија која не е достапна сама
по себе, туку со посредство на субјектот кој заради соспствената
дезинтегрираност може да извлекува само сегменти (Schmidt,1981:
191). Аналогно на размислувањата изложени во теоријата на
афектите, тие се објаснети како аспекти кои низ овие процедури на
нарација се зацврстуваат и го активираат мислењето. Манчевски ја
нагласува тенденцијата кон инсценирања и кон парадокси, кон
промени во нарацијата и во жанрот, кон вклопувања во
карневализацијата, но и кон полифонијата како состав од
разногласности. Со активирање на аспектите Тука и Сега,
постмодернистичката поетика во нарацијата на Манчевски се
наметнува како исходиште за современоста во која живееме без
интегрирани и идентификувани стварности со чувство дека лебдиме
во бесконечниот океан на фикцијата без откажување во вербата и
потрагата по вистината која мигновено ја наоѓаме, а потоа ја
забораваме и таа исчезнува.
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Аbstract
Historical parallelism in Milcho Manchevski's film narrative
This study analyses the film narration, the aspects of time, space
and characters in the film "Dust" (2001) by author Milcho Manchevski
through the prism of two historical and culturally separated contexts, the
North American and Macedonian cultural context.By specific approach
of the author, who, in the narration of his own work, represents two
distant worlds and tries to link them, the study analyzes the story and the
action in the narrative structure of the film. The main goal is the
meaning, the justification, the motivation or the problematic and
conflicting structure of the imaginary syntheses and contacts through
which Milcho Manchevski tells the story of Macedonia and the United
States in the early twentieth century. In parallel descriptions of two
stories, the study analyzes the effects on viewers as they emerge in the
criticism and the reception of the work.Through an analysis of the
presented cultures from the beginning of the twentieth century, the
specific circumstances of life, and the narrative actions that the author
uses in a postmodernist manner, the study argues that Manchevski fuses
the features of the Western film genre and the features of historical film,
which is in this case dedicated to the epoch of the rule of the Ottomans in
Macedonia. The story is full with a series of provocative situations that
have their own intersection and shaping in an exceptional way only
within the film.In that sense, by studying the artistic processes that
actualize the thoughts of the imaginary connections between two remote
and historically diverse or factually unrelated cultures, especially through
the role of the characters, the study aims to offer not only a description,
but also an evaluation of the narration, based on the "dialogue" that the
divided world accomplishes on the basis of universal concepts: violence,
power, vengeance, and love.
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ФОКАЛИЗАЦИЈА И ПРЕКРШУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО
ВО ИЗБРАНИ РАСКАЗИ НА БИРС И НА УРОШЕВИЌ
Вовед
Од 1990-те години наваму, се појавија повеќе теоретски
книги кои во својот фокус го ставија преиспитувањето на тоа што
значи компаративната книжевност на крајот на дваесеттиот и
почетокот на дваесет и првиот век (Bernheimer 1995, Guillén 1993,
Schram and Steen 2001). Кои книжевни дела да се компарираат, дали
само оние меѓу кои постои јасна врска на влијание на еден автор врз
друг; или, пак, секое книжевно дело, без некој однапред строго
зададен критериум, може да се споредува со кое било друго од
светската книжевност? Со која цел се споредува – дали за да се
утврдат заеднички теми или заеднички наративни или поетски
постапки во различни национални книжевности? Дали да се
применуваат истражувачки постапки што традиционално се
користат во литературните истражувања или и такви што се
карактеристични за други дисциплини и науки? Во колкав степен
литературата да се истражува емпириски? Овој текст го ставам во
контекст на овие прашања бидејќи станува збор за двајца писатели –
Амброуз Бирс и Влада Урошевиќ – кои живеат на различни
континенти, во различни времиња и имаат различен сензибилитет.
Освен тоа, не постојат показатели дека Бирс имал влијание врз
подоцнежниот писател Урошевиќ. Овие факти може навидум да ја
доведат под прашање оправданоста на нивната споредба. Токму
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затоа, горенаведните прашања за компаративната книжевност се
релевантни за преиспитување на тоа дали и колку заеднички
карактеристики „треба“ да имаат двајца автори за да може да се
интерпретираат нивните дела од компаративен аспект.
Овој есеј ги истражува врските меѓу расказите на
американскиот писател Амброуз Бирс и македонскиот писател
Влада Урошевиќ. Истражувањето се обидува да изнајде одговори на
некои од гореспоменатите релевантни прашања за компаративната
книжевност во целина, како и на тоа дали разгледувањето на
одреден феномен од аспект на двајца автори кои доѓаат од две
различни културолошки средини може да придонесе за подобро
разбирање на тој феномен. Македонската книжевност ретко се
појавува во компаративните истражувања на светските книжевни
теоретичари и критичари и оттаму овој есеј се обидува да даде
придонес и кон воспоставување на врска меѓу македонската и
американската книжевност преку истражување на заеднички теми.
Иако Бирс и Урошевиќ временски живеат во различни
периоди – Бирс живее во втората половина на 19. и почетокот на 20.
век, додека Урошевиќ е писател од 20. и 21. век – имаат различни
поетики и обработуваат различни теми, сепак имаат и заеднички
карактеристики. И во расказите на Бирс и во расказите на Урошевиќ
се среќаваат: фантастични елементи; некогаш, она што изгледа како
фантастички елементи се покажува дека е резултат на психичката
состојба на ликовите; присутно е прекршување на времето и
просторот; доаѓа до судир меѓу два света со различни онтолошки
особености. Така, во „Чикамауга“ на Бирс и во „Баба лебарка“ на
Урошевиќ ликовите на децата се обидуваат да се извлечат од
страшната состојба на војна во која се сведоци на големи трагедии.
Тие се обидуваат да создадат свет во кој работите не се такви како
што изгледаат, туку тие им придаваат поинакво значење, при што
замислуваат дека можат да ја контролираат својата судбина.
Понатаму, други два расказа кои може да се споредат се „Настан на
мостот на Уткина Река“ на Бирс и „Ракописот од Китаб-Ан“ на
Урошевиќ, каде што доаѓа до прекршување на времето и просторот.
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Оваа статија ќе ги истражи и анализира можните точки на
поврзување меѓу расказите од Бирс и од Урошевиќ во поглед на
(не)моќта на ликовите како поттик за создавање замислени светови,
како и во поглед на наративните прекршувања на времето.

Војна фокализирана низ детски очи
Во
Нортовновата
антологија
на
американската
книжвеност за Бирс се вели дека, со оглед на несреќното детство и
трагедиите што ги доживеал подоцна во животот, најверојатно “his
fascination with the supernatural in his fiction” („фасцинантноста од
натприродното во неговата проза“) (Baym 1998: 1453) е обид да
избега од обичните луѓе кои тврдел дека ги презира. Фантастиката
исто така е најпрепознатливата карактеристика на расказите на
Урошевиќ. Сепак, таа функционира на различен начин кај двајцата
автори. Општиот впечаток дека Бирс пишува во жанрот
фантастиката се должи на неговите описи на внатрешните
доживувања во умот на ликовите, но на крајот најчесто се доаѓа до
заклучок оти сите привиденија и впечатоци биле плод на
фантазијата, што ги прави расказите дотолку потрагични.
„Чикамауга“ го следи патешествието на едно загубено дете
среде крвава битка. Тој може да се спореди со „Баба-лебарка“ на
Урошевиќ, во кој две деца речиси секојдневно се изложени на
бомбардирање, поради што креираат измислени настани во обид да
се спасат од траумите.
„Чикамауга“ се однесува на битката од 19 и 20 септември
1863 година, во која имало најголем број жртви за време на
Американската граѓанска војна по Битката кај Гетисбург. Едно
шетгодишно момче, занесено во својата игра со дрвен стап што го
замислува како меч, постепено се оддалечува од својата куќа и
навлегува во шумата. „Невнимателен поради леснотијата со која ги
победи невидливите непријатели што го спречуваа да оди напред, ја
направи вообичаената воена грешка да продолжи со освојувањето
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до опасна точка“ (Бирс 2014: 24-5), пишува нараторот. Тој овде го
истакнува феноменот кога децата занесени во игра ја забораваат
реалноста околу себе. Но истовремено во истите зборови се
забележува иронија упатена кон воените генерали чија
самоувереност и погрешна проценка на опасностите може да одведе
илјадници во смрт. Додека момчето храбро се бори со своите
замислени непријатели, одеднаш пред него се појавува „нов и
пострашен непријател“ (25) – зајак. Овој момент, во кој храброста
на момчето пред страшните но замислени вооружени војници се
претвора во страв пред безопасниот но реален зајак, е пресвртот во
расказот по кој се воведуваат фантастични слики на ужас. Момчето
со трчање и плачење се обидува да си го најде домот, но не успева.
Детската перспектива ги прикажува настаните на еден
неочекуван и невообичаен начин. Детето е фокализатор, но не и
наратор, односно нараторот раскажува во трето лице. Момчето
гледа што се случува околу него, но не може да го препознае и
открие значењето на тоа што се случува, што придонесува и
читателот да го види низ детските очи сето она што минува во
видното поле на детето. Ваква дискрепанца меѓу она што го гледа
ликот и она што го разбира читателот е еден од аспектите што се
истражуваат и во A Companion of Narrative Theory (2005) и е особено
видлива во следниве сцени. Детето со страв гледа како некое
животно, кое му личи на мечка, се приближува кон него, но „нешто
во формата или во движењето на ова суштество – нешто во
необичниот начин на кој му пријде – му навестуваше дека не е
мечка и љубопитноста го надвладеа стравот“ (Бирс 2014: 26).
Набргу ќе види дека околу ова суштество има огромен број исти
такви суштества и дури потоа препознава дека тоа се луѓе кои
ползат кон реката и притоа прават чудни гестикулации,
подзапираат, паѓаат, се фаќаат за главите. На читателот бргу му
станува јасно дека ова е слика на тешко ранетите преживеани од
битката кај Чикамауга, но за детето ова е само необична слика на
луѓе кои „ползеа како бебиња“ (26). Дури и црвената боја на
нивните лица му личи на кловнот што го видел во циркусот „и тој се
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смееше додека ги гледаше“ (27), а некои од нив и ги јавнува,
замислувајќи дека се коњи. Всушност, целиот овој опис во расказот
се заснова врз контрастот меѓу страшната трагична сцена и детето
развеселено што најпосле гледа луѓе. Уште една мистериозна глетка
која делува натприродно бидејќи е необјаснива за детето е тоа што
иако се стемнува на полјаната, црвеникавата светлина станува сè
посјајна. Повторно, само на читателот, но не и на детето, му станува
јасно дека тоа е пожар кој беснее во близина, веројатно запален од
победничката војска – најава за крајот на расказот во кој детето,
најпосле стигнато дома, ја гледа својата куќа запалена а својата
мајка мртва.
Оваа детска перспектива и намерно изоставување на
објаснувања од страна на нараторот, кој ги фокализира сите настани
низ очите на детето е заедничкиот елемент што овој расказ го има со
„Баба-лебарка“ каде што исто така читателот гледа и разбира – а
децата гледаат но не разбираат – што се случува. Контекстот е исто
така војна, но овој пат тоа е Втората светска војна. Расказот „Бабалебарка“ е дел од збирката Мојата роднина Емилија, во кој
настаните не само што се фокализирани низ ликот на протагонистот
дете, туку детето е и наратор во прво лице. Како деца, нараторот и
неговата братучетка Емилија во ниту еден миг не успеваат да го
наметнат своето влијание врз другите, но не се толку беспомошни
како момчето во „Чикамауга“. Тие успеваат да создадат еден
алтернативен свет во кој ги остваруваат своите желби. Овде, како
што Урошевиќ вели и во своето теоретско дело Подземна палата,
„ќе најде засолниште слободата на имагинацијата во просторите на
ирационалното“ (Урошевиќ 1987: 43), а ирационалното е тој
алтернативен свет каде децата можат да ги остварат своите желби.
Контекстот во кој се одвиваат расказите е Втората светска
војна, бомбардирањата на градот, бегањата во скривници,
сиромаштијата што е толку голема што често пати луѓето не можат
да се снабдат дури ни со леб. Во фокусот се наоѓа едно големо
семејство кое живее во мала куќарка, која станува уште помала во
зима зашто сите мора да се соберат во кујната, единствената
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просторија што се грее. Во оваа страшна и мизерна состојба,
главните ликови се целосно беспомошни, уште повеќе поради тоа
што се деца од кои не зависат дури ни случувањата во домот. Но тие
чувствуваат дека имаат доволно сила да се оттргнат од овој свет и да
влезат во еден друг, паралелен свет во кој нивните постапки ќе
значат нешто, ќе имаат некакви последици.
Во „Баба – лебарка“, протагонистите се здобиваат со барем
некаква моќ во алтернативниот свет. Додека во куќата има сè
помалку леб, од темните дупки во ѕидот и подот доаѓаат сè повеќе
лебарки. Овде е особено видлива немоќта на сите ликови, и децата и
возрасните, во односот со својата околина. Тие се во очајна
ситуација, немаат што да јадат, а штом ги чујат сирените што
најавуваат бомбардирање, принудени се понижено и исплашено да
бегаат во визбата за да си ги спасат животите. Емилија решава да
направи пресврт на овој недостиг на влијание и контрола врз
сопствената ситуација. Затоа, во алтернативниот свет, Емилија се
здобива со моќ да влијае врз една баба која ја среќава во
скривницата, баба што ѝ наликува на зла лебарка. Една вечер, во
празната кутија од ќибрит Емилија успева да ја фати лебарката, која,
меѓутоа, успева да избега и да се спаси. Овој потег од
алтернативниот свет се рефлектира и во стварноста. При следното
бомбардирање, бабата-лебарка задоцнето пристигнува во
скривницата, раскажувајќи дека ја заклучиле бидејќи мислеле дека е
веќе излезена. Следниот тест на Емилија, во кој лебарката си ја кине
ногата бегајќи од кутијата за кибрит, исто така е успешен – бабата
си ја скршила ногата. На крајот, за да ја оствари својата моќ што
толку ѝ недостига во реалноста, Емилија ја пали повторно
заробената лебарка. Таа моќ се пренесува и во реалноста, барем
такви се толкувањата на нараторот и на Емилија, кои ја здогледуваат
изгорената баба во нејзиниот стан погоден од граната.
Слично како во расказот „Чикамауга“, и овде постои
наративен расцеп, дискрепанца меѓу настаните онака како што се
фокализирани од нараторот и настаните сфатени од страна на
читателот. Додека нараторот и Емилија ја поврзуваат судбината на
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бабата со судбината на лебарката, читателот сфаќа дека станува
збор за сплет на околностите, случајно поклопување на судбината
на бабата со онаа на лебарката. Тоа увидување не им е отворено на
нараторот и Емилија, а токму нивното незнаење им овозможува да
ја протолкуваат својата моќ во алтернативниот свет како влијание
врз другите, а не само како остварување на желба што нема поголем
одек во околината.

Прекршување на времето
Традиционално во книжевноста, особено во реалистичните
романи од деветнаесеттиот век, времето тече линеарно. Но
огромните промени во дваесеттиот век, особено двете светски војни,
како и технолошкиот и научниот развој придонесуваат и кон
поинакво сфаќање и доживување на времето (Stephen Kern во The
Culture of Time and Space: 1880-1918). Ваквите промени се видливи
и во литература преку различни постапки. Двата расказа на кои ќе се
задржам, „Настан на мостот на Уткина Река“ од Бирс и „Ракописот
од Китаб-Ан“ на Урошевиќ, се специфични по нивната необична
трансформација на концептот време.
Иако нелинеарниот приказ на времето е почест во
дваесеттиот век, Бирс уште во деветнаесеттиот век ги анализира
можностите за дисторзирање, односно прекршување на времето,
иако оваа негова карактеристика, според многу критичари (Juhasz
2008, Emmert 2005) не е доволно истражена, бидејќи главната тема
со која критиката се бави кога станува збор за Бирс е Граѓанската
војна во Америка.
Во „Настан на мостот на Уткина Река“, за време на
Граѓанската војна во САД, припадниците на Федералната војска
фаќаат еден човек од Алабама и се подготвуваат да го обесат на
еден мал железнички мост на Уткина Река. Даската на која што е
ставен ја држи еден војник, а штом војникот се тргне, штицата ќе се
навали и човекот ќе биде обесен. Низ дупките на мостот, човекот ги
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гледа вртлозите во „поточето што јуреше под неговите нозе.“ (Бирс
2014: 8) Неговиот поглед е сосредоточен на едно дрвце кое толку
бавно му изгледа дека се движи што тој воздивнува „колку зачмаена
река!“ (9) Овде, во рок од неколку секнуди брзата река станува
бавна во очите на протагонистот, Пејтон Фаркуар, што го
одбележува почетокот на прекршувањето на времето. Потоа се
обидува да мисли на своите сакани но не може зашто нешто упорно
му го одвлекува вниманието – еден „остар, забележителен, метален
звук како удар на чеканот на ковачот врз наковалната.“ (9) Никако
не може да сфати од каде доаѓа звукот, ниту дали е далеку или близу
и свесен е само дека се повторува на редовни интервали, но бавно
како ѕвонење на посмртно ѕвоно. „Интервалите на тишина стануваа
сè подолги; одложувањата го полудуваа. Колку поретко ги имаше,
толку погласни беа звуците во нивната силина и острина.“ (9)
Човекот не може да сфати каков е овој ужасно гласен и остар звук
што се повторува по долги интервали тишина. Најпосле, нараторот
ни соопштува нам, на читателите, но не и на ликот (а тоа е една од
препознатливите карактеристики на пишувањето на Бирс, неговите
ликови се осудени да не доживеат откровение или да умрат истиот
миг штом го доживеат) дека тоа е отчукувањето на секундарникот
од неговиот часовник. Штом се открие тоа во расказот, читателот
сфаќа дека оние долги интервали на тишина се всушност
времетраење од една секунда, времето кое поминува од едно
отчукување на секундарникот до друго, дека зачмаената река е
всушност поток што јури со голема брзина, но за човекот осуден на
смрт времето се забавува толку многу што секоја секунда се чини
неподносливо долга, па затоа брзата река му изгледа зачмаена.
Сличен приказ на навидум одолговлечено време при што
всушност минале одвај неколку секунди уште повеќе доаѓа до израз
и подоцна во расказот кога на сцена настапуваат и навидум
натприродни елементи. Кога Пејтон Фаркуар паѓа од мостот, тој
мисли дека е мртов, но „со векови подоцна“ (Бирс 2014: 11) – вели
нараторот истегнувајќи ги така секундите на векови – од оваа
состојба го буди болка во вратот. Всушност, тој сфаќа дека јамката
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со која сакале да го обесат се скинала и тој паднал во реката под
мостот, додека јамката сè уште му го стега вратот. Следи еден долг,
но брз опис на неговите очајни обиди да се ослободи од јазолот
околу вратот и неговата борба да излезе на површината и да дојде до
воздух. Повторно, времето што е потребно да се опишат сите мисли
што му минуваат низ главата и сите потези што во агонија ги
презема за да си го спаси животот е многу подолго отколку времето
за кое, всушност, се случуваат овие мисли и потези.
И токму во моментот кога ќе успее да земе воздух се случува
чудесното. Иако и „чудесно“ и „фантастично“ се термини кои ги
употребуваат книжевните критичари што се занимаваат со расказите
на Бирс, елементите кои се појавуваат овде, според дефиницијата на
Урошевиќ, би биле поблиски до чудесното отколку до
фантастичното. „Чудесното можеме да го дефинираме како слика на
светот – на еден алтернативен, поинаков свет – во кој човекот не
прави разлика меѓу доменот на својата фантазија и доменот на
материјалната реалност, каде што можното и неможното не се јасно
разграничени.“ (Урошевиќ 1988: 41) Токму во согласност со ова,
штом излезе на површината од реката, Фаркуар одеднаш сфаќа, иако
читателите сè уште се сомневаат дали тоа е неговата фантазија или е
стварност – дека неговите сетила се здобиле со неверојатна моќ: ги
здогледува ситните инсекти на дрвјата оддалечени неколку стотини
метри од него, може да го слушне пајакот како ја плете својата
мрежа, го гледа дури и окото на војникот застанат на мостот низ
нишанот на пушката што војникот ја држи вперена кон него, иако
мостот (и војникот застанат на него) се веќе оддалечени од Фаркуар
повеќе од еден километар.
Пределите низ кои минува Фаркуар откако ќе излезе од
реката – најпрво шумата, а потоа и патот обрабен со шума од обете
страни – имаат карактеристики на некоја необјаснета чудесност:
дрвата се мрачни и високи, а од шумата се слушаат звуци на
непознат јазик иако нема трага на човечко присуство, додека
ѕвездите сочинуваат непознати соединенија. Како во сон, патот
исчезнува од под неговите нозе, а тој не може да се сети како
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повторно се нашол во дивина и кога запрел патот. Меѓу доменот на
фантастичното и чудесното, овде повторно доминира чудесното
бидејќи она што би можело да биде реалност или плод на
фантазијата не се јасно разграничени.
Најпосле, го гледа пред себе својот дом и сопругата која
доаѓа кон него со испружени раце. И токму кога сака да ја прегрне,
одеднаш сè се смрачува и се стишува. „Пејтон Фаркуар беше
мртов; неговото тело, со скршен врат, се нишаше нежно од едната
до другата страна под даските на мостот на Уткина Река.“ (Бирс
2014: 16)
Вака завршува расказот, со епифанија што ја дожувува
читателот за тоа што, всушност, се случило со Фаркуар. Самиот
Фаркуар никогаш не дознава што му се случило. Она што е
прикажано во овој расказ е токму тоа протегање на времето од дветри секунди на цело едно деноноќие. Според Стивен Хокинг, во A
Brief History of Time (Кратка историја на времето), на почетокот од
дваесеттиот век, луѓето верувале во апсолутно време, односно дека
“all good clocks would agree on the time interval between two events”
(„сите точни часовници би покажале дека поминува ист временски
интервал меѓу два настани“) (Hawking 1988: 143). Но по објавување
на специјалната теорија на релативноста, станало јасно дека времето
поминува различно за секој набљудувач и дека “clocks carried by
different observers would not necessarily agree. Thus time became a
more personal concept” („часовниците кои ги носат различни
набљудувачи не секогаш ќе бидат усогласени. Така, времето станува
поличен концепт“) (Hawking 1988: 143), зависен од местото и
брзината на движење на набљудувачот. Ова научно објаснување е
релевантно и за расказот, зашто во умот на Пејтон Фаркуар времето
поминува со различна брзина во споредба со тоа како поминува во
надворешниот свет. Дури на самиот крај читателот дознава дека
јажето со кое е обесен Фаркуар воопшто не се скинало, ниту тој
паднал во реката; Фаркуар умрел две-три секунди откако војникот
на Федералната војска ја тргнал ногата од даската и јамката го
стегнала Фаркуар околу вратот. Следствено, помислата на тоа што
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сè доживува Фаркуар тој краток миг, во кој е обземен од стравот од
смртта и надежта дека ќе се спаси, го сочинува оној мрачен и
страшен впечаток за расказот. Со тоа се разјаснуваат и објаснуваат
сите „фантастични“ елементи во расказот: натприродно развиените
сетила, таинствената шума и непознатите ѕвезди, со што
престануваат да функционираат како фантастични или чудесни
елементи.
По необичните постапки на прекршување на времето може
да се направи паралеа меѓу овој расказ и „Ракописот од Китаб-Ан“,
за првпат објавен во 1983 година (Лов на еднорози), каде што има
прекршување и на времето и на просторот. За овие карактеристики
на расказите на Урошевиќ опширно говори Лидија КапушевскаДракулевска во предговорот кон Непредвидени прошетки.
„Лудизмот е веројатно, најмоќното орудие на фантастиката на
Урошевиќ и тој се манифестира преку дарбата на писателот еден
апстрактен поим како што е времето да го трансформира во
опиплив феномен подложен на творечки интервенции и
модификации.“ (Капушевска-Дракулевска 2008: 16) Во овој
контекст, Капушевска-Дракулевска идентификува повеќе постапки
на трансформација на времето кај Урошевиќ, при што најрелевантен
за „Ракописот од Китаб-Ан“ е “принципот на неизбежната
сеприсутност и вонвременскиот универзализам во јадрото на
писателските интенции“. (17)
Во својот фокус овој расказ има ракопис уништен во
големиот пожар во Скопје во 1689 година. Само еден дел од
ракописот напишан на пергамент е сочуван, а другиот дел не е, така
што не може да се реконструира што пишувало на него. Расказот
внимателно ја следи историјата на пергаментот низ вековите сè до
тоа како едниот негов дел завршил во 1923 година во рацете на Исак
бен Сарук, докторанд по ориенталистика на Универзитетот во
Прага. Работејќи на својот докторат, Исак бен Сарук доаѓа во
Скопје, земајќи го левиот дел од пергаментот во сандак.
Неочекуваната средба со десниот дел од истиот пергамент
ставен под едно валкано стакло меѓу неколку стари фотографии во
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мала берберница во Скопје предизвикува серија настани што водат
до мултипликација на времето на четири паралелни времиња во
четири паралелни димензии. Исак бен Сарук не успева да го убеди
берберот да му го продаде десниот дел од пергаментот. Вечерта
непознат човек тропнува на вратата од хотелот во која престојува
Исак, му го дава пергаментот и му бара пари кои Исак веднаш ги
плаќа, не прашувајќи како непознатиот го добил пергаментот. Потоа
ги поврзува двете страни што биле одвоени со векови, но одеднаш
светлото се гаси, па Исак бен Сарук мора да го одложи читањето за
утрото.
Утредента се создаваат четири паралелни времиња
обележани во расказот графички со А, Б, В и Г. Според првата
верзија, утрото откако странецот му ја дава десната страна на
пергаментот, Исак бен Сарук прво решава да прошета до
берберницата, каде што го гледа пергаментот како сé уште стои зад
стаклото, но сега тоа е левата страна што е одамна негова.
Вознемирен, тој трча во хотелот, го отвора ковчегот и внатре го
наоѓа десниот дел, го пали и заминува од Скопје. Според втората,
утрото Исак решава да прошета, гледа многу луѓе собрани околу
берберницата, дознава дека некој провалил и го убил берберот.
Полицијата го распрашува и наредува да го донесе ковчегот во
станицата. Кога полицијата го отвора ковчегот, во него нема ништо.
Исак бен Сарук веднаш заминува од Скопје. Според третата, откако
ќе прошета, Исак ги зема двете страни од ракописот и очајно сфаќа
дека во раце држи две потполни исти леви страни. Налутен, ги фрла
низ прозорецот и го напушта Скопје. Според четвртата, додека
следното утро шета на пазарот, на Исак бен Сарук му пристапуваат
многумина нудејќи му дел од пергаментот што потсетувал на оној
што го имал во ковчегот. Некои ја имале истата жолтеникава
нијанса, некои истиот ракопис, некои биле копии, а кај некои се
забележувало неталентираност во имитацијата. Исак бен Сарук
доаѓа во својата соба и сфаќа дека некои од пергаментите што му ги
нуделе на пазарот биле поавтентични од она што тој го има, па ги
кине на парченца и заминува од Скопје.
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Освен што настаните во расказот се предмет на различни
наративи засновани на различни претпоставки, и самиот ракопис е
предмет на такви претпоставки и манипулации. „Тој факт ја
условува следната каузалност: ако текстот-предмет-на-научен
интерес е подложен на необјаснива мултипликација и конверзија,
тогаш тоа има репрекусии и врз научниот потход и врз неговите
параметри на веродостојност, вистинитост, објективност,
конечност“ (Ѓоргиева 2007: 129). Ова укажување на Ѓоргиева се
поврзува и со крајот на расказот кој, всушност, открива дека не
може да се дојде со конечна вистинитост и објективност. Како што
ни кажува раскажувачот, „сакајќи веројатно да ги објаснат
многубројните варијанти на приказната, некои велат дека во тој миг
во Скопје престојувале двајца луѓе што го носеле истото име: Исак
бен Сарук. И дури дека престојувале во исто преноќевалиште. А
некои, пак, велат – претерувајќи, се разбира – дека ги имало
четворица“ (Урошевиќ 2008: 329).
Ваквиот крај нуди еден вид индиректна демистификација на
фантастичниот елемент на прекршување на времето. Таа е различен
од демистификацијата кај Бирс, бидејќи кај Бирс сосема се
елиминира елементот на необјаснивост. Прекршувањето на времето
таму не е вистинско, туку е привид на протагонистот соочен со
смрт. Кај Урошевиќ, објаснувањето на крајот ја нема истата
функција, што нараторот го постигнува со префрлање на нарацијата
на други лица: „некои велат“. Со тоа, нараторот истовремено дава
објаснување, но и се дистанцира од објаснувањето. Она што овој
крај го прави уште посложен е тоа што објаснувањето, место да го
поништи, всушност го воведува фантастичниот елемент. Нараторот
експлицитно кажува дека смета оти претпоставките за постоење
четири верзии на истиот човек се претерани, односно дека само една
верзија е вистинита а другите се измислени, но сепак завршува со
парафраза на луѓето кои ја застапуваат тезата за „сеприсутност и
вонвременски универзум“.
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Заклучок
Иако расказите на Бирс и на Урошевиќ се напишани во
различни периоди и доаѓаат од различни култури, тие имаат
заеднички елементи. Во „Чикамауга“ и во „Баба-лебарка“ користат
иста наративна постапка во однос на фокализација на настаните низ
детски очи, ставајќи ги настаните во сличен, воен, контекст. На
„Настан на мостот на Уткина Река“ и „Ракописот од Китаб-Ан“
заедничко им е истражувањето на концептот на времето и негово
прекршување, како и на прашањето како тој може да биде доживеан
на неочекувани и необични начини; во двата расказа течењето на
времето зависи од перцепцијата на ликовите. Дополнително, во
сите четири раскази, постепено се разоткрива дека навидум
фантастичните елементи може да имаат и друго објаснување, да
бидат последица на менување на перцепцијата на реалноста во
услови на екстремен стрес.
Споредбата меѓу избраните два расказа од Бирс и два од
Урошевиќ укажува на големиот потенцијал на компаративните
истражувања. Иако во некои истражувања, компаратистиката се
базира на влијанието што еден или повеќе автори од една култура го
извршиле врз автор или автори од друга култура, не е неопходно тие
секогаш да се засноваат на вакви директни врски. Во случајот на
Бирс и Урошевиќ, каде што нема директна врска, може да се утврди
дека и темите со кои се бават и пристапот во обработката на овие
теми меѓу двајцата автори се многу блиски. Исто така, освен
методите на книжевната теорија и критика во поглед на
дистинкцијата меѓу чудесното и фантастичното, како и наративните
техники и фокализацијата, може да се забележи дека и примената на
познавањата од други научни дисциплини, како она за природата на
времето, може да помогнат во расветлување на некои аспекти на
расказите.

278

КАЛИНА МАЛЕСКА

Библиографија
Латинична:
Baym, Nina et al. (eds.). 1998. The Norton Anthology of American Literature.
5th ed. Vol. 2. New York: W. W. Norton & Company.

Bernheimer, Charles (ed.). 1995. Comparative Literature in the Age of
Multiculturalism. Baltimore: The John Hopkins University Press.
Emmert, Scott D. 2005. “Reversals in the Fortunes of War: Ambrose
Bierce, Literary Naturalism, and “One of the Missing”.” The ABP
Journal Fall 2005, Vol. 1, No.1. Accessed: 17.03.2019.
http://www.ambrosebierce.org/journal1emmert.html
Guillén, Claudio. 1993. The Challenge of Comparative Literature. Trans.
Cola Franzen. Cambridge (US-MA): Harvard University Press.
Hawking, Stephen. 1988. A Brief History of Time: From the Big Bang to
Black Holes. New York: Bantam Books.
Juhasz, Paul. 2008. “No Matter what the Actual Hour may Be: Time
Manipulation in the Works of Ambrose Bierce.” The ABP
Journal, Fall 2008, Vol. 4, No.1. Accessed: 17.03.2019.
http://www.ambrosebierce.org/journal4juhasz1.html
Kern, Stephen. 2003. The Culture of Time and Space: 1880-1918.
Boston: Harvard University Press.
Schram, Dick and Gerard Steen (eds.). 2001. The Psychology and
Sociology of Literature (In honor of Elrud Ibsch). Amsterdam:
John Benjamins Publishing Company.
Кирилична:
Бирс, Амброуз. 2014. Раскази (избор). Прев. Калина Малеска.
Скопје: Конгресен сервисен центар, Микена, Макавеј.
Капушевска-Дракулевска, Лидија. 2008. „Предговор: Феноменот
Влада Урошевиќ: македонскиот Магрит во литературата“.
Непредвидени прошетки. Битола: Микена. 5-23.
Урошевиќ, Влада. 2008. „Ракописот од Китаб-Ан“ (The Manuscript
from Kitab-An). Непредвидени прошетки. Битола: Микена.
319-331.
279

ФОКАЛИЗАЦИЈА И ПРЕКРШУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО ИЗБРАНИ . . .

Урошевиќ, Влада. 1988. Демони и галаксии. Скопје: Македонска
книга.
Урошевиќ, Влада. 1994. Мојата роднина Емилија. Скопје:
Македонска книга.
Ѓоргиева, Марија. 2007. „Интертекстуални варијанти во
современиот македонски расказ: вакантна цитатност“.
Македонскиот расказ (зборник трудови). Skopje, Institute of
Macedonian Literature. 123-132.

Resumé
This article explores the similarities in regard to themes and
narrative techniques between two writers from different cultural
backgrounds, living in different centuries – the 19th century US writer
Ambrose Bierce and the contemporary Macedonian writer Vlada
Urošević. In the context of recent research in the area of comparative
literature, I also attempt to examine whether the themes of interest and
approaches of other disciplines can contribute to the understanding of
literary works. Specifically, the focalization of the story through the eyes
of children is explored in “Chikamauga” by Bierce and „Баба-лебарка“
(The Cockroach Woman) by Urošević. Distortion of time in “An
Occurrence at Owl Creek Bridge” by Bierce and „Ракописот од КитабАн“ (The Manuscript from Kitab-An) by Urošević is presented in the
context of recent explorations of the phenomenon of time in astronomy.
The conclusions suggest that even when there is no direct influence of
one author on another, still the comparative approach can reveal
important parallels between literary works created in different cultural
contexts.
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