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ПРОБЛЕМОТ НА ЗАЕМКИ И КАЛКИ ВО

СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ JA3HK

Општопознатиот факт дека нема ¡азици без заемки преземени од

други ¡азици бара дополнуваае и уточнуван>е во таа смисла што нема

ja3H4H без калки од oboj или од ohoj )азик. Одделните ¡азици во случаев

се разликуваат мегу себе главно во поглед на соодносот мегу самите

заемки и калки, односно во изразените тенденции во поглед на пополну-

ванъето на речничкиот фонд. Така, за едни ]азици е карактеристично

директното преземан>е на дадени лексеми од oboj или од ohoj странски

)"азик, а во други )азици преовладува тенденщфта кон полно или делумно

калкиран>е (буквално преведуваае) на дадени лексеми од oboj или ohoj

странски ¡азик. Со други зборови, лексиката на даден )азик содржи

како заемки така и калки, но соодносот мегу заемките и калките обично

варира во ceKOJ )азик.

Во зависност од определени фактори, во науката се изделуваат

различии видови калки. Зависно од тоа дали додена лексема е слободна

или пак влегува во лексички сврзан cnoj (рус. сочетание), се изделуваат

лексички и фразеолошки калки. Од друга страна, зависно од тоа дали

е калкиран строежот на дадена лексема или не)"зиното значение, се изде

луваат: а) зборообразувачки и б) семантички калки. И едниот и другиот

вид калки се карактеризираат со низа свои особености.

а) Зборообразувачки калки

Калките од oboj вид можат да бидат полни и делумни или полу-

калки. Под полни зборообразувачки калки се подразбираат лек

семи (зборови или изрази) коишто се образувани по пат на преведуваше

на даден странски збор или израз според составот на неговите морфеми,

т.е. врз основа на зборообразувачката структура што ja има во изворниот

ja3HK односно во }азикот посредник. Мегу зборообразувачките калки

има стари и такви коищто се образувани во 17, 18 и 19 в. или во поново

време. Како стари или општословенски калки се земаат лексеми добиени

по пат на преведуван>е од старогрчкитот ¡азик, сп.: мудросш (гр. sophia),

свешлосш (гр. lamprotês), живошоойис, схрв. живойис (животоопис), рус.

жизнеописание (гр. biographia), лешойисец (гр. chronografos); или: рус.
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благоденствие (rp. eu-ëmeria), благогласносш „milozvucnost, blagoglasnost"

P, благороден, рус. благородный (eu 11 genos), благовремен (рус. благовреме

нный) „в. навремен" Р; сп. и рус. многоопытный (гр. polyperios).

Приведените и други вакви образува!ьа обично имаат характер на

оиштословенски калки. Всущност тие се калки од грчкиот )*азик во ста-

рословенскиот )'азик. Мегутоа, во рускиот, како и во другите современи

словенски ¡азици во кои се срекаваат, тие не можат да се теретираат

како калки од грчкиот ¡азик туку само како заемки, т.е. позаЕмени калки

од старословенскиот ¡азик, со кое не можеме да не се сложиме со Шан-

ски1.

Калкирашето као зборообразувачки процес во рускиот jaoiiK поч-

нало да зема замав во 17 иособеново 18 и 19 век. Така, во зборообразу

вачки калки од латинскиот ¡азик спагаат примери од типот земледелие

(лат. agricultura), междометие (interjectio), наречие (adverbium), естестве

нность (essentia), разумность (intelligentia) и др.

Зборообразувачки калки од францускиот )азик во поголем 6poj се

затврдени во 18 век, сп. на пр.: впечатление (impression), обстоятельство

(circonstance), предрссудок (préjugé), непроницаемость (impénétrabilité) 5

хладнокровие (sangfroid); или развлекать (distraire) и др.

Придавката рассьянный Kaj Шански се зема за галицизам (distrait)

a Kaj Финкель — Баженов2 за германизам (zerstreut).

Затврдуван.ето на зборообразувачки калки од германскиот ja3HK

интензивно се одвивало дури во 30—50 години од 19 век (Шанский,

стр. 109), сп.:

самоопределение (Selbstbestimmung), призвание (Beruf), представление

(Vorstellung), праязык (Ursprache); состоять (bestehen); очевидный (augen

scheinlich), односторонний (einseitig).

Од посочените и слични образуван>а изделуван>е бараат примери

коишто претставуваат заемки односно поза)мени калки од полскиот ja-

зик, сп.: мещанин (mieszczanin), обыватель (oeywatel), правомочный (рга-

womocny). Во полскиот ¡азик посочените примери претставуваат непо-

средни зборообразувачки калки од германскиот ja3HK, сп. Burg + -er

> Bürger, пол. mieszcz (miasto 'град') + -anin > mieszczanin, герм, bewohn-

-en -f -er > Bewohner, пол. obytac + -tel > obytatel, герм, rechtskraftig, пол.

prawomocny. Овие примери во рускиот ¡азик не претставуваат калки од

германскиот ja3HK туку литературни заемки од полскиот ja3HK, т.е. прет

ставуваат еден вид полонизми (Шанский, стр. ПО).

За делумните калки или полукалките екарактеристично дека

претставуваат еден вид хибридни творби, коищто се составени од стран-

ски и домашен материал. За разлика од полните калки каде како осно-

вата (a Kaj сложенките и двете основи) така и формантот што се придана

1 Лексика современною русскою языка, Москва, 1972, стр. ПО.

1 Курс современною русскою литературного языка, Киев — 1956, стр. 76.
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кон основата се образувани според странскиот збор, коренскиот дел или

основата ка) полукалките претставува дадена заемка, а формантот или

втората основа (ка) служенките) претставува превод од то) )'азик. Збо-

рообразувачкиот строеж на делулшите калки му одговара на оно) од

странскиот збор, но формантот или втората основа ка) сложенките прет

ставува домашен материал. Сво)'ство на сложена полукалка имаат при-

мери од типот идолойоклонешво, идолослужение (гр. гс1о1а1па). Ваков ка-

рактер ово) збор има, мегутоа, главно во старословенскиот )азик. Во

современите словенски )'азици то) е затврден со посредството на старо

словенскиот )азик, поради што во нив истапува како заемка (поза)мена

калка) од ото) )азик, а не како директна полукалка од грчкиот )азик.

Делумното калкиран>е е очигледно многу блиско до зборообра"

зувачката обработка на даден странски збор според законите на нашиот

)азик. Сепак, мегу делумното калкиран>е и зборообразувачката обра

ботка нема полно совпаган.е. Сво)ство на полукалка (делумна калка)

во рускиот )азик има зборот гуманность „хуманост", чиещто затврду-

ван>е му се припишува на Белински. Образувашето на ово) збор во

рускиот )азик е извршено според германскиот пример Нитапйас каде

што е преземен коренскиот дел (придавката гуман-ный), додека суфиксот

-(»)*<& е предаден со соодветен руски суфикс -оешь. Така, покра) заем-

ките од типот авторитет, нейтралитет, приоритет и др., во случаев е

образувана полукалката гуманность (Шанский, стр. 112). Полукалка

образувана по нешто подруг пат претставува исто така полската форма

на оваа лексема Нитапйагпоэс, сп. и схрв. Ъитапиагап {Нитапйагпе пайке).

Како во рускиот така и во полскиот )азик, странскиот формант

-ас е предаден со суфиксот -осш, ко)што денес спага мегу на)честите и

на)прудуктивни суфикси за образуванъе на именки од придавска основа,

но таква продуктивност во рускиот |азик придобил дури во 17 век3_

Во зборообразувачки калки сепак не спагаат примери коишто на-

станале самосто)'но врз база на прифатена странска основа, сп. на пр.:

„авторитетность, аэросани" и др.

На)голем бро) од разгледаните и др. зборообразувачки калки, полни

или делумни, со иста или поизмената форма се срекаваат и во )ужно-

словенските )азици. Слично на рускиот )азик, на)стариот тип збороо-

образувачки калки не се преземени директно од грчкиот )азик туку се

затврдени со посредството главно на старословенскиот и особено цркве-

нословенскиот )азик. Нешто подруг е случа)от со подоцнежните образу-

вавъа од ово) вид. Некой од нив се срекаваат со неизменета форма, но

не се ретки и оние коишто претрпеле извесна зборообразувачка обра

ботка во таа смисла што нивните форманти се заменети со други пофрек-

5 Сп. „Аффикс -ость в современном русском литературном языке отличается

вйсокой продуктивностью, а в древнерусском язйке (до XVII в.) этот аффикс был

ограничен в отношении словообразовательних связей, сочетаясь только с непроиз

водными основами прилагательних". Н. С. Валгина, Д. Э. Розенталь, М. И.

Фомина, В. В. Цапукевич, Современный русский яшк, изд. 3-е, Москва, 1966,

стр. 128—129.
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вентни или продуктивни форманти, а во одделни случаи изведува!ьето

е извршено од подруга основа. Во сво)ство на примери од едните и дру-

гите можат да се приведат следниве образуваша:

вливание, сп. и буг. влияние (: рус влияние), ойсшо)ашелсшво (ретко)

„в. околност" Р, сп. и буг. обстоятелство (: рус. обстоятельство), йрща-

зик, схрв. ргсуеггк (: рус. праязык, герм. 17г5ргаспе), йредрасудок (поретко)

и йредрасуда Р, схрв. ргейгавиа'а (рус. предрассудок) ; расеу'ан, схрв. газеу'ап

(рус. рассеянный, герм, гегпгеш, фр. <И$1гай), едносшран, схрв. ]еа"по$1гап

(рус. односторонний, герм, егтегпд); или: вйечашок (буг. впечатление

(рус. впечатление), самоойределба, буг. самопределение (рус. самопределе-

ние), ладнокрвносш, схрв. Ыаа'покюпои (рус. хладнокровие), йрешсшава,

схрв. ргейпаюа, но буг. представление (рус. представление, герм. Кс-г-

$1е11ищ), очшледен, схрв. обеоНап, осг^ейап, буг. очевиден (рус. очевидный);

се состой, буг. сасшои се, схрв. $а$Ю]аи$е (рус. состояться, герм. ЬезиНеп);

или рус. развлечься, -каться = буг. развлека се, разсея се; позабавлявам

се Ч, схрв. гаЬают $е, -Цаи, гагопоа'ш зе РМ, мак. се забавува, се разноно-

дува; непроницаемость буг. непроницаемост, схрв. пергоршфюоя, перго-

сИгпо$1, мак. нейройусшливосш, нейроникливосш.

ДоДека посочениот пример гуманность во рускиот )азик претста-

вува полукалка од германскиот )азик, во македонскиот )азик со формата

лулаиосш то) истапува како литературна заемка од соседните словенски

)азици. Недостигот од историски материал во случаев е главна пречка

да се укаже дали ово) збор во соседните словенски )азици можеме да го

сметаме за полукалка од даден западноевропски )азик или пак претста-

вува литературна заемка од рускиот )азик, што е, по наше мислевье,

поверо)'атно.

Покра) споменатите и слични образуваньа, за македонскиот )азик

се карактеристични и значителен бро)" заемки и зборообразувачки калки,

сп. на пр.: сообрака) (: заоЪгаса.]), йреобразба (: ргеоЪгага]) заклучок (: гак-

Цибак), йримерок (: рптегак), или самойослуш (: заторойща) и др.

б) Семаншични калки*

Под семантички калки се подразбираат лексеми чи;што морфо-

лошки состав и фонетски гласеж се домашни (свои), а странско е само

некое преносно значенье на дадената лексема. Во случаев, значи, не се

калкира зборообразувачката структура на дадена странска лексема туку

некое не)зино преносно значенье. За разлика од зборообразувачките

калки коишто во одделните )"азици на)често имаат повеке извори, пре-

земаньето на семантичките калки е обично ограничено главно од неко)

)азик. За рускиот )азик е притоа карактеристично дека семантичките

калки ги преземал главно од францускиот )азик. Таков е случает, на

4 „Семантическими называю тся такие акьки, при которых слову, уже суще

ствующему в родном языке, придается новое значение, присущее аналогичному

слову в другом языке". А. М. Финкель, Н. М. Баженов, Курс современного рус

скою литературного языка, Киев — 1965, стр. 75.
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пример, со лексемите: вкус (фр. goût), черта (фр. trait), влияние (фр.

influence), или: живой ум и ел. (фр. vif), блистательный (фр. brillant).

Одделни примери од oboj вид cbojctbchh му се и на македонскиот

)азик односно на ¡ужнословенските ¡азици, сп.: влщание, но схрв. uticaj,

слов, vpliv, црша „. . . 4. (фиг. признак, особеност на нешто) укажа на

некой негашивни црши од неговиош каракшер . . ." Р, шроте, -ува, Шроташ:

рус. трогать," -путь, тронутый — со значеньето „вызвать сочувствие,

приводить в умиление'. О, коешто во рускиот ¡азик е затврдено во

18 век со посредството на француските лексеми toucher, touchant. Како

во францускиот така и во рускиот ¡азик номинативното значение Kaj

споменатите лексеми е гибне, -ува, фати, пофати, схрв. дирнуши. По-

стоеньето на истото номинативно значенье во споменатите ¡азици дало

повод и основа во рускиот ¡азик да се преземе и преносното значение

на посочените лексеми. Новото (преносното) значение Kaj лексемите

трогать, тронуть, тронутый отпрво почнало да се затврдува во пре-

води од француски на руски ¡азик, а потоа се проширило и на други си

туации (Шанский, уп. cit., стр. 111), сп. на пр.: Не трогай его (меня) =

= Не iuóaj ¡о (не îuôaj ме) и ел., но Ничего его не трогало. (Нишшо не îo

шротуваше). Этим его не тронешь (Со шоа не to шротуваш); или Он

был тронут вниманием (Toj беше трогнат од вниманието).

Лексемите шроте, -нува, шрогнаш во македонскиот и бугарскиот

)"азик очигледно не можат да се земат за семантички калки од францус

киот )азик. Тие претставуваат литературни заемки од рускиот ¡азик би-

де)'ки се срекаваат без посоченото номинативно значенье што го имаат

во францускиот и рускиот ja3HK. Подруг е случа^от, мегутоа, со ерпско-

хрватскиот ¡азик, во koj разгледуваните лексеми шроте, -ува, шрогнаш

се предаваат со свои еквиваленти, сп. dirnuti, ganuti, dirljiv, коишто иста-

пуваат со номинативно и преносно значен>е. Без историски матери)ал

тешко е да се укаже дали преносното значенье тука претставува калка

од рускиот или францускиот )азик. Сепак, во случаев се работи за

калка од oboj или ohoj ¡азик а не за заемка од посочените )'азици, како

што е случа) со бугарскиот и македонскиот )азик.

Ширеньето и богатен.ето на речничкиот фонд по пат на заемки и

калки Kaj повекето литературни ¡азици обично станува во определени

периоди од нивниот развиток, но контактите со оваа или онаа култура

односно ¡азик исто така наогаат видлив одраз. Сето ова наога потврда

и во лексиката на современиот македонски ¡азик. Познат факт е дека

noKpaj значителен 6poj народни форманти коишто биле исползувани за

образуваиье на зборови потребни за литературниот ¡азик во, ширен,ето

на речничкиот фонд видно место имаат исто така заемките и калките од

соседните словенски ]азици, особено во книжната лексика и во терми-

нологщата. Секо^дневниот тесен контакт со ерпскохрватскиот ja3m< раз-

бирливо се одразил и во значителен 6poj заемки и калки во современиот

литературниот македонски ¡азик.

Посебно одбележуване во случаев бара фактот дека во лексиката

и фразеологииата на македонскиот ¡азик, пред се во неговата разговорна
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варијанта, значајно место заземаат заемкнте и калките од турскиот јазик

(или со неговото посредство од други источни јазици). Одделни аспекта

на влијанието на турскиот јазик биле кај нас предмет на разгледување

во извесен број статии, расправи и докторски дисертации, сп. О. Јашар-

-Настева, Турски лексички елементи во македонскиот јазик, Скопје,

1968. И покрај видливи резултати од оваа облает, проблематиката на

калките кај нас, а во голема мера и во соседните словенски јазици, се

уште останува со големи празнини.

За односот на поймите заемка и калка во современиот македонски

јазик особено богат материјал дава лексемата работа, којашто влегува

во голем број синтагми или споеви од зборови, во реченици, поговорки

или пословици и воопшто спаѓа во најчестите и најфреквентентните

лексеми во македонскиот јазик. Споредбата на составите во кои влегува

лексемата работа со соодветните состави од турскиот јазик укажува на

големи совпаѓања и сличности мегу македонскиот, а во значителна мера

и соседните словенски јазици, и турскиот јазик. Големиот број состави

во кои влегува оваа лексема, како и нејзината висока фреквентност во

споменатите јазици, всущност резултира на тесните контакта на овие

јазици со јазикот на владеачката нација во текот на многувековното

турско ропство.

Во турскиот јазик оваа лексема истапува со три синоними: ц, $еу и

епгек, од кои својство на заемка во современиот македонски јазик има

лексемата шеј со значењето предмет, којашто, меѓутоа, претставува

архаизам или дијалектизам, сп.: „сите шејови (= работа) што Ги донесе

невестата". Р. Сосем подруг е случајот, мегутоа, со можните калки во

современиот македонски јазик од посочените турски синоними. Позад-

лабочената споредба на оваа лексема во македонскиот и турскиот јазик

укажува дека секој од споменатите турски синоними нашол одраз, по-

веќе или помалку, во различии видови калки, на кои ке се задржиме.

Одбележување бара пред се фактот дека во Речникот на македон-

окиот јазик лексичката единица работа е предадена на три колони со

12 значења, т.е. двапати повеке отколку кај Ожегов (Словарь русского

языка, со окулу 53 ООО зборови). Кај 12. значење стой: „во изрази и

поговорки", кое притоа опфаќа повеќе од една колона. Споредбата на

лексемата работа со посочените турски еквиваленти укажува дека голем

дел од 12-те значења и употреби што оваа лексема ги има во Речникот

на македонскиот јазик претставуваат полни или делулши калки од посо

чените турски лекселш (ц, етек и $еу). Не претендирајќн на полна иецрп-

ност и непогрешност, тука ќе се задржиме на оиие значења на лексемата

работа, кои, според нас претставуваат заемки и калки (зборообразувачкн

и семантички, полни или делумни). Самата лексема работа на ерпско-

хрватски е предадена со „гас1, роѕао, ѕггаг".

2-то значење (занает, служба, професија . . .) „роѕао" има допирни

точки со тур. ц.

Кај 4-то значење „(обично во множина — дејност, систем од мерки

. . .): занаетчиски работи гапагѕИ ^аа'оV^", рус. ремесленические изделия

(: тур.' гапаНаг ц1ег).
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Kaj значетьето „8. (фиг. npojaBa, постапка, . . . дело што носи белези

карактеристични за определен човек или луге) délo, posao ; шаа ыншрыга

беше mjsuua работа ta intriga je bila njetto délo (тур. O iftirasi onun is dir);

осшави to, Тодорова работа tnani ga, Todorova posla (тур. birak, о Todorin

isi dir) ; дешынска работа decja posla (тур. çocuk is) ; женска работа zenska

posla (тур. kadin is);

Kaj значен>ето „9. (фиг. должност, надлежност) stvar, posao, zada-

tak; moa не е негова работа to nije njegova stvar (тур. о onun is degil dir);

иегова работа беше да jaeyea koj доага njegov je posao {zadatak) bio da javlja

ko dolazi" (тур. Onun isi haber etmegi idi).

Kaj значен>ето „10. (почесто во множила — нешта, предмета, обле-

ка, покукнина и ел.)" stvari; куйивме многу работы за дома (тур. çok seyler

satinalmisi); многу работы имаше во чаншаша (тур. Cantada çok seyler va-

redi).

Значешето „11. (фиг. предмет; услови; пращаае; настан, случка,

nojaBa, положба, cocroj6a; главното, сущтината) е во голема мера еврзано

со значеаето на турската лексема is, сп.:

остовы in шые работы ostavi te stvari (тур. birak о isleri);

се рейт лы meojama работа? da H je reseña tvoja stvari (тур. senin isin

hal оЫы mu});

йройадна шаа работа propala je ta stvar (тур. senin isin batti);

moa e обычна работа to je obiena stvar (тур. o basit is dir);

рабошаша dojde до шаму stvar je doSla dotle (тур. is öyle duruma geldi

(düstü) ;

да мынеме на]йосле на рабошаша da predemo najzad na stvar

перейдем к делу (тур. enisonunda ise gesçelim);

ce оддалечува од рабошаша udaljava se od stvari (тур. isten uzaklastik).

Значе1ьето 12. (во изрази и поговорки) аирлы/а рабоша\ srecan posaol

(тур. hairli is\). Поголем дел од приведените примери имаат свое соодвет-

ство во турскиот ¡азик, т.е. претставуваат своевидни калки од турскиот

ja3HK, в. подулу.

Освен во посочените примери, од Речныкош на македонскиош joíuk,

лексемата работа во cbojctbo на калка од турскиот ¡азик ja срекаваме и

во низа други состави од Речныкош и надвор од него. Составите во кои

лексемата работа истапува како калка од турскиот ¡азик можат да се кла-

сифицираат во следниве групп: а) синтагма или enoj од турска заемка -f-

лексемата работа, б) синтагма или enoj од придавка, глаголска придавка

+ лексемата работа, в) синтагма или enoj од заменка + лексемата ра

бота, г) реченици со лексемата работа и д) поговорки и пословици со

лексемата работа. Посочените видови состави со лексемата работа мо

жат да се илустрираат со следниве примери:

а) Синтагма или enoj (рус. сочетание) од турска заемка (или

заемка затврдена со посредството на турскиот ¡азик) и лексемата ра

бота:

бела работа, сп. и буг. беля работа (тур. belâ is) „плохое дело, дело

тбак" КЛ;
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ексик работа (тур. eksik if) „неубава, незгодна ситуаши'а";

аирлш'а работа (тур. hayirli if.), nonpaj срекна работа] найред работа',

бербаш работа (тур. berbat if) „necista posla; zamrSena situacija";

бет работа (тур. bet if) „rdava stvar" P;

бот работа (тур. bof if) „boS posla" P; сп. и йразна работа;

кола) (сп. гр. xo).ái) работа: тур. kolay if, „в. лесна работа''' Р;

аила (сп. гр. ánXá) работа: тур. apla if *— со нешто подруга нюанса

во значетьето) „jasna stvar" P;

налет работа (тур. nalet if);

саглам работа (тур. saglam if) „sigurna stvar";

шамам работа (тур. tatnatn if) „taman posla";

ама работа; сп. и буг. ама че работа (тур. ama if) „а) вот те на! б) ну

И ну! ну и дела! КЛ.

б) Синтагма или enoj од придавка со домашна основа и

лексемата работа. Самата придавка од CBOJa страна е неизведена или

изведена со наставките -ju, -ен и -ски или претставува глаголска при

давка на -н (-ен), сп. на пр.:

6oMcja (ïocûodoea) работа (тур. allahin if) „bozja posla";

юлема работа, буг. голяма работа (тур. büyük if) 1. большое дело;

2. ирон. великая важность; экая важность! КЛ;

лота работа (тур. fena if) „нехорошо, плохие дела" КЛ;

нечиста работа (тур. temizlenmemif if) „темная история" КЛ;

Проста работа, схрв. prosta stvar (тур. basit if), „дело пустое, пустяк"

КЛ; или:

убава работа (тур. güzel if) „хорошенькое дело; вот это да; ну и ну!

надо же; 2. вот тебе на; вот тебе и раз, вот те на; вот те раз!" КЛ;

дребна работа = мала работа (тур. kücük if) „пустяковое дело, пуст

яки" КЛ;

лесна работа (тур. kolay if) „пустяки, простое дело, раз плюнуть"

КЛ;

ойасна работа, схрв. opasna posla (тур. tehtukeli if) „опасное дело"

КЛ;

йразна работа, сп. и бош работа (тур. bof if) „пустое дело, пустяк;

затея, пустое занятие" КЛ;

чудна работа (тур. tuhaf if) „что за чудеса" КЛ; или:

захубена работа, буг. пропаднала работа (тур. kaybulmif if) „гиблое,

пропащее дело" КЛ;

намесшена работа (тур. uydurmif if) „ujdurma";

евршена работа (тур. bitim if) „svrlena stvar";

yjducûHa работа в. наместена работа; или:

амалска работа (тур. hamal if) „тяжелая, черная работа; небла

годарный труд" КЛ;
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дешинска работа; сп. схрв. deâja posla (тур. çoeuk is) „детска по-

стапка" ;

гаволска работа, схрв. vraéja posla (тур. seytan is) „нечистое дело";

женска работа (тур. kadin is) „женское дело";

матка работа (тур. adam is) „мужские занятия, мужской посту

пок"; мужское дело;

в) Синтагма или enoj од заменка и лексемата работа.

Во составот на синтагмите од oboj вид облично влегуваат заменките moj,

meoj, нехов, наш, ваш, нивни, шаков, ваков и ел. Сп. на пр.:

mojа {наша) работа (тур. benim, bizim is) „Это мое (наше) дело; это

дело других не касается" КЛ;

meoja работа (тур. se nim is) „Это твое дело, тебе виднее" КЛ;

ваша работа (тур. sizi is) „Дело ваше, как хотите" КЛ;

¡Лакеи ми ши работы, буг. такива ми ти работы (тур. öyle mi ц).

г) Други споеви и реченици со лексемата работа. Тука

влегуваат споеви со 6poj и различии видови реченици (со помошен

или друг глагол). Сп. на пр.:

за две Пары работа (тур. iki paralik is) „заниматься пустяками, дело

пустяковое" КЛ;

moa е друга работа (тур. о baska bir is dir) „Это совсем другое дело;

этой другой вопрос" КЛ;

во moa е рабошаша (тур. isini asil bur dadir) „в том-то и дело" КЛ;

каква е оваа работа, буг. каква е тази работа (тур. bu nasil is dir) „Это

что за безобразие, что это такое, на что это похоже" КЛ;

Каде била рабошаша (тур. Iste is nerede imis) „Вот оно что; вот в чем

дело" КЛ;

Тука е рабошаша (тур. Is burdadir) „В том-то и дело" КЛ;

Не му е арна (не му чини) рабошаша (тур. Опип isi kötüdür) „Его дела

плохи" ;

Лоша му е рабошаша тур. Опип isi fenadir) „Его дела табак. Его дела

плохи" КЛ;

Не му е чиста рабошаша (тур. Опип isi temiz deludir) „Дело не чи

стое" КЛ;

Не му оди рабошаша (тур. Isi iyiye gitmez);

Си ja знае рабошаша (тур. Isi biliyör) „Знает свое дело";

Влезе на работа (тур. Ise girdi) „Поступио je на посао ( = Он посту

пил на службу";

Го извадща од работа (тур. Isten cekrdiler);

Toa не влегува во рабошаша (тур. О isine . . .);

My шргна рабошаша (тур. Опип isini basladi);
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My ошвори работа (тур. Bacina ц açti) „Доставить кому-л. много

хлопот" ;

My найрави работа (тур. Ifi yapti);

My йорасна рабошаша (Ifi büyüdú) „приобрести вес";

(My) ja pacuna рабошаша, сп. и буг. разваля работата на некого (тур.

Ifini bozdu);

Рабошаша dojde до . . . (тур. Вигaya kadar ц geldi) ;

Се даде на работа (тур. Kendini це verdi);

Се зафаши со работа (тур. he bafladi);

Се оддалечи (-yea) од рабошаша (тур. Iften uzaklastik);

Да минеме на]йосле на рабошаа (тур. Enisonunda це geçelim);

Keja видиме шаа работа (тур. Bu ifi gôrecegiz) „Посмотрим мы это".

Ке имаш работа (со нею) (со мене) (тур. Benimle ifi olacak);

Како одаш рабошише (тур. Ifler nasil gidiyor) Как идут дела? Kako

stoje stvari?

Брк-aj (iuepaj) cu ja рабошаша (тур. Ifini yürüt) „Смотри свое дело";

Гледа) си (ja) рабоша(ша) (тур. Ifine bak) „Gledaj svoja posla."

36opyeaj (си) ако немаш работа (тур. Ifini yoksa konuf) „Бесполезно

с ним говорить об этом" и др.

д) Поговорки и пословици со лексемата работа. Од тур-

скиот ¡азик или со посредството на турскиот ¡азик мегу о5разуван>ата

од ово) вид се срекаваат, на пример, следниве:

Иаширща на сшорена работа (тур. Yapinlan ifin iftirasi);

Од работа нема срамота (тур. Iften ayip degil);

Koj видел аер од работа} (тур. Iften kim hayir gôrmiisï);

Денешнаша работа не oemaeaj ja за ушре (Biigunkü ifi yarina birahna).

Разгледаните примери со лексемата работа очигледно не го иецрпу-

ваат проолемот на калките од oboj вид во современиот македонски ja-

зик, но, се надевам, даваат извесна претстава за нивната распростране-

тост и фрсквенщ^а, пред ее во разговорниот ¡азик. Самата распростра-

нетост на посочените образуваша сепак не дава право да се заклучи дека

сите можни примери од oboj вид бездруго претставуваат калки од спо-

менатите турски еквиваленти на лексемата работа.

Во случаев логично е да се мисли дека аналогно на посочените и

слични калки можело да се изведат и други примери со лексемата ра

бота коишто немаат свои соодветства во турскиот ¡азик. Таков е случа-

joT, на пример, со образуваньа од типот домашна работа — со значетьето

„domaci zadatak" ; ja чишвше ceojama йоследна работа „chao je svoj poslednji

rad" (рус. сочинение); имам да евршам триста рабоши (crista poslova);

или ако бете арна рабошаша, ке рабошеше и владикаша и др.

Врз основа на изнесеното за проблемот на калките во македонскиот

)азик можат да се одбележат извесни согледуваньа и заклучоци. Како

еден од начините за щиреЕье и богатейте на речничкиот фонд, калките
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во современиот ¡азик имаат важна улога. На конкретни примери беше

укажано дека се изделуваат два вида вакви образуван>а: зборообразу-

вачки и семантички калки, секо) од кои се карактеризира со CBoja заста-

пеност и други особености. За разлика од зборообразувачките калки

коищто се навлегуваат од погеке ¡азици, семантичките калки се не само

поограничени, туку обично се преземаат главно од oboj или оно)' )'азик.

Посебно одбележуван>е Kaj калките бара фактот дека од гледна

точка на современиот ]'азик некой од нив претставуваат заемки. Едни

исти примери притоа во oboj или ohoj ¡азик претставуваат калки, а во

друг — заемки. Така немал 6poj лексеми-калки од грчкиот, францус-

киот и други ¡азици во современиот македонски ¡азик истапуваат како

заемки од старословенскиот или рускиот |азик (обично со посредството

на соседните словенски ¡азици).

Во однос на другите словенски ¡азици, македонскиот и соседните

словенски ¡азици се изделуваат со постоеньето на голем 6poj заемки и

калки од турскиот или преку турскиот ¡азик, коишто се карактеристични

пред се за народниот ¡азик. И noKpaj забележливата тенденци^а за потис-

нувашето на турцизмите односно со нивната замена со можни синоними

или понови образуван>а, бро)'от на заемките и калките од турскиот ¡азик

во македонскиот, а во голема мера и во соседните словенски ¡азици, се

уште е значителен. Илустрацт'а за ова дава, мегу другото, лексемата

работа, чи;ашто голема распространетост и фреквенщца во современиот

македонски ¡азик се должи пред се на фактот дека влегува во состав

на голем 6poj синтагми и фразеологизми, коишто HaJ4ecro претставу

ваат калки од турскиот или преку турскиот ¡азик, во ко) оваа лексема

истапува со три еквиваленти (is, sey и emek).

Големиот 6poj различии видови калки со лексемата работа е само

еден, навистина поизразен пример за влщанието на турскиот ¡азик орз

лексиката фразеологи)ата на современиот македонски ja3HK. Улогата

на турскиот ¡азик врз македонскиот и соседните словенски ¡азици во

споменатите и во некой други области (зборообразуван>ето и др.) може

да се спереди со улогата на германскиот и францускиот ¡азик врз чеш-

киот и полскиот ¡азик, а не помалку и врз рускиот ja3HK.

Заемките и калките воопшто влегуваат во оние фактори коишто

Haj.viHory придонесле во однос на мегусебното оддалечуванье на трите

групи словенски ¡азици. На oboj момент укажуваат и познати иминьа од

славистиката, сп.:

„Najbolj so se slovanski jeziki oddaljili med seboj v glasovnem oziru in v tvorbi

besed za nove kulturne pojme ter s sprejetjem mnogoterih tujk pod raznimi tujimi

vplivi, med tem ko sta se jedro morfololke (oblikovné) in sintaktiâne

strukture ter prvotni samobitni besedni zaklad ohranila mnogo

enotneje. Zato se tudi preprosti Ijudje med Siovam lazje sporazumevajo

nego intetigenti"6

CKonje Борис Марков

1 R. Nahtigal, Slovenski jeziki, Ljubljana, 1938, str. 6—7.
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Резиме

Борис Марков

О ПРОБЛЕМУ ПОЗАДМИЦА И КАЛКОВА У

МАКЕДОНСКОМ ШЗИКУ

Проблем поза)мица и калкова присутан )е, маше или више, у

сваком кн>ижевном )езику. Каижевни )езици се у овом случа^у разли

чу мег)у собом у главном у саодносу самих поза)мица и калкова

)ер у )едним ]езицима обично преовлаг)у)у поза)мице, а у другим кал-

ков и. У нови)е време се, мег)утим, покреЬе питан>е: шта су поза]мице,

а шта калкови? Тако се примери типа свешлосш (гр. 1атрго1ё$), живо-

йис > живошоойис (гр. Ыо§гаПа), идолойоклонсшво (гр. 1с1о1а1па) и сл. с

правом се у старословенском сматра)у калковима из грчког )езика,

али исти ови примери у савременим словенским )езицима представл.а)у

само поза)мице из старословенског )езика.

Слична )е ствар и са неким примерима ове врете нови)ег датума.

У руском )езику су, на пример, образованна типа влияние, обстоятель

ство, рассеянный, тронуть {трогать); или гуманность и сл. калкови

из француског или немачког )езика док су у македонском и бугарском

)езику само кньижевне поза^мице из руског )езика.

У погледу страних утица^а у лексици савременог македонског и

суседних словенских )езика важно место заузима)у, као што знамо, по-

за)мице и калкови из турског )езика. У чланку )е главна пажша

посвеЬена лексеми работа, ко)а улази у састав многих синтагми и рече-

ница. Састави ове врете у на]веНем бро;у случа^ева представл^у кал-

кове из турског )езика, где сама лексема рабоша одговара турским екви-

валентима §еу, ц, етек.
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