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ТУРСКО-МАКЕДОНСКИ ЛЕКСИЧКИ ВКРСТУВАЊА И МЕШАЊА
' : ·· , - . · ί ! . . ; . .

1. Долгата јазичка симбиоза на македонскиот и турскиот јазик 
како и честиот билингвизам на македонскою и турското население, 
предизвикале и приличен број вкрстувања и мешања на македонски и 
турски лингвистички елементи1). Бидејќи општо земено, за овие појави 
во лингвистичката наука малку е пишувано2), ние овде ќе се потрудиме 
не само да го зафатиме овој проблем туку и да го анализираме а исто 
така и да ги изделиме основните типови на овие вкрстувања и мешања 
(турско-македонски) и по можност да ја установиме нивната функција во 
минатото и денес како и да го определиме нивното место меѓу другите 
видови зборови што влегуваат во лексичкиот состав на македонскиот 
јазик. За оваа цел ќе се послужиме со бројните примери што ги ексцер- 
пиравме од разните македонски говори.

2. Според природата на големиот број зборови и споеви соста- 
вени од македонски и турски елементи (најчесто лексичкиот елемент

* му припаѓа на едниот јазик а морфолошкиот на другиот), во македон
скиот јазик се изделуваат три основни групи: А. НешаЪшолошки хибриди

г) Под турски елементи овде се подразбираат сите оние зборови што преку 
турскиот јазик влегле во македонскиот а што се инаку од различно етимолошко по
текло. Како македонски елементи ее третираат и оние зборови од туго потекло (Haj- 
често грчко) што се наоѓаат во македонскиот а кои заедно со турските елементи обра- 
зуваат хибриди на македонска јазична територија.

2) За јазични мешања и вкрстувања, види: Hugo Schuchardt, Breviere; Hermann 
Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, A. Dauzat, La Philosophie du Langage 
Vendryes, Le Langage, 330, 443; Bloomfield, Language, 422—426; Jespersen, Laugnage 
281; P. Skok, ОсноЪи романске литЬистике, I, 166; М. Павловић, УЬод у  науку о језику9 
171—177.

Во врска со оваа лингвистичка појава во југословенските јазици види: Schu- 
hardt, Slawodeutsches und slawoitalienisches, Graz, 1885; . Милан Будимир, Из кла- 
сичне и саЪремене алоыотще, Споменик САН 76, Београд, 1933; ibid., О дђојезичним 
сложеницама таутолошког типа, Наш језик IV (1936), 165—169; Васо Томановић, 
Мешањеречи и народна етимолошја, Годишен Зборник, I (1948), 71—92 и ibid., Мешање 
језичких тЬореЪина, loc. cit. ; Vojmir Vinja, О неким облицима романско-слаЬенског je - 
зичкоГ мијешања, Zbornik radova, Filozofski fakultet, Zagreb, 1954,199—209; Б. Марков, 
Некой хибридни тЬорби bo македонскиот јазик, Македонски јазик VI, кн. 2 (1955),, 
152—164,
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(изведени и сложени), В. Хибриди добиени по пат на ЪкрстуЪагье и на
родна етимолошја и С. ТаЪтолошки хибриди. Сите овие видови хибриди 
се срекаваат како кај општите зборови така и кај антропонимите и топо- 
нимите1). Освен прави сложени и изведени зборови, овде £е бидат опфа- 
тени и некой хибридни споеви, како именски (субстантивни и адјективни), 
глаголски и прилошки (адвербијални) така и некой хибридни изрази.

А, НЕТАВТОЛОШКИ ХИБРИДИ 

1. ИзЪедени збороЪи (дериЬацща)

3 Kaj овој вид хибриди će забележуваат зборови во чијшто 
состав, како основа, влегуваат: 1. македонски зборови а како афикси, 
елементи од турскиот јазик и 2. состави во кои за основа се земаат заемки 
од турскиот јазик а префиксите и суфиксите се од македонско потекло.

1. Македонско-турски хибриди 

(мак. основам-тур. афикси)
4. а) ИзЪедени збороЪи по пат на префиксација. — Макар што 

турскиот јазик не знае за образувавье зборови по пат на префиксација, 
(нема префиски) заемките кара и баш (<[ тур.' kara  и bas), поради нивната 
функција во македонскиот, ќе ги третираме како префикси2). Овие две 
заемки, што инаку се јавуваат како одделни и полнозначни зборови 
(сп.: kara  „црн”, bas „глава” и „главен”), се срекаваат често како ком
понента на бројни заемки од турскиот јазик. Сп.: аЪрибашща, бинбашија, 
багимуфтија, башчауш , јузбашија и карабоја, кар аѓо з, Карадак,. каракуш , 
Кара Орман, карасеЪда (<^ avcîbasî, binbasî, basmiiftü, basçavus, yüzbasî, 
karaboya, karagöz, Karadag, karakus, Kara Orman, karasevda).

5. Mery почестите хибриди образувани со баш, се срекаваат 
следните: башдебојка, башдомаќин („Стојане, баш дом аш не . . . ” — Шап. 
V—̂ VI, 21)3), башименка („Тодоринко башименко / От баш града извадена”

х) За да се има поцелосна слика на турско-македонските вкрстувања и мешања, 
овде ќе се разгледаат заедно со општите зборови и антропонимите и топонимите.

2) Како префикси заемките кара и баш, ги третираат и L. saineanu (Influentа 
orientala asupra limbei si culturel romane I. Introducerea, II Vocabularul Bucuresti, 
1900, стр. 55), Kr. Sandfeld (Linguistique balkanique Paris, 1930, стр. 92) и Кононов 
(Грамматика соЬременною турецкою литературною яазыка, Москва—Ленинград, 
1956).

3) Почестите скратеници се: Арамиско — Абаџиев, Ѓорѓи — Арамиско гнездо, 
Скопје,' 1954; Arsl. Phil. —- Archiv für slavische Pfilologie Berlin; Бегалка — Иљоски, В. — 
БеГалка, Скопје, 1950; Верков. -— Lavrov, Petr. A  Jiri Polivka, Lidové povidky jihomakedon- 
sk é z  rukopisu S t. Verkovicovych V Praze 1932; Верков. Песни — Lavrov, P. А., Сбор
ник ВеркоЬича I. Народнија песни Македонских болгар. Петроград, 1920; Галички 
— A. Белић, Галички дијалекат, Београд, 1935; Галичник, Р. О. — Огњановиќ, Рис- 
та, Речнички матерщал од Галичник (во ракопие); Documents — Mazon, André. 
Documents, ̂  contes et chansons slaves de Г Albanie du sud Paris, 1936; Изгрев 
Абаџиев, Г., ИзгреЪ, Скопје, 1950; К. Ж. — Попов, Стале — Крпен жиЬот, I, II, 
Скопје, 1953; с. si. — Mazon ,André — Contes slaves de la Macédoine sud-occidentale,



— П. Мих.), башмајстор („ . . .  и тоа кај баш-мајсторот Антона.. ” —  
Современост, I, 1946), башпријател („Воденичаре, леле башпријателе”
— Documents), башробинчица („Ќе ме однесат в' Јанино / В Јанино при 
Али-паша/ Баш робинчица да бидам44 -Милад.), башработница („Тебе 
те кажвет баш работница”1)  — Милад. 471), баштрюЬец („ . . .  наглавил 
измеќари и се кур дисало како баш ШрюЪец во царскиот грат, да продаа..
— Прилеп, ОбНУ, X, 134)2).

6. Од семантичка гледна точка, без оглед на нивниот надворе- 
шен облик, двете компонента заедно означуваат еден поим и тоа Haj- 
често со суперлативно значење. Сп.: башмајстор „прв, главен, најарен 
мајстор”. Ова значење на хибридот му го внесува турскиот елемент 
баш- кој овде, како и во турските заемки има значење на „главен, прв”.

7. Што се однесува до редот на компонентите во овие хибриди, 
се забележува дека турскиот елемент доаѓа редовно на прво место. 
Ова доаѓа поради значевьето на баш како и поради неговото често 
идентифицирање со македонската партикула за суперлатив m j.-  За 
разлика од македонските, српскохрватските и бугарските хибриди, во 
хибридите од овој тип образувани во романскиот јазик, елементот 
баш, како и во турските зборови, доаѓа и како втор елемент3).

*# *
8. Бројот на апелативи, образувани со елементот кара с нетто 

поограничен. Ги забележав следниве хибриди: каракамен („Дур да ти 
доет јагнето / От кара-орман крадено.../  На кара-камен заклано” — Де
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Paris, 1923; Кратово — Речнички материјал од KpaiTwbo (Институт за македонски 
јазик, Скопје); Кулакија ·— Mazon, A. et Vaillant A. —1 UÉvangéliaire de Kulakia 
Paris, 1938; Мариовци — Радовановић, С. — МариоЬци у  песми, причи и шали, Скопље, 
1932; Меѓа — Гулевски, Сотир — M eta , Скоије, 1959; Милад. — БьлГарски народна 
песни собрани одъ Братя Миладиновци Димитри и Константина. В Загреб ,1861;  
Митарства — МишарстЬа. Книга нарицаема МитарстЬа. Букурешт, 1843; П. Мих. — 
БьлГарски народна песни оть Македония.. . ,  София, 1924; Парите :— Крле, Ристо —- 
Парите се отепуЬачка, Скопје, 1958; Рацин, Песни — Рацин, Коста — Песни, Скопје, 
1946; Поел., — Македонски пародии умотЬорби. t. IV, кн. 1. ПослоЬици, Ск. 1954, ред. 
Dr Харалампие Поленаковиќ и Кирил Пенушлиски; Приказни — Македонски народни 
приказни, Скопје, ред. Тошев и Угринова; СбНУ — Сборник за народни умотЬорения, 
наука и книжнина. Изд. Министерството за народно просвещение, кн. I—XIX; изд. 
Българското книжевно дружество, София; Сказна — Марковски, В. — Сказна, Скопје, 
1954; Слово — Пејчиновиќ, Ќирил — СлоЬо за празниците. Ред. и предговор Бл. Ко- 
нески, Скопје, 1956; Фол. 4— Македонски народни песни собрани од Фолклорниот 
институт во Скопје (необјавени); X. Μ. — Македонски народни песни и ора, собрани 
од В. Хаџи Манев (необјавени), Скопје; Цеп. — Цепенков, Марко — Македонски 
народни приказни, 1, 2, 3. Ред. Кирил Пенушлиски, Скопје, 1959; Цеп., Авт. — АЪто· 
биоГрафија на Марко К . ЦепенкоЪ, обј. Пенушлиски, К. во Македонски јазик, IX (кн. 
1—2); Шап. — Шашсарев, Кузман — Сборникь оть български народни умотЬорения, 
кн. I—IX София, 1891—1894.

г) Несраснатоста на компонентите во некой примери ,според мое мислење, 
е прашање само на неуедначената графија.

2) Примерите се акцентирани доколку е акцентиран и текстот од кој се тие 
ексцерпирани.

3) Во врска со ова cf. L. Saineanu, op. cit. (np.: basboier, bas câpitan и portar 
— basa, çapudan —■ basa,
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барско, СбНУ, VII, 65). Не е исклучено овде да се работа не за апелатив 
туку за топоним (сп.: кара-орман од претходниот стих). Мегутоа, хибри- 
дот се срекава и инаку. Така на пример кај Радин го наоѓаме како општа 
именка, но со преосмислено значегье („. , ;на  миндер седни накривен/ 
Со каракамен на гради” или „Угаснете и светлини / Мрак да биде кара- 
камеи” — Радин, Песни). Kaj Радин е забележан уште еден хибрид од 
овој тип и тоа карасмрт  („Мојата смрт е карасмрт”).

9. -Елементот кара се срекава и во некой хибридни топоними. 
Сп.: КараЪир, Карабуш ш т е, Каракамен и антропоними: КарадимчеЪи, 
КаракостоЬци, KapajанеЪи, КарапанчеЬи, КаражкоЬиг).

10. Ъ) ИзЪедени з бор obu по пат на суфиксација. — За разлика 
од претходните, овој вид хибриди е многу поброен бидејќи суфиксацијата 
е една од честите постапки при зборообразувањето во турскиот како 
впрочем и во македонскиот јазик. Со текот на времето, од големиот 
број заемки (од турскиот) со различии суфикси, некой од последните 
(почестате) почнале да се одделуваат и да се употребуваат во маке
донскиот за изведување зборови од македонски основи. Некой од овие 
суфикси станале дури и многу продуктивни. Се среќаваат како, именски 
така и придавски суфиски1 2 3 * *). Најчести се хибридите образувани со турс- 
ките именски суфикси: -џи, -ли, -лак6).

1) Во недостиг на посебни ономастични студии и прилози, поголемиот дел на 
лични и месни имиња е ексцерпиран од следните трудови: Петар Скок, ЛишЬистичке 
белешке с пута по Јужној Србији, Гл. Ск. Н. Д ., књ. II, св. 1—2, Скотье, 1926; ibid., 
Из топономастике Јужне СрбијеЈ, Гл. Ск. Н. Д ., књ. XII, Скопље, 1933; ibid., Из то- 
пономастике Јужне Србије II, Гл. Ск. Н. Д ., књ. XV—XVI, Скотье, 1936; Тома Сми- 
љаниќ, КичеЪща, Српсќи етнографски зборник, Насеља и порекло становништва, 
књ. 28; Петар С. Јовановиќ, Порече, Српски етнографски зборник, Насеља и порекло 
становништва, кн>. 28; Миленко С. Филиповиќ, Голо Брдо, Скопље, 1940; Војислав 
С. Радовановиќ, ТикЪеш и Рајец, СЕЗб., Насеља й порекло становшитва, кн>. 17; Бра- 
нислав Русиќ, Поље деб'арско, Годишен зборник на фклолзофскиот факултет, 7, Скопје; 
ibid., Жупа Дебарска, посеб. изд. на Филозоф. факултет, кн. 4, Скопје, 1957; ibid. Ни- 
кулич, Годишен зборник, 8, Скопје; ibid., ОсноЬни белешки за презимињата bo Маке- 
донија, Македонски јазик, 8, Скопје, 1953, ibid. Малесија, Год. Зборник, 6 (1953);, 
Трифуновски, Јован, П олог.

2) Освен именските и придавските суфикси од турско потекло, во македон
скиот се срекава, но со многу поограничена употреба (во хибридите), турскиот гла- 
голски суфикс -gu ( <  тур. -diy -dî, -du, -du). Со овој временски суфикс се образува, во 
тур. јаз., основата на одредениот перфект од глаг. основа (пр.: sev +  dUkiskan 4- di 
и сл.). На македонски јазична почва, со овој турски суфикс се изведени приличен број 
деноминални глаголи од турски (пр.: азардиса, cypïynguca, шаитладисуЬа) и грчки 
основи (зуХрафдиса). Во сите овие случаи имаме комбинација со грчката аорисна на
ставка -ѕ{а). Во врска со ова cf. A. Mazon, Пипе formation verbale slave d ’origine 
gréco —: turque во .,Mélanges ling, offerts à M. J. Vendryès“, Paris, 1925, стр. 265 
Не успеав да забележам хибридни образувања со помош на оваа турска наставка.

3) Многу поретки се хибриди образувани со друга турски суфикси. Така на 
пример со суфиксите -ман и -цик «  тур. -man и -теп и -cik) се образувани следните 
зборови: короман „големо парче леб” (М. Григоров, Мијаци) и дем. короманче; лажо- 
ман „голем лажливец” („Кој поп Стојко, лажомано, он си je д ома . . — СбНУ, XI,
109) -.роГицик „вид детска игра со рог", кумицик „вид детска игра со кукли”. (Скопје
и Кратово). Со овие суфикси е образуван мал број хибриди секако и поради тоа што
бил, сразмерно, мал бројот на заемките, од турскиот, во чиишто состави тое влегу- 
вале. Сп.: душман, балабан {-ban се јавува како фонетска варијанта на суфиксот-man),



11. Според бројните заемки како: abpuja, бостанџија, ѓурбетчија, 
кабшџија, чорбаџија, шакоџија «  тур. civcî, b ostanci, gurbetçî', kavgacî, 
çorbacî, sakacî)1) во македонскиот ce среќаваат хибридите: борбаџија 
(„На борење борбаџпја/На каменот намдарџија” — Милад. 11, 12)2), 
bappuja, bunappuja, bpebapuja, картаџија („Кажујев човеци да имало ис
кусна картаџии у велешка околија” — Кратово)3), котарџија, косарија 
(„Видоха ни косаџие / Надигнаха остре косе” — Верк. Песни, 40), /ьубоЬ- 
рија, млекаџија, песнаџија, плишарџија (Охрид, Шап. Нар. Ст. Ill, 15), 
постаџија, смеаррија, календарџцја („ . . .  Јас као те глеам тебе еким си 
бил, ем календарџија сакаш да бидиш, за времето да го расипвиш..."
— Цеп. 2, 212), псалтирџија, прокефалџија, ќибурџија („Kuboppuu ќивор 
прават” — Шар.. V—VI, 149). Последните неколку примери ce образу- 
вани со зборови од грчко потекло.

12. Како и во турскиот, така и во македонскиот јазик, ce сре- 
ќаваат изведени зборови (хибридни), освен од именски, уште й од гла- 
голски и придавски основи. Mery овие примери се среќаваат и следниве: 
големрија („И тој од збор разбира, ако е големџија” — Поел. 2540), m b o - 
даџија („Ja ќе га прату Никола да сака Марика, он je арен наЪодацгца”
— Кратово), naïoupuja („Веке ми се здодејало / От троица наюнрии. . . ”
— Делчев о, Фол. 953), поЬелрща („.. .за поЬелрща од господ е опреде
лен. . . ” — Арамиско, 40), скапчија.

13. Макар што cè поретко се создаваат хибриди со ов oj су фикс, 
сепак се забележуваат и понови образувања како на пример: аЪтомо- 
билрија („Ајде после со саати чекај го аЬшомобилрщрта да го прави.”
— Парите, 132), бомбарија и бомбариски („Toj прими со готовност да 
ги посвети своите македонски собрака по идеја на бомбаџискиот занает”
— Изгрев, 51), baïonpuja, ЪодоЪотчща, електричкија, комитетчија, тиш- 
μμ/я, паркетчија, поштарија, сладолетчија, фестиЬалрща, филмаџија, 
хонорарџија (со исто значење ce употребува денес тезшрија).
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караман, терџуман, коџоман и пиреџик, ашиџик «  тур. balaban, düsman, kocaman, kara 
man,tercüman и asîcîk, pirecik, Ист е случајот исонеколкуте хибридни образувања со 
тур. суфикс -ана ( <  тур. /перс./hane). Турската множинска касиавка -1аг (-1er) се среќава 
кај извесен број имиња на родови и тоа најчесто кај исламизираното македонско насе 
ление. Сп.: Шопежр, Пржиилар, Гслялар и Телелер, Дублер (сите примери ексцер- 
пирани од Бр. Русиќ, Ж > т  Дебар ска).

*) -џи{ја) односно -чи(ја) (зал; безвучните консонанта) <  тур. -с/, -сѓ, -си, -ей 
односно -ç/, -çz, -çw, -дй, е најпродуктивниот суфикс од турско потекло во маке
донскиот.

2) . Треба да се одбележи дека заемките од турскиот што завршувааат на су- 
фиксите -ии (-с/), гли (-//) како и на вокалите -г, -й (а понекогаш и оние на -а, -и, сп. : 
oda >одаја, кари>капија) се прошируваат со -{и)ја. Ова се Одиесува и за топонимите. 
Сп.: Јунузлија, Муратлија, Калаузлија (Штип.); Коџалија, Прналија, ХудаЬерлща, 
(Радовишт); Меџитлија (Битола); ГеЫелща, Дјумајлија и безброј други. Ограничен 
е бројот на топоними на -ли: Вејсели, Дедели, Татар ли (Валандово); Чауш ли, Гопчели, 
СеЬендекли (Богданци); Орманли, Чепели (Струмица) и др. По cé изгледа дека топо
нимите на -ли се среќаваат почесто во оние месности во кои е покомпактно турското 
(јуручкото) население.

3) Овде зборот картаџија зиачи „лице што прави карта“ {карта „дрвен сад 
за вино“)· Дублетот картацща, исто хибрид, значи „лице што игра карта“ (ерц- 
хрват. картарош).

23 Годишен зборник



14. Од семантйчка где дна точка, кај некой од овие понови хи- 
бридни образувања забележав извесно изместување на значењето. Не 
сите означуваат само „лице што се занимава со извесна работа” 
како хибридите ЪодоЪотчща, паркетчија, туку се употребуваат и со из
весна нијанса на пејоративност (со нијанса на подбивање и дури иро- 
низирање). Така на пример, хибридите: планџија, фестибалџија, хоно- 
рарџија и сл. Од овие, а и други примери може да се заклучи дека овој 
турски суфикс во новите хибридни образувања, а подолу ќе видиме 
дека е ист случајот и со суфиксите -ли и -лак, има повеќе стилистичка 
отколку семантйчка функција.

15. Од овој тип се и образувањата од женски род со суфиксот 
-ќа, изведени од именките од машки род. Сп.: . .  Лолемџика, комсиџика 
(„Деверот ми мајко комсиџија / Јатарва ми мајко комсиџика / Золвата 
ми.мајко големџика” — Скопско, с. Драчево, X. М. 1442), наЪодацика, 
намерџика. ораџика („ . . .  таа е стара ораџика” — К. Ж. I, 230), фалбаџика 
(и фалбациЪче, дем.).

16. Се забележуваат и хибриди во кои овој суфикс се проширува 
и со некой други домашни суфикси, Сп.: бомбоџилница, ГолемцистЪо, 
содаџилница.

17. Бројот на хибридите образувани со помош на тур. суфикс 
-ли ( ja 1)) е значително поограничен. Според заемките од турскиот како 
еснафлија, ферманлија (<^ тур. esnaflî, ferm anlî), ce образувани, меѓу 
другите, и следниве хибриди: брадалија, грделија и грделиЪче — Галички, 
159), имашлија, пушкалија / „Е виска мои сина / Мои синд пушкалии

■ и лоЪииш Малешево, Пер. сп. XXXIX, Стоилов), пусШелија (Галички, 
159)2).

18. Mery поновите хибриди се забележуваат, но пак со извесно
пејоративно значење, образувања како: тсШитуШлија, факултетлија, 
униберзитешлија. .

19. За разлика од релативно малиот број апелативи, се забеле- 
жува приличен број етникуми и антропоними изведени од топоними 
а со помошта на овој суфикс3). Така на пример, се среќаваат, по углед 
на: Ъилаетлща, иштиплија, касабалија, москоЪалща, шеирлија «  тур. 
vilayetli, kasabalî, Istiplî, M oskovalî, sehirli), хибриди како: ГостиЪар- 
лија , маГаробалија / „Во тоа време, ce јави еден магароЪалща во прилеп- 
ските села да бележува от сипаница” — Цеп. Авт., 119), дојранлија (и 
дојраилика).
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х) Четирите турски варијанти (-//, -//, -lu, -lu) на овој суфикс, во македонскиот 
се унифицирале и се јавуваат само како -ли. Интересно е да се одбележи, дека во по
ел едно време забележав таква тендекција дури и кај турското население, во разговор- 
ниот јазик. '

2) Се забележува дека овие хибриди имаат иста форма за сите три рода.
3) Во турскиот јазик, со овој суфикс се изведуваат зборови што означуваат 

потекло, место, град, држава или облает од која потекнува или во која живее дицето 
за кое се зборува.
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Поради честата употреба на овне и слични етникуми, некой 
од нив се употребувале како прекари, така на пример: Вардарија, Вароги- 
лија, Дебарлија, КратоЪалща, Маткалија, ПенушЛија, Рекалија, Чине- 
балија. Извесен број од овие хибриди' денес се прошириле со македон- 
ските суфикси -ob, -eb, -ски и се употребуваат како презимиња. Сп.: 
ВоуницалиеЪ, ДебарлиеЬ, КратоЬалиеЬ, Пеиушлиски, ЧичеЬалиеЪ, и сл. ·

20. По углед на бројните заемки образувани со суфиксот -лак1), 
како Ъезирлак, екимлак, ергенлок, пашалак, тамакарлак, читеналак (<ć 
тур. vezirlik, hekim lik, ergenlik, pasalîk, tamahkârlîk, çingenelik), во 
македонскиот ce среќаваат повеќе десетини хибриди образувани со овој 
турски суфикс. Меѓу почестите се забележуваат следниве :Ьинарлак 
(„.. .дошли по гурбетлак, по трѓовија со Ьинарлак” —  Тиквеш, 341), 
Ьоршклак („Кривата вилица го ослободи од Ъо]никлакот” — Совреме- 
ност, III, 36), Ърбалок (Дебарско), Ъо]Ъондалак (Верков. Песни, 316),, 
гоЪедарлак („Затоа Коле велеше покрај оЪчарлакот и юЬедарлак за истата 
руга” — К. Ж. I, 248), граѓаншшилак („Да мириса на 1раѓанштилак. — 
Да мириса на ѓупштилак, дополни Велика” — К. Ж. I, 225), домакинлак 
(К. Ж. I, 192), ѓаболштилак (СбНУ, XV, 88), ѓупшт илак, елуменлак{К. Ж. 
II, 56), женилок (Скопје, X. М. 1341), калуѓерлак (СбНУ, VI, 131) комитлак 
(Бегалка, 114), маГарштилак (Чащуле, Раскази, 45), мајсторлак (К. Ж. I, 
210), оЬчарлак (К. Ж. I, 248), пандурлак (Цеп. Авт. 115), расталок (Киче- 
вија), рибарлак (СбНУ, XII, 191), сипаничарлак (Цеп. Авт. 119), стопанлак 
(Верков. 115), стројнцклок, сфетилак Щеп. 3, 22), чоЪегитилак (Совр. 
IV, 54).

21. Освен овие хибриди изведени од именски основи, се срекава 
и приличен број изведен од придавски основи. Така на пример: δοϊαΰυίακ 
(„Колко за боштлака, толко оште и з а . .”— Верков. 285), юлемцилак, 
грдошилак, тасотилак, лошотилак („При сё што толку зло беше го 
нашло, пак от лошотиите не се остаал. От негоиот лошотилък беше 
се опојале.. . ” —  СбНУ, XII, 114), поГанштилак, простбтилак („. . .та 
сметаа за простотилак да свират на гајда ” — К. Ж. И, 255), црнилок 
(„Женилок пуста мамо, црнилок” — Скопје, X. М. 1341). Vk

22. И во поново време се среќаваат неколку хибриди, како на 
пример4: асистеншлак, другар лак,мизер лак, партизанлак, ректор лак. Но 
и овде треба да се одбележи дека често во употреба на овие хибриди 
се сеќава истата пејоративна нијанса како и кај поновите образувања 
со -џи и -ли2),

** * *
23. Од придавските турски суфикси во хибридните изведенки 

најчесто се наоѓа суфиксот -ли (.ja). Според заемките: акалија, кЂјметлија,

3) Во македонскйте народни говори, четирите варијанти на овој суфикс (-lik, 
- luk, -lîk, ~lük) ce јавуваат како -лак, -лок, -лук, -лик и -лък. Во литературниот маке
донски јазик, меѓутоа, петте варијанти се унифицирале во -лак, Истата појава се 
забележува и во другите балкански јазици, така на пример, во српхрват. се срекава 
-,лук, во буг. -лък, во алб. -Ш  и во ром. -lîk,

*) Во врска со ова cf. заб. стр. 354 бр. 14
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кьсметлща, мераклија (<^ akîllî, kîym etli, kîsm etli, m erakîî), во маке- 
донските пародии говори се среќаваат следните хибриди: Ьталгда, 
Горчлија, ϊρдели]а, Гугушлија, дождеблија („Пуста незгодна година/.. .Се 
погоди дождеЬлща” — Милад. ,354), ѓрмежлија, зборлија, збездалија 
(„Трите сестри, најмалата се стори царица и роди дете збездалија” —  
Цеп. 1, 257), зглобалија (скоро редовно како епитет орнанс за сабја), 
каменлија („Да не падне да с отепа / Местото е каменлија” — Кичевско, 
Фол. 2278), кременлија, крстатли („Напред пред војску да идеш / Крстат- 
ли бајрак да носищ” — Куманово, — Фол. 604), ораслија, и  ореблија, 
офтикалија, песналија (СбНУ, XI, 19), сраме ясли]а, столалија, ресалија, 
песоклија (Тетово, X. Μ. 1305)1).

2. Турско-македонски хибриди 

(тур. основа 4- мак. афикси)

24. а) ИзЪедени збороЪи по пат на префиксација. — Оваа постапка 
е особено характеристична за глаголските хибридни изведенки кај кои 
се среќава голем број изведени глаголи од турски именски основи со 
помошта на македонски предлози (понекогаш дури и со два и три пред
лога) и глаголските суфикси (најчесто -ybä). Со поширока употреба, 
меѓу другите, се среќаваат и овие, образувани со предлозите: до (доајду- 
куба, доарчи, докусури), за (заајљази, заарчи, забатали, забагпачи, за- 
борџи, задуманщ закойча, заортачи), г/з (цзбербаши, избудали), на (набас- 
тмш, набеќаруба, набојадиса, наТрЪали се, наерГенуЪа се, накалапи, шко- 
доши, налафи, нанишани, напазари, напердаиш, натамани, нашимари), 
о-, (обои, омаскари, осакати, окори), по (поарџи, подерЪиши, полафи, т -  
муабети, попишмани) пре (преесапи, прекаили), раз (разшени, распарча, 
расчаталй), и со повеќе предлози: испомуабети, изналафи, спобудали се.

25. Овде бн можеле да се опфатат и оние хибриди образувани 
со македонските партикули за компаратив и суперлатив. Така на при
мер: појабаш, покасметлија, поколај, помунасип, попешин, посалам, т?- 
серт, поујГун и најколај, најмунасип, најсалам и др.

26. b) ИзЪедени збороЪи по пат на суфиксацџја. — Суфиксацијата 
се срекава скоро редовно кај именките. Бројот на изведени придавки 
и прилози е многу ограничен (сп.: ѓутурица, ерГенушка и сл.).

27. Mery почестите- хибридни именки од машки род, се забеле- 
жуваат оние што се образувани со суфиксите: -ар, -ец, -ж. Сп.: алЪар, 
афионар, бојар, ïajgap, obapgap, срчар; тутунар, черѓар, чифлтар; јабанец, 
караорманец („вид ветер” — Малесија), маалец; ајдутин, амалин, бакалин, 
берберин, Ъезирин, epîeum , забитин, кајмакамин, каурин, касапин. По- 
следниве, со -ш/, се употребуваат и без овој суфикс2).
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х) Kaj извесни примери од овој вид меже да се допушти да се работа за форми 
од ж. род (дожделија <  дожделиЬ,.-Ьа) кај кои по губењето на интервокалното b се 
јавило ново /.

2) Во врска со ова cf. Бл. Конески, Граматика, II, 61, ѓ
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28. Хибридните именки од женски род ce среќаваат најчесто 
со суфиксите: -ица, -ница (и проширенй), -obuua, -ка , -арка. Сп.: атца, 
ајдучица, аќчиица, атица, арийца, бежица, Ьезирица, екимица, јорганица, 
кадиџца, чорбаџцлница, бакалница, бакароЬина, алоЪина, беюЪина; ајдутка, 
амалка, анасонка, бакалка, заларка\ топка, фиданка, шамијарка. Најчесто 
тоа се нови образувања според именките од машки род.

29. Што се. однесува до хибридните изведенки од среден род ce 
забележува дека тиё најчесто се .јавуваат со суфиксот -ство. Сп.: аба- 
џистбо, ацистЪо, баЬчанщстЪо, базиртнстЬо. Овде треба да се одбележи 
дека овие хибриди се среќаваат повеќе во литературниот јазик, до дека 
за народните говори се покарактеристични образувањата со -лак1).

30. Поретко се среќаваат хибридни изведенки со другите маке
донски суфикси. Мегу нив ги забележав следниве: атика, будалинка, 
будалачка, ѓубралка , маалуша, махаљанка, мискоЪина, мастрамајка, та- 
раненик, ќорачка, урделник, корла, корло (последниве два хибрида ре- 
довно во појеративно значење), дорчо, карчо (секако образувани
по аналогија на белчоУ). ■

* *

31. Освен општи именки, по пат на суфиксација образуван е 
и приличен број топоними и антропоними. Мегу топонимите (особено 
се чести називите од микротопонимијата а се среќаваат и хидрографски 
и орографски називи) паѓаат в очи оние хибриди што се образувани од 
турски основи и почестите македонски зборообразувачки елементи за 
географски имиња како -мца, -ыгите, -obo, -т о . За разлика од хибрид
ните апелативи, добар дел од хибридните топоними и антропоними се 
повеќе резултат на билингвизмот кај исламизираното македонско на
селение, како и кај турското население, отколку резултат на максдон- 
ските билингви.

32. Mery почестите хибридни топоними од овој тип се среќа- 
ваат следниве со -ица: Али-Пашица (Малесија), Арапица, Ациица, Д у- 
ралијица (хидр. — Прилеп), Бекирица, Даутица, ДерЬишица, Ѓумишица 
(Прилеп), Емирица, Исламица, Јакупица, Кадиица, Камберица (Прилеп), 
Каракатица (Прилеп), Карацица, М амудица, М еталица (Малесија), 
Османица, Оџоица (Прилеп), Пашица, Синаница, Џаферица (Поле Де- 
барско); -иште (обично имшьа на месности): Аниште, Èeïomuwe, (Полог), 
ВакаЪиште, Ѓубриште, Мешеиштй, Џепчиш те; -obo (најчесто имиња 
на села): ИдризоЬо, ИнрикоЪо, КадрифакоЪо, КаратманоЬо; овде доаѓаат 
и оние топоними во чијшто состав,* како втор елемент, доаѓа зборот * 2
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3) Значењето на овој суфикс, веројатно затоа што меѓу турските заемкн се 
наоѓа најголем број со апстрактна содржина, совпаднало со значењето на македонскиот 
суфикс -стЪо. '

2) Овде нема да ги опфатиме бројните хибриди образувани со македонските 
деминутивни (сп.: барде, торбе; лаленце, парченце; чорбичка, боЬчичка) и аугмента- 
тивни (сп.: ајдучиште, чешмиште; тетина, батачина) суфикси, бидејќи се афективно 
обоени хибриди, образувани со чувствена оценка.
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5eî\ АмзабеюЪо, БелимбеюЬо, ВизбеюЬо, Хаџи Eeïobo; .-т о : Атно (Скоп- 
ско), Кадино (ibid.), Сарамзалжо1). .

Хибридни топоними изведени со македонските деминутивни 
суфикси се лоретки. Сп.: Бајраче, Бунарче, ВакоЪче, Ѓеренче, Ѓољ че, 
К орит е  (Полог).

33. За разлика од овие, хибридните антропоними се многу по
нести. Тие се срекаваат за означување не само исламизираните маке
донски, родови туку и за означување чисто турски и чисто македонски 
родови. Мегу почестите хибридни образувања се оние што се образувани 
од турските лични имиња со помошта на наставките -оЬци (-еЬци). По 
овој начин образувани хибриди најчесто означуваат турски родови и 
родови на поисламените Македонци. Хибридите образувани од апе- 
лативи, што инаху се употребуваат како заемки, кои означуваат некоја 
физичка или психичка особина на даденото лице или род, или пак озна
чуваат занимање или потекло се карактеристични, по мое мислење, за 
означување македонските родови.

34. Mery почестите се срекаваат: АбрашеЬци, АюЬци, АдемоЪци, 
Ајтобци, Анадолци, АскоЪци, АциеЪци, АстарциеЪци, БалканоЬци, Беќа- 
роЪци, Бојаџиобци, БулукоЪци, ДемироЬци, ЕсмероЬци, ЗорбеЬци, ЗулумоЬци, 
КадиоЬци, КамбуроЪци, КарадакоЪци, KaparoзоЬци, КатранциоЬци, Крма- 
закоЬци (Тиквеш), МаскароЬци, МукаетоЬиц, МуратоЪци, ПелтекоЬци, 
ПишманоЬци, РицалоЬци, СакалоЪци, Сејменобци, СимициоЬци, ТапанциоЬци 
ТерзиоЬци, ТопузоЪци, ТопалоЪци, ТулумоЪци, ЁелешоЪци, ЁосеЪцщ УзуноЬ- 
ци, ФодулоЬци, ЧапканоЪци, ЧаушоЬци, ЧакароЪци, ЧеЪреЪци, ЧешмециеЬцщ 
ЧолакоЬци, ЦамбазоЬци, ШабаноЬцщ ШабоЪци, ШишкоЬци и многу други2).

35. Многу од овие хибридни имиња на родови, од кои некой 
отпрвин биле само прекари, денес се употребуваат како презимиња. 
Тие најчесто завршуваат на формантите: -oô (-eè), -о(Ь)ски, -е(Ь)ски-ски. 
Сп.: АбациеЬ, Бојаџиећ, БарчащиеЬ , БарушчиеЬ, ЗорбеЬ, БакалчеЬ, Opïau-

СапунциеЬ, Éoceb, КуркчиеЪ, ЧешмециеЪ; KaparoзоЬ, ТопалоЪ, i&z- 
милоЪ, ЧолакоЪ; Бојаџиски, É ocebcm , Барутчиски, Кафеџиски, М ура- 
тоски и сл. -

36. За разлика од овие имшьа, кои се срекаваат скоро редовно 
за означување македонски фамилии, денес се срекаваат ^прилично често, 
кај исламизираните Македонци й кај муслиманските Цигани презимиња 
на -ob (-eb) и -ски. Сп. : АсаноЪ{ски), SajpaMob(cmi), МемедоЬ(ски), СинаноЬ
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3) Ова се всушяост посесивни адјективи изведени од турски лични машки 
имиња. Kaj поголемиот дел топоними, од овој вид, како втор елемент се подразбира 
cćvzo, пр.: Лтно (Село), Кадино (Село) (и двата во Скопско). Треба да се одбележи дека 
и во турските називи на овие места, често се испушта вториот елемент ,,село,>)- 
Инаку овие топоними, како и најголемиот дел од оние што се изведени од турски 
лични имиња јасно зборуваат за поседовните односи во времето на турскиот феуда- 
лизам и се срекаваат многу често.

2) Од примерите се гледа дека најголем број е изведен од личните муслимански 
имшьа (пр. АдемоЪци, БекароЬци, МуратоЪци, ШабаноЬци). Мегу другите примери се 
забележува дека се наоѓа приличен број образуван од ошпти зборови што означуваат 
професија (пр. КадиоЬци, СимициоЬци, ТерзиоЬци, ЦамбазоЬци), некоја телесна (пр. 
КамбуроЬци, СакалоЪци, ТопалоЪци, КелешоЬци) или пак некоја карактерна особина 
(пр. МукаетоЬци, ПишманоЬци, ЧапканоЪци) и сл.



(ски), ШабаноЬ(ски). Турските фамилни имшьа, колку щто можев да за- 
бележам, остануваат неизведени. Сп.: Вели, Исмаил, Јагиар, "Ќамуран, 
Шакир и др.

37. Hs е редок случај некой од овие хибриди да се сретнат и како 
топоними и тоа за означување помали месности, маали а понекогаш 
дури и села, доколќу отпрвин биле населени исклучиво од дадениот 
род. Сп.: Ajbam obw , Алдинци, АциеЬци, Ба]рамоЬци (Дебарско), Екимци, 
ОцеЬци и др.

* Џ
38. Бројот на хибридни придавки меѓутоа, е прилиййо ограничен.

Ова секако затоа щто турската. придавка е многу устојчива и претрпува 
минимални измени. Меѓу малиот број хибридни придавки сезабеле- 
жуваат неколку описни, едносложни и двосложни, и тоа прощирени 
со македонските суфикси: -ab, -ен, -ест, -л(иЬ), -ob, Ст.: абдалеет, алоЬ 
и ален, будалест, гуЬезен, намќорест, немлиЪ, кирлиЬ, кафеаЪ, шенлиЬ, 
шишкаЬ. " .  . . , \· , ' · Г’.'. ·=;· ;‘v г"

II. Сложена збороЪи (композита)

39. Едно од најживите и најчсстите средства за збогатувањето 
на македонската лексика, како во народните говори така и во литера- 
турниот јазик, е образувањето на сложени зборови1), посебно на именки, 
придавки и прилози, Оваа околност, како и фактот што меѓу заемките 
од турскиот јазик се наоѓа цридийен број сложени зборови, придонесле 
меѓу големиот број сложенки што се наоѓаат во македонската лексика 
да се најдат ж такви сложени зборови чијшто еден елемент е од маке- 
донско а другиот од турско потекло. Според синтаксичкиот однос на 
елементите во хибридните сложенки што овде се разгледуваат, се сре- 
каваат како тие щто· се во наспореден однос (во јукстапозиција) така 
и тие што се во зависен. однос (субординација). Што се однесува до сте- 
пенот на сраснатоста на составнйте елементи, по однос на графијата, 
тој е поголем или помал. Елементите во овие хибридни образувања 
(особено кај именките) се или непосредно сраснати или се пак еврзани 
со составен вокал. Се забележуваат почесто сложени именки, придавки 
и прилошки изрази. Хибридни сложенки од другите видови зборови се 
поретки.

40. Mery сложените именки ги забележавме следните неколку 
примери составени од именка + именка: алтанмомче, дроб-сарма, меЪлем- 
рана, мајмунчобек, мастпазар, тутуноберач; од придавка-h именка: topuo- 
маалец, долномаалец (и ж. р. юрномаалка и долномаалка), арамолебец 
и арамолепка („Коа ти рани такфие арамолепци, коа ти рани; — Цеп. 
2, 238 или „Та зощто ти е ваа арамолепка шо а држиш овде. . — К. 
Ж. I, 56)2), дрЪенпазар и житнипазар (Битола)3); од глаголЧ- именка
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г) Бл. Конески, Граматика II., 69. *
2) Во јазикот на нар. поезија не се ретки и образувања како ал-кобилче („Шчо 

си вјана Најум ал-кобилче / Ал-кобилче Најум тригодишно" — Фол. 2498, Битолско).
, 3) Во врска со сложенките cf. Видоевски, Божо, За сложенките, MJ II, 6р. 6 

(1951), стр. 131—140.
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(глаголот е најчесто во императив: Ьратидулак, лижисаанка; од негација 
+ именка: нејалан (како антоним на неЬистта), некасмет (секако по 
аналогија на несреќа); од број -f именка: десетокатница (и сите слични 
образувања).

41. Сложените хибридни придавки се среќаваат почесто во 
поетскиот јазик. Така на пример од придавка -h придавка: модроали 
жолтоали; од именка + придавка : пламноали, Ъишноали; од придавка+ 
именски корен: хиашоок тур. sad, adj. „разрок”1). -l· ок(о). Како сло- 
жени придавки можат да се сметаат и сите оние образувани со негацијата 
не како: некадарен, некасметлија недотамен и други.

* 42. Mery сложените хибридни заменки, со почеста употреба се 
йзделуваат оние што се образувани со турската заемка хер « ]  тур. 
her)\ ер дека, ер кај, еркој, ерзашто, ершто, еркако (кај Пејчиновиќ осо- 
бено често: хер што, хер кадеюдер, хер како); во Охридско: ергичо ер- 
колку; во Кулакиското еЬашелие ер шо. Сп.: „Умот’и касметот, еркај 
да одеа, од него мислата не ja иставаа.. (Прилеп, СбНУ, X, 135), 
„ . . .  да не береш гајле, ер дек* да одшн.. (Верков. 268), . .туку
ерзашто работа на меника да идиш.. (Верков. 41), „... .oj чобани, 
утри хер кој човек да пусна, виа да гу утепити” (Верков. 146), „Другиот 
беши без кьсмет, ер што да фашташи да чини,* насат му отиваши ра
бота! а" Верков. 82)2).

43. Mery поретките хибриди образувани од други видови збо- 
рови доаѓаат: бајамити, Ѓоамити, коџамити и аманте, ајдете, бујрумте 
и слични.

44. Што се однесува до сличните хибриди кај топонимите и 
антропонимите, може да се константира дека такви образувања не се 
многу чести.

45. Mery топонимите се забележуваат случаи како КаЬакли- 
чука, кој секако настанал во турска двојазична средина.

46. Mery антропонимите пак, се срекаваат најчесто такви хиб
риди чиишто елементи не се наполно сраснати. Се работи за образу- 
вања во кои како прв елемент доаѓа заемка од турскиот. Тоа се нај- 
често заемките: ары, дели , кел , ќор, ќучук (<^ тур. haci, deli, ke l, kör, 
küçük). Вториот елемент пак, е македоиско лично име. Сп.: Аджи- 
НакоЬ(ц)и, Ари-ЗлатоЬ{ц)и, Apu-3gpabeb(ü), Аци-НиколоЬ{цй); ДелщанеЬ, 
ДелипетреЬ(цй), Дели-МитоЫци), ДелииакоЬ(и); КелкоцеЪ; ЁормонеЫци), 
ЁортошеЬ(и); Ёучук-ДонеЬ(ци), Ќучук-ЈончеЪ\цы).

х) Интересно е да се одбележи дека во Далмација (Блато) е забележан, со исто 
значење, хидридот штралоНаЬ <  итал. (млет.) stralochio и 'хрват. суфикс -ab (cf. 
Vinja, op. cit. стр. 200). како и хибридот Њерок и Њерочац „разрок' <  итал. guercio 
„разрок” и хрват. око (cf. Р. Skok, Zeitschrft für romanische Philologie 54,495)1

2) И во турскиот 'јазик, her се употребува .во сложена заменски изрази: herkes 
„секој,Ј herkim „било кој”, hernerede „каде и да е”, „насекаде^. Не е исклучено да 
се рабти овде (во мак. хибриди) за изрази добиени по пат на парцијално калкирање, 
во врска со ова cf. MJ, X III— XIV, О. Јашар-Настева, За македонските калкид 
турскиот јазик).



Турско-македойски лексичкн вкрстувања и мешања 3б1

❖
. ❖  îk

47. Освен овие прави хибридни сложенки, ce среќаваат, како 
што веќе во почето^от нагласивме, и разни споеви, синтагми и изрази 
составени од два основни збора (од различно етимолошко потекло). 
Елементите во овие споеви не ce сраснати, тие ce самостојни. Вакви 
хибридни споеви ce среќаваат почесто кај именките, глаголите и при- 
лозите, а исто така и кај топонимите и антропонимите.

48. Mery именките пагаат в очи оние хибридни образувања 
што се добиени по пат на парцијалното калкирање1). Сп.: анамска рака ., 
арсланаусти, бел .(;црн) цшер, цеп Шрошок, женски пазар, мум ножици

тур. hanim ell, aslanagzi, ak {kara) ciger, cep harçlîk, karî. pazari, 
mum makasî.

49. Освен овие примери," во јазикот на народната поезија, се 
среќаваат особено често состави од две имеики во јукстапозиција. Ста- 
нува збор за атрибутеки состави или адјективни ело женки2). За нас е 
овде важен фактор што едниот елемент е од македоиско, а другиот од 
турско потекло. Од синтаксичка гледна точка, односот на заемката 
кон домашниот збор е определувачки. Пајчесто првата компонента 
од составот е турска заемка која има фунќција на детерминант. Редот 
на елементите во составот е постојан (исто и обликот).

50. Од почестите примери во - јазикот на народната поезија, 
се среќаваат со поширока употреба следните: бурунцу кошула („Му 
облече бурунцу кошула” — Милад. 118)3), гајтан beru („Милите ти црни 
очи / Црни очи, гајтан Ьежци” — Беровско — Фол. 1312), ѓул  градина 
(Сказна, 77), бадем gpbo („Ој изникни ми бадем дрЬо” — Штип, X. М. 
1125), ибришим поЪои („Да си изва'ам свилни пелени / Свилни пелени, 
ибришим üoboj” — Милад. 361), катран очи (Чашуле, Раскази, 16), 
сејмен кошула (П. Мих. 229), фелдиш гребен (Малешевско, фол. 2695)4),

51. Од стилска гледна точка многу од ваквите хибридни споеви
станале постојани стилски средства, клишеи. Треба да се одбележи 
дека ваквото приближување на два елемента од кои секој ги задржува 
своите особини, а сепак првиот своего значење го внесува во составот 
и врши по тој начин атрибутска служба, е особеност на турската син- 
такса5). Според мое мислење овие состави се образувани по углед на, 
бројните примери преземени од турскиот јазик (сп.: самур калпак, шам 
кутгда, санцакбег и безброј други)6). . - s

•_________i . <
х) Во врска со ова види го мсјот прилог „За македоиските калки од турскиот 

јазик, Македонски јазик, XIII—XIV. 7 , ,·
2) Овој термин го употребува П. Скок (Прилози проучаЪа1ъу турцизама у  српско- 

хрЬатском језику во Slavia, Praga, 1937—1938).
3) Испаѓањето на к во бурунцу (<^ тур. buruncuk) укажува исто така дека се 

работа за сложен израз.
4) Овие примери се ереќаваат како во јазикот на народната поезија така и во

литературниот јазик. .
б) Во врска со ова cf. Deny, Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli), 

Paris, 1920, стр. 744 и Кононов, Грамматика соЪремешою турецкого литературною 
языка, Москва—Ленинград, 1956, стр. 148.

6) Бл. Конески, (Граматика, II, стр. 47) констатира дека прибавување на една 
именка кон друга не е така редок случај во македонскиот јазик.



52. Меѓу хибридните споеви што изразуваат дејство, ce наоѓа 
дела низа глаголски состави, адекватни на турската глаголска кон- 
струкција од именка + глагол, од типот пие т у тун „пуши” (кал- 
кирано од тур. tütiin içmek). Интересно е да се одбележи дека на вак- 
вите состави, значењето му го дава турскиот збор, а глаголското обе- 
лежје, македонскиот. Двата збора заедно, од семантичка гледна точка, 
претставуваат една целост, изразуваат еден поим.

53. Како почести хибриди - од овој тип се изделуваат оние што 
се образувани со глаголите: стори, чини, üpabu, gaba, фрла, фаќа. Така 
на пример со глаг. стори: ~  азар „приготви”, ашик се ~  „вљуби се”, 
~  даЪа „тужи”, ~  дикат  „внимава”, ~  идаре „штеди”, ~  инќар „не 
признава, утајува”, ~  испат „сведочи”, ~  кабаещ „згреши”, ~  му- 
кает  „внимава”, ~  ниет „има намера”, ~  пишман „покае се”, ~  резил  
„осрамоти”, ~  сабар „стрпи се”, ~  теклиф  „понуди” ; со глаг. чини 
~  гајрет „охрабрува”, ~  запт  „забранува·’, ~  жзмет „послужува”, 
~  кабул „признава”, ~  лаф  „зборува”, ~ муабет  „разговара”, ~  p u 
pa „моли”, ~  ссир „гледа” ; со глаг. üpabu: ~  арц „троши”, ~  ќеф  
„ужива” ~  цумбуш  „весели се”; со глаг. goba: ~  изин ' „дозволува”, 
~  карар „оценува/, ~  цеЪап „одговара”; со глаг. фрла\ ~  имза „пот- 
пишува”, ~  ифтира „клевета”, ~  кабает  „обвини”, ~  чифтиња „кло- 
ца”, ~  бој „расте во висина”; со глаг. фаќа: ^  инат „инати се”, ~  ку- 
сур „замерува' забележува” ; со глаг. игра: ~  комар „коцка се”, ~  мај- 
тай „исмевува” ; со глаг. же: пие т ут ун  „пуши”1).

54. Се случува често да се сретне една иста, именка (заемка 
од турскиот) во состави со различии глаголи (пак калкирани од тур
скиот). Така на пример со именката абер: ~  gaba „известува”, ~  има 
„се разбира”, ~  нема „не знае” ; со именката пари: ~  изедуЪа „проне- 
верува”, ~  расипуЪа „раситнува” и сл.

55. Покрај овие именски и глаголски хибридни споеви се сре 
ќаваат доста често, во народните говори а и во литературниот јазик 
и прилошки хибридни споеви. Овие хибриди се образувани по углед 
на бројните адвербијализирани македонски состави образувани од 
предлог + именка. Најчести се тие образувани со македонските пред- 
лози: на, за, со, и турските заемки. Така на пример: на баш („Море ти 
се курдиса на баш, не ли те je срамота?” ?— Кратово), на башка, на бој 
„на високо” (куќа, — Тиквеш, 153) на дизшц („ . . .  тики да го разиграм 
по сокак и дури, да го к'здисам арно и да го пуштам после на дизѓин , 
щто да може да бега” — Цеп. 3, 206) на душеме „на високо” (куќа — 
Тиквеш. loc. cit.) на касла „нарочно”, на каим  „реми”, („Играчката 
му излегуала на каим  (от двете страни точно камење)” — Цеп. 3, 187), 
на калан. . . . . .  на калач „косо, дијагонално”, на карар точно”, на кар-
шија „спроти”, на мајтап, на мегдан („Лагата му излезе на мегдан” —
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1) Во врека со ова cf. О. J.-Настева, MJ, XIII - XIV—op cit.



Прилеп, СбНУ, XII, 241), на така; со мукает  „вшшателно”, со намуз 
,5чесно”, со усул  „внимателно”; забадщаЪа „залудно”, за мерак, за ре- 
зил , за кейф и поретко со некой други предлози: Ьтубе, дохак, под ќесим  
(ТиКвеш, 163).

• - . л  -- · *  *
6 ' ❖

56. Слични образувања се среќаваат и во топонимијата. Паѓа. 
в очи особено голем број хибриди образувани со: а) турски и Ъ) маке
донски топономастикуми.

57. а) Како турски топономастикуми, најчесто се срекаваат 
турските заемки: ан, аргач, б аир, бунар, дере, ендек, кале, корија, кула, 
маало, мегдан, срт, цаде, чаир, чешма «  тур. han, argaç, bayîr, bunar, 
dere, endek, kale, koru, kule, mahalle, meydan, sirt, cadde, çesme,). Така 
на пример: Јанче Ан, Стари Анои; Крст Баир, Кремен Баир; Долни Б у- 
нари, С ух Бунар; Прстен Дёре, Појата Дере; Голем  Ендек, ДрачеЪица 
Андак, Скокот Андак; Старо Кале; Горна Кори]а, Стара Корија (Полог); 
Стара Кула; РулеЬци Маала, ГлаЪинци М аала  и многу често Горно 
(Средно и Долно) М аало  како и Hobo {Старо) М аало; Горни {Долни) 
Мегдан; Стари Таги (тур. tas ,,камен); СуЪа Чесма, Габар Чешма, Брест  
Чешма, Три Чешми; Старо {Hobo) Џаде, Долно {Горно) Џаде (Малесија) 
и безброј други.

58. b) Од македонските топономастикуми во хибридните топо-
ними се срекаваат почесто: лака, колиба, поток, чука, чукар. Сп.: Виран 
Лака, Баш Колиба, Герен Поток, Бетр Чука, Ешек Чука, Бардак Чукар,, 
Чешме Порој, Чаир Трла, Орта Брдо (дури и Ортабрдска Река — 
Штипско). ' · V:' ' ■. Ј

59. Почести од овие топоними се оние кај кои односот не е 
јукстапозиција но субординација. Во'овие случаи, зависноста меѓу 
компонентите е изразена со соодветви наставки. За илустрација ќе наве- 
дам само неколку такви хибриди: Ашно Село, Аскерски Камен, Бабин 
Срт (Малесија), БеюЪи Hubje (Полог),. ТонузоЪ Рид, ЕминоЪа Чука, М ар- 
коЪо Кале, МифтароЪ Рид, Курт лу Чука (сп. КаЬакличука), Кадино Село, 
Стојан Таши (Т. Велешко), ФакироЪо Брдо, Чаталски Поток, Џами- 
малска Река* 2).

60. Не се ретки ни сложени топоними, образувани со помошта
на македонски, и поретко на турски предлози, Сп.: Пот  Баир, По  
ДерЪен (MJ, IX, 54), Н а Џаде (Прилеп). Под К ули, Крај Курща, Над Чеш
ма или Чука Алт е, Тиквеш (тур. alt „под"), и други. · '
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*) Извесен мал број од нив (пр. ан, аргач, кула, цадё) не означува географски 
поими. .

2) Топонимите Куртлу Чука, Стојан Tamu, како и ДиЪле Пошош, Сушица 
Тарласи, ОжоЬица, Тарласи (с. Средно Коњари — Скопско) секако настанале во турска 
јазична средина. .
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В. ХИБРИДИ ДОБИЕНИ ПО ПАТ НА ВКРСТУВАЊЕ 
И НАРОДНА ЕТИМОЛОГИЈА

I. Контаминација1)

61. За разлика од досега разгледуваните примери, кај кои имав- 
ме јукстапозиција на два цели збора, овде ќе биде разгле дан оној вид 
хибриди кај кои имаме вкрстување и наполно срастување на делоЪи од 
два одделни збора. Овие хибриди се добиени, знали, како резултат од 
вкрстување на одделни елементи од турски и македонски зборови. Сос- 
тавените делови на двата алоглотски збора образуваат нов збор. Нај- 
честата прилина за образувавье овие хибриди е симултаната појава на 
два збора (од разлилно етимолошко потекло) во свеста на билингвот 
за една иста претстава (предмет или поим). Истовремената појава на 
македонскиот й турскиот збор, најлесто се среќава во слулаи кота се 
асоцираат зборови блиски или пак спротивни по зналење. Затоа и во 
поголемиот дел примера што овде се разгледуваат, се работа за конта- 
минација на делови од синонима и антоними.

62. Од материјалот со кој располагам, успеав да ги забележам 
следниве примери:

беладжа (и Беладжа) <[ беличко X ant. караџа (тур. karacä). Хиб- 
ридот белаца се употребува за означување „бело домашно животно 
(овен, пес, кон>)”. Зборот е забележан во народните говори а и во јази- 
кот на народната поезија: „У кафало изговори: /Овен Ќараџа, Караџа,/ 
И втори овен Белаца / Доведете ми стадото!” (П. Мих. 117).

вртелија Ьрти X ant. темејлија (тур. temelli) или јерлцја  (тур. 
у  ed i). Хибридот е забележан во Тиквешко и тоа за озналување „лще 
што не е од местото (како што е тоа слулајот со темелија или јерлија), 
лице што не се задржува по долго на едно место, ами се сели” : „Врте- 40

Оливера·. Јашар-Настева

40) Во врска со ова прашање види: Н. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, 
стр. 133 и натаму; Kr. Ny гор, Grammaire historique de la langue française 1914, 
t. I, стр. 467—469; Нироп ce задржува повеќе на контаминација на синоними, но и 
на некой латинско-келтски образувања (стр; 6), латинско-германски .(стр. 11) и фран- 
дуско-италијански (стр. 58—59); Bloomfield, Language, стр. 422—426; Jespersen, Lan
guage, стр. 281. Во врска со некой примери на контаминација во српскохрватскиот, 
cf. Yasmer, Die griechischen Lehnwörter im Serbo-Kroatischen, Berlin, 1944, каде 
се дадени следните примери (стр. 33): Ьраюлисати <  ђаВолисатш, драюмант, драш 
камен X дијамант; потоа М. Будимир, Из саЬремене алоГлотије, кој дава неколку 
примери забележани во Босна, како: лејлук <\ герм. Löhnung „плата” X Шур. ајлук 
„плата” и лабрња <ζ итал. labra X  српхрЬат. брња и П. Скок (во Zeitschrift für 
Romanische Philologie, 54, стр. 205) кој дава лагушчерица <  итал. lacerta X  хрЬат. iyui- 
черицалЋо поново в реме со ' овие вкрстувања и јазички мешања се занимаваат 

. Томановиќ (op. cit.), кај кого меѓу другите примери на контаминација.на домашни 
елементи, се наоѓа и хибридот дункле <  итал. dunque X  хрват. дакле, и В. Виња (op. 
cit.) кај кого покрај веќе спомнатите примери {лахуцтерица и дункле) ce наоѓаат уште 
десетина други. За овој вид хибридни образувања во македонскиот јазик досега не е 
пишувано. Се забелеува дека и во македонскиот, како и во другите јазици, се среќа- 
ваат примери (не многубројни) на контаминација на идиоглотски елементи. Таков 
еден пример е лилкапа <  ли.ьак X  капа (иитиран во Граматиката на Бл. Конески, 
Д,. стр. 70). Се забедежува дека во германската лингвистичка наука посебно се изу- 
чувани Екрстувања на идиоглотски елементи. 4 i - ·· ,Λ * .·'



лије сме, много мачени, никаде ќутукот не ни се знае, данеска овдеја, 
утре, со здравје, патишта на друзи села ќе ванеме” (Тиквеш, 267).

грижовлија <[ (за)Грижен X ѕуп. гајлелцја (тур. gailelï). И овој 
контаминиран хибрид се -среќава во народните говори а и во јазикот 
на народната поезија. Сп.: Та шло ми си гајлелија / Гајлелија, ïpuxcob- 
ли јаТ ’ {Берово, Фол. 1298).

достур доста X ѕуп. дестур (тур. destur). Хибридот ce сре- 
ќава, како и заемката дестур, за означување „доволно, колку што е 
потребно”. Така на пример: „Ота да не се живее ш ] што има достур 
мае, сирење, месо.. . „(К. Ж.) или”. ..  ни сол достур не пушчаат” (ibid). 
Освен овој хибрид, забележан е и хибридот достурли (проширен со тур. 
суфикс -ли) : „Јадење и пиење достурли имал „(Цеп. 2, 244). Не е исклу- 
чено дека се работа овде и за народна етимологија.

јали ja  (тур. yahut y d , „или”) X syn. и ли. Зборот има широка 
употреба во народните говори, а се среќава и во литературниот јазик. 
Сп.: „Така поминуваат такви : јали  в апсана јали  сургун” (Бегалка, 56).

клапавица лапа (тур. lâpa) X капе, капаЬица. Хибридот кла- 
паЪица има главно дијалектална употреба·. Со исто, значење, во литера
турниот јазик се употребува зборот лапаЬица. ■*/ ;

крбла, крбло кобла, кобел X syn. кьгЪа (тур. kîrba). Зборот
има широка употреба и означува „сад од дрво (со специјален облик 
и намена)”.- Се среќава и топоним Крбла.

ловджија лоЪец X ѕуп. абџија (тур. αν ci). Зборот има широка 
употреба, не само во народните говори, но и во литературниот јазик.

сребранлија сребрен X ѕуп. срмајлија (тур. sîrmaii). Хибридот 
има поширока употреба во jужните говори. Сп.: „До три конца ермалии, 
лелим цаним / До три игли сребранлииУ> (Гевг. Фол. 205).

•смеарџија смеар X syn. шегаџија (тур. sokaci). Зборот .ce сре- 
ќава често во разговорниот јазик.

тавтабица таЪтабита (тур. tahtabitï) X syn. дрЪеница. Во Би- 
тола се· слуша и тартабица.

чешмурка (и Чешмурка) чешма (тур. çesme) X syn. шипурка. 
Хибридот се среќава како апелатив и тоа со значење „малечка чешма” 
и „шопурка”, а исто така е забележан и како топоним: Чешмурка, име 
на месност (с. Дедино, Радовшпко, околија Штипска). До ова вкрсту- 
вање можело лесно да дојде бидејќи не ретко се среќаваат хидронимите 
Чешма, Чешмиче и Шипур, Шопур, Шопурка (Тиквеш, 477), Шупуро 
(Прилепско-Битолско — Гл. Ск. Н. Д. 2. XII, 206). Дури забележав дека 
се срекаваат и сложени хидроними од двата збора, како на пример: 
Шипур Чешма (с. Ыовацй, околија Битолска), Чупур Чесма (Валандово) 
како и Шоцура Чешма (Лагово). Од овие називи, како што веке реков- 
ме, можело сосем лесно да се дојде до интересниот хибрид Чешмурка 
односно чешмурка.

II. Народна еплимолошја

63. Освен овие примери добиени по пат на вкрстување, се сре
каваат и неколку хибридни рбразувања добиени со приближуваше на
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турските зборови до домашните, по пат на народна етимологија. Пред 
да поминеме на нивното разгл еду ваше, треба да одбележиме дека 
бројот на случаи на народна етимологија е сразмерно многу мал. Овој 
факт изненадува бидејќи бројот на заемките од турскиот јазик е многу 
голем а народната етимологија е особено честа кај тугате зборови1). 
Интересно е да се одбележи дека оваа појава е констатирана и во бу- 
гарскиот, по однос на заемките од турскиот јазик. Ова би може- 
ло да се објасни, според мое мислење, со фактот што турските збо
рови во македонскиот, впрочем како и во другите балкански јазици, 
-преминувале по директен пат, без посредство и, следователно претр- 
пувале минимални измени. Важен момент е и фактот што најголемиот 
дел од заемките имал многу распространета употреба. Не треба да се 
заборави ни тоа дека не е исклучена можност во разните говори да се 
наоѓа можеби и поголем број зборови од турско потекло, изменети 
по пат на народната етимологија а дека во запишаните материјали 
тие не успеале да продрат. Ова е можно бидејќи азпишувачите на народ
ною творештво секако подобро го познавале турскиот јазик и можеле, 
најверојатно, свесно да ги избегнуваат таквите хибриди.

64. Како покарактеристични ги из делив следните примери: 
девет табани „вид пита" gebe табани (тур. deve tabani „пита 

свиткана во вид на табанот од камила", сп. gebe „камила") доведено 
во врска со бројот деЪет. Зборот е забележан кај Цепенков: „Мислеф, 
шестаф, како да праам, измислиф еден маривет: си напраиф едно ќесе 
од асе и ми месиа сукано {дебет табани), та и наредиф тевтерите едно 
од ниф, друго от дебет табани и најзгора..."  (Цеп. Авт. 143).

е биде „никогаш" ебеди (тур. ebedi „никогаш") поврзано со 
да {не) биде. Овој збор се наоѓа неколку пати забележан во материја- 
лите на Беркович. Сп.: „Ама ти, што ми позна мене и ме раздели од 
арапката, ету пуштам веке водата на касабата да тече кату напрет и 
е биде да не сьхни" (Верков. 162).

ковенџија {кубенџија) „златар" кујунџија (тур. kuyumci) повр
зано со гл. коЬе. Сп.: „Бог го убил Цетре Бајрадинче! / Зашто беше 
Петре куЪещшфче” (Милад. 290 и 471).

којнак „голем орев (камен или сл.) со што се фрла" (при разни 
игри) оршк (тур. oynak kemigi). Консонантот к  во хибридот секако 
е додаден во врска со зборовите камен, коска што означувале пред
мета со кои се фрлало. Не е исклучено тур. ојнак (како и заемките они, 
ојна) поради својот фонетски облик да се асоцирале и со зборот којн 
(дијал.).

маркуш „вид древо од гума" (се употребува за пресипување теч- 
ности или за вадење бавчи) марпуч (тур. marpuç „вид древо кај нар
гиле" и „древо за вода") најверојатно доведено во врска со лйчното 
име Марко, Маркуш. Хибридот маркуш  како и заемката марпуч (поретко) 
се среќаваат редовно во употреба.

г) Во врска со ова cf. Кг. Nyrop (op. cit.), 1 .1, стр. 470 и t. IV, стр. 326 како и 
Bloomfield, Language стр. 423, каде авторот вели: „Foreign words are especially sub
ject to this kind of adaptation”.



менѓуш, менѓуша „обетка” менкуш  (тур. тепкиѕ „обетка”) 
доведено во врска со ybo, уши. Зборот се среќава и во. народните говори, 
паралелно со зборот обетка а во јазикот на народната поезија се ри- 
мува со уш и : „Така беше лепо промената / Наредена динар до динара / 
/ А на уш и  стребрени мепѓуши / А на срце пафти позлатени” (Милад. 
426)1).

/озбојаџија „измамник, маѓионичар” тур. gôzbagîcî; со исто 
значење, доведено во врска со заемката бојаџија (тур. boyaci). Зборот 
има широка употреба во народните говори и во разговорниот јазик, 
Сњ : „Ѓозбојаџија je, не лажите се!” (Галичник, Р. О.).

/озбојаџилак „измамништво, лукавство” и „маѓионичарство” 
тур. gozbagîcîlîk , со исто значегье, доведено во врска со заемката 

бојаџилак . (тур. boyacîlîk). Како и претходниот збор, и овој се среќава 
во повеќето народни говори. Сп.:” . , .  ѓоа не гљаал: — тука се со- 
пинал от малечки нешча, тука незнаел каде да стапнит, тука пак падинал 
и друдзи такви ѓозбајаџилоци пра'ел” (Охрид, Шап. Нар. Ст. III, 69). 
Зборот е забележан и во Галичко (Р. О.: ѓозбојаџилок).

домазлак „расен добиток што се остава дома за расплод^ 
домазлак (тур. damazlîk) доведено Во врска со зборот дома. Зборот 

има редовна употреба. Сп.: „Вук домазл’к  не чуа” (Поел. 1013).
пексимит „двопек” пексимит (тур. peksim et), доведено во врска 

со заемката симит (тур. simit). Сп.:” / Некогаш војнидине кога нè 
можит да дрбијет обичен леп и рйнит со пёксимит” (Галичник, Р, О.),

• .. . *
С. Тавтолошки хибриди2.*

65. Овој тип хибриди претставува една од многу интересните 
појави3) на јазичките мешања и тоа не само од етимолошка но и од семан- 
тичка гледна точка. Од етимолошка гледна точка тоа се зборовии споеви 
составени од алоглотски елементи. Како и во досегашните примёри, 
тие им припаѓаат на македонскиот и турскиот јазик. Турскиот збор
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2) Во врска со овој збор во српскохрватскиот cf. В. Томановиќ (op. d t  Гед; 
Зборник, I, стр. 89, бр. 144).

2) Во врска со називот на овој вид јазички мешања, може да се констатира 
дека се употребуваат повеќе термини. Така на пример во ерпхрват. се среќава: gboje- 
зична сложеница (М. Будимир, op. cit.) и коныомерат (V. Vinja, op. cit., според Виња 
овој термин го предложил Миљорини на III меѓународен лингвистички конгрес). 
Во бугарскиот се среќава синонимична gbojim (К. Костов, Един случај на синонимични 
gbojm b народните песни во Български език, VIII, 1958, кн. 4—5), Зборувајќи за аналог- 
нйте образувања во српскиот јазик, Н. К. Дмитриев (Доклады Академии Наук СССР, 
1928, бр. 2) зборува за парни сочетания переходною типа.

3) Според М. Будимир, (О дбојезичним сложеницама тйутолошкоГ типа) нај-
познати примери на двојазични сложенки од овој тип, се забележани во италијан- 
скиот јазик каде што на југ се среќаваат италијанско-грчки хибриди (на пр.: Lingua 
G los sa, топоним на Сицилија), а на север м;талијанско-герма1Ески (на пр.: Monte 
Gibello, топоним). Но, вакви примери се среќаваат во поголем или помал број скоро 
во сите јазици. Сп.: во англ, greyhound ( <  исл. greu „пес” +  англ, hound” пес), во герм. 
Lugenwiese ( <  слав. луХ „ливада” +  герм. Wiese „ливада”), во швед, haricotböner 
«  Франц, haricot „грав”. +  швед, honor „грав”). Примерите се земени од L. Deroy, 
L'Emprunt linguistique Paris, 1956, стр. 228. * *
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о инаку заешса што има широка употреба. Од семантичка гледна точка, 
тоа се конгломерати составени од два зели збора со исто, или блиска,.зна
ченье, т. е. од синоними. Што се однесува до начинот и степенот на срас- 
натоста на двата елемента, можат да се изделат два типа (не строго 
разграничени) : 1. Наполно сраснати таЪто логики хибриди и 2. Нела- 
полно сраснати таЪто логики хибриди. Оваа по делба што на прв поглед 
ja засега само надворешната страна на алоглотските зборови и споеви, 
го опфаќа, исто така, и нивниот внатрешен облик.

66. Во првиот случај, плеонастичната употреба на разноја“ 
зичните елементи има и семантичка функција бидејќи двата синонима 
заедно се дополнуваат, едни (првиот, без оглед на неговото етимо - 
лошко потекло) е определувач, (déterminant), а другиот е определен 
(déterminé) збор. Двата збора заедно образуваат нов збор и означу- 
ваат нов предмет и нов поим1).

67. Во вториот случај, повторувањето на двата йстозначни 
збора има повеќе стйлистичка функција. Со нивната употреба се пос- 
тигнува поголем стилски ефект.

68. Редот на алоглотските елементи не е строго определен 
како што е тоа случај во српскохрватскиот, германскиот или во некой 
другй јазици2). Ова доаѓа оттаму што во македонскиот јазик на прво 
место доагд придавката.

69. Поголемиот дел од овие хибриди се карактеристични за 
поетскиот стил на македонскиот јазик.

I. Наполно сраснати таЪтолошки хибриди

70. Во оваа трупа најчесто доаѓаат хибриди од типот Lingua 
glossa „јазик+јазик” (<^ итал. lingua „јазик” + гр. 'glossa  „јазик”)· 
Во сите случаи се работа за наспоредно ставање на два синонима. Haj- 
често се тоа хибриди составени од именки или придавки, но се срека- 
ваат и такви што се образувани од два прилога, сврзника или предлога- 
Mery поинтересните примери се изделуваат следните:

алцрвено тур. al „црвено” + црЬено. Хибридот се среќава не 
само во јазикот на народната поезија, но и во ■ разговорниот јазик за 
означување „темно црвена боја^.

синомавие сино + тур. маЪи (mam) „сино”. Овој тавтолошки 
хибрид е забележан во Дебарско, и тоа во разговорниот јазик каде што

Оливера Јашар-Настева

3). Исто како што во српхрават.: пинбор «  итал.pin(o) 4-„6ορ·? хрват. бор) 
означува "спец, вид бор" (Pinus halëpensis); цеЪиз-орах ( <  тур. ceviz „орев" +  срп- 
хрват. орах) „спец, вид орев"; папир-ћта «  папир +  hala ( <  тур. kâg.îtl) „тенка, спец, 
артија во која се става тутун и прави цигара" (примери земени од М. Будимир, ор. 
e it )  или гамбурак «  итал. gamboro „рак"+ хрват. рак) „спец, вид рак во школка" 
(В. Виња, op. cit.)

2) Сп. во герм.: Laposchtasche (франц.+герм.)3 Lugenwiese (слов.+герм.), во 
англ.: greyhound (исл.+англ.), peajacket (холанд.+англ.), во швед.: haricotböoner 
(франц.+ швед.). Редовно (освен во романските јазици) туѓиот елемент доаѓа на прво 
место. Во врска со ова cf. В. Виња, op. cit., стр. 202, ,
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означува не каква и да било сина боја, туку „виолетна боја, темносина, 
затворено сина боја”, исто онака како што имаат специјално значење 
тавт. хибриди во хрватскиот (пинбор, џебиз-орах, гамбураќ).

главабашија ЫаЪа + тур. баш (bas)' „ГлаЬа”. Хибридот се употре- 
бува во значење „главешина,, главатар, главен” : „ . . .  се обрна поли- 
цискиот начелник кон воените ыаЪабашищ кои имаа поголема власт.’. 
(Современост, en. IV, 49).

лудоделија луд{о) + тур. делила), (тур. deli „луд”). За разлика
од претходните хибриди, овој се среќава редовно само во народната 
поезија: „Стојан бекрија лудоделија” (Милад. 363). Во врска со компо- 
нентата делија, интересно е да се одбележи дека таа ce среќава редовно 
како именка со значење „јунак”, додека како придавка, во значење 
„луд”, колку што можев да констатирам, не е забележана. Но, не е 
исклучено во потсвеста на народниот пеач да постоело и ова значење. 
На ова нё упатува и првата компонента од хибридот, која е исто така 
придавка а и целиот хибрид, кој по однос на зборот бекрија е атрибут.

првосефте прЬо + тур. сефте „прЬо” (нар. s e f  te, лит. siftah).
Конгломератот се среќава и денес често во разговорниот јазик. Сп.: „Toj 
си е таков од прЬосефте” (се слуша дури и оптпрЬосефте). Зборот се 
употребува вр значење „од самиот почеток, сосем од почеток”.

убојлепо тур. hub (перс.) „лепо” -f лейо. Конгломератот се употре
бува во значење „многу убаво, многу добро”. Овој хибрид имал широка 
употреба како во јазикот на народната поезија така и во јазикот на 
народната проза. Сп.: „Откоа го дотребил ѓеризо ѓерифчијата, си зел 
паричките, си отишол на бања, се измил убаЪо-лепо, се променил во 
една убаа руба.. . ” (Цеп. 2, 217), . .јас тебе, ти мене, и така вечераа
убо , лепо” (Охрид, СбНУ, XIII, 197)1.

најбаш <* ш/4-тур. баш (bas) „главен, прв”. Овој хибрид се упо
требува со суперлативно значење „главен, прв, најубав, најдобар” и се 
среќава често во јазикот на народната поезија,. Сп.: „А ако ме тој нат- 
сфире / Ке му дадам најбаш мома Самовила!” (Шап. V—VI, 177), „И си 
отишла в темни зимници / Извадила нај-баш дрехи” (Милад. 266).

бавча-градина <" тур. bahçe „градина” + градина. Хибридот се 
употребува за означување „бавча со цвеке”, „градина засадена со цве- 
киња а не со овошје или зеленчук”. Сп.: Три девојки у баЬча-градина” 
(Милад.).

куќи-сараи куќа + сарај (тур. sa ray) „дворец, палата”.. Турската 
заемка во случајов не е апсолутен синоним на зборот куќа, но е збор 
близок по смислата. Хибридот се употребува за означување не „обична 
кука”, туку „куќа која по големина, убавина и својот раскош прилета 
на сарај”). Односот меѓу двете именки е споредбен.

сабаф-зора тур. сабах „зора” + зора. Хибридот се наоѓа за- 
бележан повеќе пати во значење „ран, утрински” . Сп.: „Повејаје поду- 
ваје / Сабаф-зора ветрови, и!” (Јастребов, 416), „Подувнале сабозорски 
ветрове.. (Велес, СбНУ, X, 37). Во српскохрватскиот е забележан * 24

 ̂ х) Сп. на Корчула извик липабела <  хрват. лша-Ьитал. be lia (cf. V. Vinja, op. 
cit., стр. 205.

24 Годишен зборник
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истиот хибрид во значење „време када се са минарета чује позив на 
јутарњу молитву” (Будимир, op. cit.).

туљбен-крпа тур. тулбен(ш) + крпа. Во турскиот јазик, зборот 
tiilbent означува „тенко, памучно платно од кое се прават крпи (за 
глава), марами” а понатаму и „марама од такво платно”. v Хибридот 
се употребува во последиово значенье и се срекава често во јазиќот на 
народната поезија: „Та си кладе фес / Си преврза момин мафез / Пре- 
фрли си туљбен-крпа. . .” (Милад. 422)1).

туѓин јабанец <  шуѓинЛ-изв. заемка јабанец (тур. yabanci „туѓи- 
нец”) „туѓинец”. И овој хибрид се употребува во народното творештво: 
Не љуби мене, моме, не губи себе / Оти сум тугин, моме, тушн јабанец” 
(Милад. 456). Од овој пример може да се заклучи дека хибридот не се 
употребува само во значенье на „туѓин по потекло”, туку за *„човек што 
постојано живее во туѓина”.

ќевои радости (се слуша и кеЬоирадоси) тур. ќеф (k e y if  ) „радост,
задоволство” -Ь/7ОД0Ст. Во Прилеп, на пример се слуша и денес во разго- 
ворниот јазик: „Што стори кеЪоирадоси’\  „Леле што беше kebou р а д о Ы \  
Хибридот се употребува редовно во плурал.

коњи атови коњ + тур. ат „коњ” (убав коњ за јавање”). Хибри
дот се среќава (во Прилепско, на пример) за означување не „обичен 
коњ”, туку „убав, расен кон>” (за јавање, а не за работа). Во Дебарско 
е забележано коњ атлија: „Да жнее трава зелена / Да ране коња атлија” 
(П. Мих.) со истото значење. И во јазикот на бугарската народна поезија 
ое среќава истиот хибрид, сп. коне атоЪе2 3).

цар-султан цар + султан „цар” (тур. sultan). Хибридот е забе- 
лежан во народната поезија. Сп.: „Та порукна гласи викна: '7  — Чуеш 
ли ме, цар-султан Мурат! „(Серско, СбНУ, X, 91) или „Книга пишит 
цара султан Селим” (Милад. 303). Хибридот означува „најголем цар, 
цар над цареви”. И во српската народна поезија се срекава истиот хибрид: 
султан-цара?). , .<> - /

цар-везир цар -h Ьезир (тур. vezir). Заемката везир е употребена
овде како. синоним на зборот султан односно на зборот цар. Како и 
претходниот пример, и овој се среќава скоро исклучено во народната 
поезија. Сп.: „Испрати го дур до цара / Кат го виде цар-Ъизира / Toj 
си вили отгоори. . . ” (Д. Хисарско, СбНУ, VI, 60). Хибридот е употребен 
во исто значење како и хибридот цар-султан.·

фазла повеќе тур. fa z la  „првеќе” + поЪеке. Овој хибрид е забе- 
лежан во Галичник но веројатно дека се срекава и во другите говори 
во значење „отповеќе”. Сп.: „ .. .на сбкој човек по едно јајце шо се дома 
и едно клавает фазла пбЬейе a тије шо. . .” (Галичник, 252).

Оливера Јашар Настева * ' *

г) Во бугарскиот (во Копривштица) е забележано криа махрама (cf. К. Костов, 
op. cit. 445).

2) ibid. op. cit. loc. cit.
3) Во врска со ова cf. H. К . Дмитриев, Доклады Академии Наук СССР, 1928s 

бр. 2, стр. 20—22, каде авторот, во српскиот јазик бележи. освен овој пример, уште 
и мукадем-појас и чак далеко.
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бекар неоженет <( тур. бекар (pekar) „неоженет” + неоженет. И 
овој хибрид е забележан со почеста употреба во јужните говори. Сп.: 
„Лудо море л ^ о , бёкар неожёнат / Èékap неожѓнат кениса' да грёда” 
(Костурско, М. Преглед, V, 3).

71. Тавтолошки хибриди од овој тип се среќаваат, йако во поо- 
гранинена мера и кај некой други видови зборови. Така на пример кај 
некой предлози и сврзници. Сп. :·' ·

та дури <[ тур. ta „дури'' 4- дури. Хибридот се употребува 
за истакнување на далечина, претежно просторна, а во некой случаи 
и временска. Сп.: „Грабање стоката и челатта, бете катадневна, да  
дури м  досега.. . ” (СбНУ, XII, 81), „Треба да го носам детево та дури  
кај мајка ми” (разг.).

чак дур <  тур. чак (çak) „дури” -Ь дури (за совр. тур. јазик 
çak е архаизам). Овој хибрид има исто значење како и претходниот. 
Но, додека та дури се среќава во широка употреба и денес, чак дури 
има повеќе дијалектална употреба и тоа доста ограничена. Го среќаваме 
забележан во постарите текстови. Сп.: „ .. .со једно викиување го ожи- 
вуеше и жив дома си пак стоеше чак дур да остарет” (Слово, 66) и во 
разговорниот: . .го испратив чак дур до мостот”. Интересно е да се
одбележи дека со исто засилувачко значење е забележан хибридот, 
дофии <( хрват. до -f итал. фин{о) „до” на Корчула1).

хем и тур. хеш  „и” 4- и. Овој хибрид е еден од најчестите. 
Го среќаваме и во јазикот на народната поезија и во јазикот на народната ' 
проза. Сп.: „ .. .клаваат мизенти благи и пијат ракиа, хем  г^.вину.. . ” 
(Верков. 247), „ .. .мори момйченце малечко / И ja си имам белило / 
Белило ем и црвило” (X. М. 1711). Секако дека на народниот пеач и 
раскажувач, домашниот сврзник, поради неговиот фснетски состав, не 
му бил доволно експресивен. Поради ова, т. е. за да се наголеми него- 
вата афективна вредност, се наложила потреба тој да се зајакне. Од 
примерите се гледа дека турскиот истозначен сврзник има овде заси- 
лувачка функција. Неговото значење во хибридот скоро се поклопува 
со значењето на партикулата дури (стихот „Белило ем а црвило” според 
мое мислење, значи исто што и „Белило дури и црвило”).

ич ништо <у тур. ич (hiç) „ништо” ~Ь иишто. Оваа плеонастична 
употреба на две .алоглотски негации, се срекава често и тоа во значење 
„сосем ништо”, „апсолутно еи ш то” . Сп.: „ .. .ич ништо не му реков, 
a Tôj се налути.. (разг.). Заемката ич доа/а често како засилувачки 
елемент на негацијата во македонскиот. Така на пример се среќаваат 
хибридите ич никој, ич ништо, ич нема (сп.: . .ja не зема од државните
ствари ич ништо „— Кратово, или „И ч никој не дојде” и сл.2)

х) Во врска со ова cf. Vinja, op. cit. стр. 205.
2) Анализирајќи ja употребата на заемката ич во Кулакиското еЬателие, автор- 

рите констатираат дека таа доаѓа за засилување на негацијата. Во врска со ова cf. 
André Mazon и André Vaillant, L'évangéliaîre de Kulakia, Bibl. d’etudes balkaniqnes?;VI,
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72. Се случува, ce разбира не така често, да се најдат и суфиксални 
конгломерата, составени од два истозначни суфикса (или наставки). 
Вакво натрупување на истозначни суфикси се забележува во следните 
случаи:

тур. наставка за плурал -lar (-1er) -f македонска наставка за 
плурал -и. Ова натрупување се забележува особено често кај заемките 
од турско потекло, како: шялари, бетери, /дшлари, шшалари. Си.: „И 
ду нёгу друзй ду труйца, /.Ду труйца т;урски агаларЬ” (Разлошко, Сб. 
Мин. III, 87), „ .. .ем слушајте вамо и вие мезш ч-аалари, му рекло на 
мезличот.. (Цеп. 3, 104); „Да изатк4јам бёло платно / Бёло платно 
свё даровно / Да даруем сви беыери "(Куманово, Фол. 970); „Ке ме ранев 
сал сас месо / Ке јавев јатларите); „Што му вёле, говоре / На пашаларе, 
кумандйре” (Гевг., с. Сехово, Фол. 935), „Царството да ти прёдадем / 
Од пашалари главите да ти прёземам” (Скопско, с. Кучевиште, Јужносл. 
Филолог, XII, 225).

Иста појава забележав и во неколку антропоними и топоними. 
Така на пример, еден турски род во с. Милетино (Полог) се вика ^тлари. 
Што се однесува до топоними,. се срекаваат примери како: /ямуларци, 
(Штипско), К очит рп  (Градско, Т. Велешко), Х и лари  (Скопско — 
порано Александрово й денес Миладиновци), потоа Јурумлерп  (Скопско), 
К а р а сш щ  (и Горно К а р а сш щ  (Т. Велешко), Канатларци (Битолско) 
и друга1).

тур. дем. суфикс -џик (-cik) -f- мак. дем суфикс -че. Употреба на 
овие два суфикса jà забележав во зборот капициче „малечко вратниче” 
(тур. кари „врата”, kapîcîk „малечка врата” / обично, вратниче што 
ги спојува комшиските дворови/).

Натрупување на деминутивни суфикси е забележано и во српско- 
хрватскирт јазик2).

Мак. наставка за nomma agentis -ар + турска наставка за 
nomina agentis -џи(ја). Овој морфолошки хибрид ce среќава многу 
често. Сп.: Ъинарција („По npÿM врват Мраџии / Кираџии, Ъинарцш” 
—  Штип, Шап. У—VI, 131 или „Оздола идат кирајџии / ...Кирајџии 
/чшарџии / Гино ле . . . ” — Кратово, с. Вучинци, X. М. 2175), го/̂ гарџиија 
(„Од До£^шево двајда гајд&рцт / Од Ќутурец двајца големџии” — 
Битолско), /слЈчарџија („Е гиди Иво кљ^чарџија / Подај ми дивито и 
калема / И подај ми едно парче книга” — Милад. 298).

73. Од последниве примери може да се заклучи дека суфиксот 
-џи(ја) од турско потекло, бил често поекспресивен од соодветниот маке
донски суфикс. * *)

Paris, 1938, стр. 132. Во врска со плеонастична употреба на негации во некой јазици, 
cf. Н. Paul, Prinzipien, стр. 139.

*) За плеонастичната употреба на множински наставки во герм, јазици зборува 
Н. Paul, op. e it ,  стр. 346—347.

*) Виња (op. e it ,  стр. 200) бележи Маријетица « - č / t a /итал. дем. су фикс/+  
-ица/хрват. дем. суфикс/) и фацулетић дем. суфикс/-f- -ић /хрват. дем.
суфикс/).
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* *- *
74. Посебен вид тавтолошки хибриди претставуваат ониа бројни 

примери што ce среќаваат особено често во текстовите од XIX век., 
кога словенизмите ce објаснуваат, односно, преводат со попознатите 
заемки од турскиот јазик5). До оваа појава доаѓа доради cé поголемото 
ориентирање на балканските (слов.) земји кон другите словенски земји 
и јазици поради што се форсираат словенйзмите за сметка на заемките 
од турскиот јазик6). Како прва етапа на ова истиснување на турските 
заемки се среќава оваа паралелна употреба на словенскиот и турскиот 
збор а во втората етапа, турските зборови, во дајголем број случаи, 
отпаѓаат од употреба. Овде имаме интересна појава: турскиот збор служи 
како посредник за воведување зборови од словенско потекло. Инаку, 
во другите јазици, природна е обратната појава.

75. Овде ќе се задржиме само на десетина примери кај кои, 
ми се чини, се работа за глосирање. Сп.: магбул пријатен тур. magbul 
„пријатен” +  пријатен (Слово, 62), гордое фодулок <ζ юрдост 4- тур. 
fodulluk  „гордост” (Ќокале, Автобиографија, 304 и Јоаким Крчоски),
слуги и измеќари слуш  +  тур. hizm etkâr „слуга’' („....  еднй се сто-
рйле слуш  и измеќаре, на дјабола ....” — Митарства), Следниве примери 
се ексдерпирани од Различии поучителни настаЬленща: знамение ни- 
шан знамение -f тур. nišan „знак, белег” (стр. 61), возраст бој <ζ Ъоз- 
раст  4~ тур. boy „раст, возраст, висина” (стр. 68), свидетелство шаи 
тьлк сЬидетелстЬо +  тур. sahitlik „свидетелство, сведочење” (стр. 
137), декика минута тур. dekïka  „минута” 4- минута (стр. 38), нафиле 
залудо тур. nafile „за луд о” + залудо (стр. 149), естество челове
ческое инсан кьеми естестЬо челеЬеческое . 4- тур. insan kîsmi„4о- 
вечки род” (стр. 118), рана japa рана 4- тур. уага  „рана” (стр. 63), 
житници амбари житница 4- тур. ambar „житница” (стр. 144), време 
вакьт Ъреме 4- тур. vakit „време” (стр. 147), крин замбак крин -У 
тур. zam bak „крин” (стр. 158), улиц»: сокаци улица  4- тур. sokak  
„улица” (стр. 192) и безброј други, како во овој текст така и во другите 
текстови од тоа време. Не е исклучено во некой примери и да не се ра
бота за обично глосирање туку дека и овде имаме стеснување на значе- 
њета, поблиско определување., Како такви примери би можеле да се 
третираат на пример тавтолошките хибриди: крин замбак „некој посе
бен вид на крин” или улици сокаци „некой сосем тесни* (или безизлезни) 
улици” и сл.7).

5) Во врска со ова cf. Бл. Конески, Грамашика, I, стр. 55.
в) Истата појава се забележува и во бугарскиот јазик, кога во време на Пре- 

родбата, заемките од рускиот се објаснуваат со зборови од турско потекло. Во врска 
со ова cf. К. Мирчев, За съдбата на турцизмите b бьлщреки език (Известия на Инсти
тута За български език, кн. II, София, 1952, стр. 122). а

7) Во те*:стовите од XIX век, особено кај Пејчиновиќ, се забележува не ретко 
УДВојување на синоними од словенско потекло. Во врска со ова редуплицирање пи- 
шува Бл. Конески (Кирил Пејчшовиќ, СлоЬо за празниците>Мр0руоџор, стр;. 33);



II. Ненаполно сраснати таЪтологики хибриди

76. За разлика од претходните видови тавтолошки хибриди, 
овде ќе разгледаме таков вид хибридни споеви што се образувани од 
два сосем одделни збора. Во сите случаи, како и во претходните при
мери, тоа ќе бидат истозначни и алоглотски елементи, но често изде- 
лени со пауза или поврзани со некој сврзник или предлог. Се случува 
дури да бидат одделени и со некој вметнат збор или интерпелација 
(доколку се работи за примери од народната поезија). И покрај овие 
надворешни знади, двата елемёнта образуваат една целина. Што се одне 
сува до зеамниот однос на елементите, треба да се одбележи декаедниот 
од нив има засилувачка функција. За разлика од примерите што ги ана- 
лизиравме во претходниот оддел, овде не се работи за никакво опреде- 
лувагье и објаснување, но само за едноставно редуплицирање, односно 
преводење кое служи како стилско средство со кое се постигнува во 
некой случаи дури и суперлативно значење. Инаку, засилувањето во 
оваа смисла се постигнува, како и во другите јазици, меѓу другото со 
повторување на еден ист збор (сп.: полека по лека, бели бели / раде /) 
или пак со наспоредна употреба на два синонима (сп.: Ъели и îobopu, 
сЬила и коприна; или во ст.сл. отьЬЫитл Ш юлиь). Сите овие средства 
за постигнување поголем стилски ефект обилно ги користи македон- 
скиот народен пеач и раскажувач, но за да постигне уште поголёма 
експресивност, вториот синоним toj го бара меѓу бројните заемки од 
турскиот јазик. По овој начин се добиени скоро сите примери што по
долу ке ги анализираме. Овде треба да се одбележи дека со преводење 
на домашниот збор, не се добива никаков нов збор. Преводењето, од
носно редуплицирањето, придонесува само домашниот збор да ста
не посдлен, поекспресивен. Треба да се укаже исто така и на фактот, 
дека народниот пеач успеал, благодарение на својот јазички усет и 
поетска смисла, меѓу многубројните заемки од турскиот јазик, да ги 
избере секогаш оние што најадекватно му одговараат на домашниот 
збор. Во сите случаи, тоа се неверојатно прецизни и успели преводи. 
Ова меѓу друѓото зборува и за швното добро познавање на турскиот 
јазик што се гледа особено при нивниот избор на зборови со апстрак- 
тна содржина како и за степенот на билингвизмот. Не се ретки ни слу
чаи на рима и алитерација на домашните зборови со тие од турскиот 
јазик. Редот на алоглотските елементи во спојот не е строго определен, 
но е постојан. 4 г ' ' V

11: Како поизразити примери ги одбравме следните: - -
акалиа, умовит <  акалиа (тур. akîllî) „умен” + „умоЬит: „ . . .  

единојут беши луд ахмак и единојут беши млого акалиа, умоЬит”. 
(Верков. 228)8).

бирбаш, веднаш <[ бирбаш (тур. birbas) „веднаш^ н- веднаш: 
„На свети Петра му се нажалили и бирбаш, Ьеднаш беще отишол на 
една висока планина . . (Прик. 129).
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8) Н ее  исклучено дека и луд ахмак образува еден ваков спој, доколќуееземе  
дека, ахмак е употребено како придавка. '■ ' ''iV А? -<



вириште, батачиште Ъиришше f  из в. заемка батачиште { тур. 
батак „кал, мочвара", bataklîk „вириште, мочуриште") „Што туку го 
донесла до едно Ьйриште, батачиште и го натерала да .... „(Прилеп, 
СбНУ, V, 192).

главни, баш ыаЬен + баш (тур. bas) „главен'" : „Што му вёлит. 
офчар Шјо: / „Ој тй Uäbnu, баш арамија!" (Битола, Шап. V-YI, 191). 
Слично образување забележавме и во хибридот најбаш (најбаш мома^ 
најбаш робинчица, -cf. стр. ) каде елементите беа наполно сраснати, 

зиефет, гозба <ζ зијафеш (гур.. ziyafet) „гозба" + гозба: „Тогај 
са чинува един гољам зиефет, юзба "(Верков. 247).

касај по касај, парче по парче \  касај + „парче (тур. parça) 
„Та ќе те сечат касај по касај / Касај по касај, парче по парче” (Охрид, 
Шап. V—VI). За поголема експресивност, овде народниот пеач ги при- 
менува и двете постапки. Toj прво го повторува домашниот збор (сп. 
касај по касај) а потоа целиот израз го преведува, одиосно повторува 
со адекватен израз од турско потекло.

потона, батиса потопа + батиса „потока" (тур. batmak „пото- 
нува") : „Коњо потъна, батиса до коремо, не можи да излёзи.. ." (Вер
ков. 143).

саалам, јако са{г)лам (тур. saglam) „јако" ~h јако : „Дётето 
фатй работата да га гони мошни саалам, јако  . . . "  (Верков. 153).

хујлија, ќутлија хујлија  (тур. buy „нарав, ќуд", buy lu „ќутлив") 
„ќутлив" + ќутлија : „Избрало je коња Карамана / Познал то je 
хујлија , ќут лија” (Милад. 269).

78. Меѓу тавтолошките хибриди споени со сврзник или некој 
друг службен збор, ce среќаваат меѓу другите и овие;:

тајфа и дружина та]фа (тур. tayfa) „дружина" + дружина:
„Излезнало турче јаничарче / Собрало е тајфа и дружина / Па излезна 
вав гора зелена" (П. Мих. 214).

бекрија ем пијаница бекрија (тур. bekri) „пијаница" -Ь пија- 
ница : „Зашто си голем бекрија / Бекрија ем пијаница, џанам" (Крушево, 
X. Μ., 1309). ^  y

пријатели и достове пријатели + достоЬе „пријатели" (тур, 
dost „пријател") : „Нафатил ми млад Јанкула / Пријатели и достоЬе” 
(П. Мих. 148).

скржавштина и тамавкарштина <[ скржафштша + тамаЪкар- 
штина (изв. тур. tsanahkâr „скржав" односно tamahkârlîk „скр
жавштина") „скржавштина" : „Колку добивал, толку повеќе скржаф 
се чинел и најпосле от скржаЬштината и тамаЬкарштината на два дни 
еднаш леп ja дел" (Цеп. 3, 138).

са почудиха и шаштисаха се почуди '+ шаштиса „почуди се" 
(тур. sasîrmak „чуди се") : ,,Момата кату отиде тамо, фатиха тристата 
души јунаци марифети да прајат, краљувите са почудиха и шаштисаха" 
(Верков. 212). - . '

прави муабет и се разговара полукалката праЬи муабет  „раз
говара се" (тур. muhabbet etmek) 4- разговара се : „Сетне си прйет муа
бет и се разгоорЪет” (Охрид, СбНУ, XIII, 221).
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од туѓина од јабана туѓина 4- изв. јабана „туѓина” (тур. уа- 
banî „див”, yabancî „туѓинец”) : Голем абер јас ти носам / Од туѓина  
од јабана” (Скопје, X. М. 1881). Сп. хибридот туѓин јабанец.

вреден ни надарен <ζ Ьреден 4- кадарен „вреден” (тур. kadîr 
„вреден, способен”) : „Не би Ьреден, ни кадарен” (Милад. 103).

јадови мои гајлиња <  jagobu 4- Гајлиња „јадови” (тур. gaile) : „Ja 
да ти кажам јадојте / Јадојте, Mojbe Гајлина” (Тетовско, Фол. 2379). Во 
врска со овоЈ спој е и спојот:

јадови мои дертои jagobu -1- дертоЪи „јадови” (тур. deri) : „Ja 
да ти кажам јадојве / Jâgobe мој са дёртои” (Тетовско) кој е всушност 
само една варијанта.

на смеа, на шака смеа 4- шока „смеа” (тур. šaka) : . као на
смеа, на гиака, као гледам така ми оди работата.. . ” (Цеп. 2, 135). 
Овие два сининома се среќаваат лесто во исти споеви, сп.: Сме’ја нема, 
шака нема „(Шап. V—VI, 57), ”. . .  играат за смеа и за шака” (Штип, 
СбНУ, XV, 159).

79. Понекогаш се слулува, особено во јазикот на народната 
пеозија, двата синонима да бидат одделени со еден или два збора, (атри
бута или интерпелација) а понекогаш: дури и со еден стих. Така на при
мер :

колај . . .  лесно колај (тур. kolay) „лесно” 4- лесно: „На мајка 
ти, Севдо, колај бива / Колај биЬа, Севдо, лесно биЬа / Ќе и дадам, Севдо, 
реш'то круши . . (Малешево, 21).

доктурче . . .  јекимче доктурче + јекимче „докторле” (тур· 
hekim  „доктор”) : „Само се одно нафана / Toj младо, младо доктурче / 
/ М ладо доктурче, млбдо јекимче,ѕ (Неготино, Фол. 1558). Се среќава 
и : , „Сите доктури дојдоха и таја млади јеким и” (Неготино, ibid.).

дервени . . .  клисури дерЬени „клисури” (тур. dervent -нар.) 4- 
клйсури : „Та прошета, и изшета / До седумдесет gepbem  ! И осум- 
десет клисури” (Милад. 265).

веке . . .  гајри Ъеке + ïajpu (тур. gayri) „веќе” : „Тоги он напра
вил џамија, нашел биљбул, и она Ъике го бодела ïajpu” (Верков. 293).

ал . . .  црвена .<ζ ал „црвен” (тур. al) 4· црЪен : „Отвори се. на ас 
бахли капии / Натре свети ал ружица црЬена” (Велес, СбНУ, X, 37).

*.* *·

86. Посебна трупа претставуваат оние хйбридни споеви во кои 
турскиот збор (редовно сложен) делумно се преводи. Преведениот дел 
се става наспоредно пред турската заемка и врши функција на детер- 
минант. Бројот на овие хибриди не е многу голем. Mery другате, се 
наоѓаат : . . :. . ■

камен бинекташ <" камен -f бинекташ  (тур. binektasî образ. 
binek и tas „камен”) : „Го донесе на камен бинекташ” {Дебарско, 
СбНУ, VI, 54).

Оливера Јашар-Настева



црна јаникара <[ црна + јат ка р а  (тур. yanikara  образ, <  yarn 
и kara  „црн, -а, -о): „Јаникарата црна да те удри, синко, прао по срце 
и да те искомати парче по парче” (Поел. 2599).

каверенги боја каЪерети (тур. kahve rengi образув. kahve и 
renk, -gi „боја”) : „Ja ќе ту мьсту преѓата каференш б  о ja ” или „Кьда 
ќе купеш фанела, гледај да je каференЈж боја” (Кратово). Овде имаме 
случај на преводење пак со збор од турско потекло (renk и Ъоуа се сино- 
ними во турскиот јазик); Soja е заемка со многу пораширена употреба 
отколку зборот ренк, pent, кој имал поограничена* употреба.

цвеќе кыш чичек цЪеке 4- кыш чичек (тур. kîna çiçegi обра
зув. kina  и çiçeg „цвеќе”) : Хибридот се среќава за. означување вид 
цвеќе (лат. Impatiens), во разговорниот јазик.

коњ дорат и алат коњ се хибриди образувани по ист начин (тур.. 
doru at образув. do ru и at „коњ” ; тур. а/ at образув. al ия£„кон>”). 
Во разговорниот јазик поширока употреба имаат зборовите дорат  и 
дорчо како и алат  и алчо (ш ш  алатест кон>).

81. Од семантичка гледна точка, погледнато денес, турските 
заемки во горните хибриди, ќај повеќето примери, имаат определувачка 
служба, тие го определуваат и објаенуваат македонскиот збор, го пре- 
цизираат (пр. се работа за камен „бинекташ”, т. е. за „камен кој служи 
за качување на коњ” а не за „обичен камен” или за коњ „дорат” (или 
„алат”) а не за „каков било коњ”.

82. Освен кај општите именки, слични хибридни. образувања 
забележав и кај неколку топомини (поправо, во сите овие случаи се, 
работа за хидроними). Сп. : Куридерска Река и Река К уру Дере9), Асма- 
дерски П от ок, Капантагиидерски П от ок, Саридерска Река (сите при
мери од Штипско) к  Χαμ Дере Поток (Т. Велешко)..

83. Од примерите се гледа дека и. овде имаме делумно прево- 
дење на турскиот топоним и неговото додавање пред топонимот. Во 
сите овие случаи, се преводи топономастикумот а целиот турски топо
ним се сфака како назив. Причина за ова преводење не е, како што тоа 
беше досега случајот, ни потреба за поголема стилска експресивност 
(како на пр.: на смеа,.на шака; саалам, јако) ни потреба за создавайте 
нови зборови со нови, изнијансирани и попрецизни значења (како на 
пр.: алцрвено „темно црвено”, синомавие „виолетово сино”). Од при
мерите се гледа дека се работа за првобитно турски топоними (Куру 
Дере, Асма Дереси) кои за македонското население биле необични. 
Знаејќи на што се однесува хидронимот, a познавајќи го и значењето 
на зборот дере (зборот се јавува инаку како општа заемгеа), топоно
мастикумот се преводи10) и почнува да се употребува заедно со делиотѓ 
назив од турско потекло.

Турско-македонски лексички вќрстувања и мешања 377

9) Зборот дере се употребува во турскиот јазик за означување „поток”, „река” 
и „дол”. Во овие значења зборот се употребува како заемка во македонските говори, 
а и во нашиве случаи се преводи и со поток и со река, \ · ·:

) Вакви преводи се многу честа појава кај топонимите. Сп.: Monte Helm на 
о. Црес (итал. m onte+слов, hlümü), Punta Rat ok, на о. Корчула, потоа Val Draga- 
Fiume Re с ca, Torernte Patocco\ Lago lesero на Истра, кои се секаш резултат



84. Меѓу тавтолошките хибриди образувани а) од грчки и 
турски елементи и b) од два турски синоними, на македонска јазична 
почва се среќаваат следниве примери :

a) грчко-турски тиЪт. хибриди: г
ареса бендиса гр. arésko „бендисуЪа” 4- бендисуЪа (тур. begenmek 

допаѓа „ареса”)· „Удрил je прстен на рька / Да си причекё лазарки/ Да 
си биндйса apéca” (Гевг. М. III, 3), „Море моме, малкаа моме!” / Мошне 
ми си аресала / Аресала бендисала” (Верков. Песни, 54), „Тамо мома 
apecâ и бендиса!’ (Верков. Песни, 43).

гул трендафил <  тур. gül „трендафил” 4  гр. triantafyllon  „гул” :
: „Булчето ми je в цвётна градина / Под гулт рендаф ил  легнало” (Дел- 
чевско, Фол. 1390), „Ако жена не донесов / Ѓ ул  трендафил во одаја.. . ” 
„(Рацин, Песни), „Да си паднам во твој дворој, / Во твој дворој, во 
гул башти, / Да изникнам тултрендафил” (Парите, 113). Хибридот е 
забележан и во Галичник каде се употребува за означување не било 
каков трендафил, туку за означување „мирнсен, црвен, некалемен трен
дафил (гул) што цути во мајЧ

гаразлии пизматари изв. тур. garai „омраза” 4- гр. pism a  „о'м- 
раза”, „инат” : „ . . .  а не се проштават со тразлиите со пизматарите, 
токо пак со пријателите . . . ” (Слово, 67).

чаир ливада тур. çayîr „ливада” 4- гр. livada. Овој тавт. хиб- 
рид се срекава особено често во јазикот на народната поезија : „Да 
никне трева зелена / Да косет чаир лиЬада „(Верков. Песни, 239), „Та га 
кара Дринополе / Дринополе чаирито / Чаирито л и Ь а д е т о . (Сер- 
ско, Верков. Песни, 268), „В ’ лиЬадето, ф’чаире.. . ” (Кукушко, Шап. 
V—YI, 350). Освен во јужните говори, хибридот се срекава и во централ- 
ните : паселе по лЉ аѓето и по чаирите . . . ” (Прилеп, СбНУ, XI,
82). Овде треба да се одбележи дека во Прилепско, зборот чаир се упо
требува со нетто издифереицирано значење и означува „неплодно зем- 
јиште, со ниска трева за пасење” (обично селски имот).

b) турско-турски таЬт. хибриди:

азмаци батаци тур. a im ak  „кално, мочурливо место” 4- тур. 
batak „кал” (bataklîk „вириште, мочуриште) : „Два саати азмаци ба
таци . . . ” (СбНУ, XI, 40). Сп. : Ьириштеу батачиште, со исто значење,

гајлелија мераклија тур. gaileli „загрижен” 4-· тур. m erakli 
„загрижен” : „Зашто си ми гајлблија / Гајлелија , мерйклща” (Бито л а,. 
Фол. 2578).

гајлелија кахрлија тур. gaileli „загрижен” и „нажален” 4- тур.. 
kahîrlî „нажален” и „јадоеан” : „Шчо си ми, лйбе гајлелија / Гајлелија, 
кдхрлија?” (Штип, Фол. 764).
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на неразбирањето на словенските топоними од страна на Италијаните (во врска со, 
oaà cf. Y. У inj a, op. cif., стр. 204—205 од каде се и земени овие примери), или при
мерите щто ги дава A. Griera, Topônimos dobles in Melanges de linguistique offerts, 
à Albert Dauzat, стр. 123—131 примерите ce од Каталанска облает.



долап мусандра тур. dolap 4- тур. musandïra „ вид. до лап” : 
„Остај ги отомните на земја / Качи се горе на куда / Отвори долап м у- 
ст дра” (Кавадарско, с. Ваташа, Фол. 1063).

ѓузел убава <4 тур. gwze/ „убав, -а, -о” 4  тур. hub / перс. /  
„убав, -а, -о” : „Невёсто, ѓузел’ ’убаЬа\ / Сйнок сум дошол от Стам- 
бол^ (Шап. V—VI, 243), „Невесто ѓузел убаЪа / Што кротко одиш на 
вода” (Мориово, М. Пр. X, 1, 2), „Невёсто, /.узел / Каде си била 
чёра, дёнеска” (Штипско, Фол. 528).

по зефк по сефа тур. zevk  „задовоство, забава” 4  тур. sefa  
(нар., лит. safa) „задоволство, забава” : ” .... идат светот по зефк, йо, 
сефа, а не идат да слушаат слово божјр каде се кажуе” (Слово, 65).

килим сеџаде тур. kHim 4  тур. seccade „вид мал килим (оби
дно служи за молење)” : „Спреми си коња Дорија леле / Нареди килим  
сеџаде леле / На гости кај мајка к'идеме” (Скопско, X. М. 1900).

85. До овој вид тавтолошки хибриди можело да дојде блага- 
дарение на фактот што меѓу заемките од грчкиот и особено од турскиот 
јазик се наоѓал голем број синоними. И во овие примери, со повтору- 
вањето на двата истојазични синонима се постигнува суперлативно 
значење (сп. гајлелија, мераклија „многу загрижен”, азмаци батаци 
„големи мочуришта”, гузел, убава „многу убава, преубава, најубава”) 
или пак специјално значење (сп. : долап мусандра „посебен вид долап”, 
килим сеџаде „посебен вид килим”, гул трендафил „посебен вид трен- 
дафил” што цути во мај и сл.). Од семантичка гледна точка, овие при
мери се аналогии на примерите од типот синомавие.
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ЗАКЛУЧОК

86. Од анализираниот материјал можат да се извлечат след- 
ните заклучоци:

1. Хибридните зборови и спо.еви образувани од македонски и 
турски елементи се многу честа појава на македонска јазична терито- 
рија. Овие хибридни образувања ги создава како македонското така 
и турското двојазично население. Хибридите што овде ги анализиравме 
се среќаваат тсај апелативи, антропоними и топоними.

2. Mery нив се изделуваат три типа: А. Нетавтолошки хибриди 
(изведени по пат на деривадија или композиција), В. Хибриди добиени 
по пат на вкрстување и народна етимологија и С. Тавтолошки хибриди. 
Најбројни се примерите од типот А., а потоа тие од типот С. Сите овие 
хибриди се карактеристични за народните говори и разговорниот јазик, 
а особено се чести во јазикот на народната поезија.

3. По однос на причините поради кои доаѓало до создавање 
на овие хибриди, може да се рече дека ги има повеќе. Mery другите, тоа 
е потребата за вклопувањето толем број заемки од турскиот јазик во 
шемата на македонскиот јазичен систем (сп. : албаџија, бакалин, бенди- 
суЪа, Гајлелија), потоа потребата за создавање нови зборови со попре- 
цизни и поизнијансирани значења (сп.: синомавие „темносина, вио- 
летово сина боја”, првосефте „сосем од почеток”, од самиот почеток”)
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и стремежот за изнаоѓање нови поефектни, поекспресивни изразни и 
стилски средства (сп.: главабашија „главешйна, главатар, најглавен” ; 
сабаф-зора „ран, утрински” ; та дури „многу далеку”). Паѓа в очи многу 
ограничен број хибриди образувани од потребата да се објасни тур- 
скиот збор со домашен еквивалент (инаку, ова е една од главните при
чини за појавата на тавтолошките хибриди). Такви примери се оние 
забележани во топонимијата (сп.: Кайанташидерскщ  Поток, Саридер* 
ска Река). Како хибриди од овој тип, би можеле да се третираат и оние 
хибридни образувања што се среќаваат во некой текстови (со рели
гиозна содржина) од XIX век. Само што кај нив имаме, не објаснување 
на тугаот, турскиот збор, туку обратна појава. Се објаснуваат зборо- 
вите од словенско потекло со попознатите заемки од турскиот јазик. 
До оваа појава дошло поради засиленото словенско влијание и упо
треби на зборови (оробено на тие со апстрактна содржина) позајмени 
од црковниог јазик или од некой друга словенски јазици. Во тој период 
од развитокот на македонскиот јазик се јавува паралелна употреби 
на словенски и турски истозначни зборови. За примерите од типот В. 
што се добиени по пат на вкрстување и народна етимологија, карак- 
теристично е тоа што најголемиот дел од нив се повеке резултат на 
психолошки процес..

4. Почвата за нивната појава ja подготвиле многубројните зае
мки од турскиот јазик и, особено нивната широка распространетост 
во народните говори. Посебна улога им припаѓа на неколкувековната 
симбиоза на македонскиот и турскиот јазик и на билингвизмот.

5. Не помала улога, освен овие надворешни момента, одиг- 
рале и некой внатрешни фактори. Имено тоа се некой особености на 
македонскиот јазик што се во врска со зборообразувањето (како на 
пример шйроката примени на деривацијата и композицијата) и збога- 
тувањето на лексиката (по пат на заемање и калкирање). Живата упо- 
треба на разни вереификациони и стилски средства и фигури со афек-

, тивна вредност, како на пример удвојување на епитети и плеонастич- 
ната употреба на домашни зборови (сп.: Вели и îobopu, сЪила и койрина), 
придонесле исто така за образувањето на хибридите и за нивната чести 
употреба во јазикот на народного творештво, посебно во јазикот на 
народната поезиј а.

6. Од етимолошка гледна точка, тоа се секогаш хибридни обра- 
зувања од елементи што му припагаат на македонскиот односно на 
турскиот лексички фонд (секогаш од маќедонско и турско потекло). 
Мал е бројот на тавтолошки хибриди образувани од грчко-турски и 
турско-турски лексички и морфодошки елементи.

7. Од граматичка гледна точка, по однос на надворешната страна 
на хибридите што овде ги анализиравме, може да се констатира дека 
се среќаваат прави .хибридни сложенки (сп. алтан момче; џептрошок), 
но исто така дека сс ерркаваат и хибридни споеви (сп.: чатма веги; на 
шака; пие тутун) и изрази (пријатели и достове; касај по касај, парче по 
парче).

Оливера Јашар-Настева
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8.' Хибридните споеви и тавтолошките изрази можат да бидат 
разделени или поврзаш со некој знак : со пауза (саалам, јако), со свр- 
зник (тајфа и дружина) или со некој друг збор (сп.: од туѓина од јабана, 
ал ружица црвена).

9.. Од синтаксичка гледна точка, односот на компонентите ;во 
сложенките и споевите најчесто е јукстапозиција. Субординадијата ce 
забележува повеќе во хибридните антропоними и топоними (синтак- 
сичките врски на алоглотските елементи често се изразуваат со копу- 
лативни сврзници, предлози и партикули).

10. Што се однесува до стилската страна на овие образувања 
треба да се истакне дека извесен број хибриди имаат афективен характер* 
Со плеонастична употреба на истозначни зборови се постигнува исто 
така поголема степей на експресивност. Во случајов, кога редуплици- 
раниот збор е од туѓо потекло, ефектот станува уште поголем.

11. Од семантичка гледна точка алоглотските елементи, во тав
толошките хибриди, се главно синоними. Kaj примерите од типот В . 
(хибриди добиени по пат на вкрстување и народна етимологија) нема 
семантички измени. Напротив, кај примерите од типот С., се забеле- 
жуваат измени во значењата (особено кај наполно сраснатите тавт. 
хибриди) и тоа во правец на потесни, поизнијанисирани обележја.

12. По однос на ре дот на алоглотските елементи кај тавтолош
ките хибридни сложенки и споеви, констатиравме дека тој не е строго 
определен, како што е тоа случај на пример во српскохрватскиот или 
некой друга јазици. Но, сепак, може да се рече дека преовладуваатпри-, 
мери во кои на прво место доаѓа турскиот синоним:. Турската заемка 
поради својата често определувачка функција, доаѓа главно на прво 
место (сп.: сабаф-зора, фаз л а- повеке). Во случайте кога на прво место 
до.аѓа македонскиот елемент, се забележува дека се работи за покуси 
хибриди. Паѓа в очи дека првиот збор има помал број слогови од вто- 
риот (сп.: цар-султан, цар-везир, синомавие, куќи-сараи). Ова доаѓа се- 
како и оттаму што по овој начин хибридот полесно се вклопува во маке
донскиот акцентски систем (сп. и во македонските образувагьа иста 
појава, се употребува белы црЬени а не црЬени бели). Инаку ре дот на ало
глотските елементи е постојан: во составите (сп.: алцрвено; бирбаш, 
веднаш; најбаш, а не обратен).

13. Што се однесува пак до прашањето за видотна зборовите 
од кои се образуваат хибридите, констатиравме дека како составни 
елементи се среќаваат претежно именки и придавки и дека другите ви- 
дови зборови се јавуваат во помал број. Инаку забележавме и натру- 
лување на истозначни наставки и суфикси.

14. Треба да се одбележи дека секогаш (кај тавтолошките хи
бриди), турскиот збор наполно му одговара на македонскиот, факт 
што може да се објасни со многу доброто познававье на двата јазика 
од страна на непознатите народни пеачи и раскажувачи. Во прилог на 
оваа констатација доаѓа и фактот што не е редок случај на рима (сп:. 
лајлелија ГрижоЪлща; сребранлија, срмалија; Ъириште, батачигите) ц  
адитерација (сп.: на смеа на гиака; од Шуѓипа од јабана)*
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15. Најголемиот дел од трите типа хибриди што овде ги разгле- 
дувавме не се срекаваат повеќе во денешниот литературен јазик (освен; 
некой примери од типот А.). Извесен дел од хибридните образувања 
од типот А. и В . се среќаваат само во употреба на народните говори. 
Поголемиот дел од хибридите од типот С. што биле карактеристични 
за јазикот на народната поезија, од денешна гледна точка, претста- 
вуваат архаизми. Тие евентуално можат да се сретнат во оние уметни- 
чки творби што се напишани во духот на народната поезија (сп.: „Пос- 
лушај гори-кории" — Марковски, В. или „Мојата смрт е карасмрт” и 
,,Ακο жена не донесов / Ѓ ул  шрендафил во одаја" — Рацин).

ОлиЪера Jauiap-НастеЬа
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CROISEMENTS ET MELANGES LEXICOLOGIQUES 
TURCO-MACEDONIENS

RÉSUMÉ

Dans le présent article on analyse les hybrides composés d'éléments 
turco-macédoniens, qui sont très fréquents en macédonien. Ces formations 
sont dues tant à la population macédonienne qu'à la population turque bi
lingue, et peuvent jouer le rôle d'appelatifs, d'anthroponymes et de toponymes.

L'auteur a constaté trois ordres de composés hybrides turco-macé
doniens: A . Hybrides non tautologiques (obtenus par la voie de dérivation 
et de composition), B . Hybrides obtenus par croisement et étymologie popu
laire et C. Hybrides tautologiques. Les plus fréquents sont les hybrides ou 
les formations du type A., ensuite ceux du type C. Toutes ces formations 
sont caractéristiques des parlers populaires et de la langue de la poésie popu
laire.

Il y a plusieurs causes auxquelles sont dus les composés hybrides. Entre 
autres, c'était la nécessité de créer des mots nouveaux au sens plus précis 
et plus nuancé (cf. cm ouabue „bleu foncé",,, {от) прЬосефте „dès le début") 
et aussi le désir de trouver des effets de style plus expressifs (cf. ш јбаш  „le 
premier", „le principal", та дури „très loin", бекрија ем цијаница „très 
grand ivrogne" et au figuré „homme gai et sociable").

On constate un nombre assez restreint d'hybrides composés pour 
expliquer le terme turc par un terme macédonien (ceci est d'ailleurs une des 
causes principales de l'apparition des formations tautologiques). La topo
nymie fournit la plupart des exemples de ce procédé (cf. Капанташидерски П о
ток, Саридерскп Река). Comme exemples de ce type d'hybrides peuvent 
être considérés ceux que l'on rencontre dans certains textes religieux du XIXe 
siècle. Dans leur cas cependant on n'explique pas le terme turc qui est étran
ger, mais au contraire c'est le terme d'origine slave qui est expliqué par l'em
prunt turc plus connu. Cela est dû au fait que le peuple ne comprenait pas
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les emprunts récents faits à la langue d'église et aux autres langues slaves. 
Quoiqu'il en soit toujours est-il qu'il s'agit là d'emploi parallèle des mots 
slaves et turcs ayant la même signification.

Les conditions nécessaires à l'apparition des formations tautolo
giques ont été préparées par les nombreux emprunts turcs très répandus dans 
les parler s populaires, La symbiose séculaire du macédonien et du turc et 
le bilinguisme y ont joué un role important.

Outre les facteurs externes, non moindre , a été le rôle des facteur5 
internes, premièrement de certaines particularités de la langue macédoni” 
enne relatives à la formation des mots nouveaux (recours très fréquent à  la 
dérivation et à la composition) et à l'enrichissement,du lexique (emprunt 
de mots étrangers et calquage). L'usage très répandu dans les parlers .et la 
poésie populaires des moyens de versification et de style ayant une valeur 
affective, telle la répétition des épithètes et l'emploi des pléonasmes (cf. 
Ьели и ïobopu, сЬила и коприна), a contribué également à la formation des 
composés hydrides.

En ce qui concerne la forme externe des formations tautologiques 
analysés, il est à dire qu'il y a de véritables composés hybrides (cf. алшанмомче, 
џептрошок), mais aussi des locutions et des expressions hybrides (ча- 
u m a  beru, на шака, ш е  т у тун; пријателе и gocwobu. парче по парче, 
касај по касај).

Les locutions hybrides et les expressions tautologiques peuvent être 
séparées ou rattachées par un signe: pause (саалам, јакб), conjonction (тај- 
фа и дружина) ou préposition {од туѓина од јабана).

Du point de vue de la syntaxe, on peut noter que les éléments des 
composés hybrides. sont en juxtaposition. La subordination est plus mar- 
qée chez les anthroponymes et les toponymes hybrides. Les rapports synta
xiques des éléments aloglotes sont souvent traduits par des conjonctions 
copulatives (хем  et u) ou par un autre mot (préposition ou paiticules).

Quant à la fonction stylistique des formations tautologiques on con
state qu'un certain nombre d'entr'eux ont une valeur affective. Par la répé
tition des mots ayant la même signification, et surtout quand le mot répété 
est un mot étranger, on arrive à une expressivité beaucoup plus grande.

Du point de vue sémantique, on note que les éléments aloglotes des 
hybrides tautologiques sont pour la plurart des synonomes.

L'ordre des éléments aloglotes des hybrides tautologiques n'est pas 
rigoureux, comme il l'est en serbocroate par exemple. On peut dire néanmo
ins que l'emprunt turc, à cause de sa fonction déterminative, se place en 
général ayant son synonyme macédonien (cf. сабаф-зора, фазла поЬеке). Dans 
les cas où l'élément macédonien se place avant le turc, on constate qu'il 
s'agit de formations plus courts ou dont le premier élément a un nombre de 
voyelles inférieur au second (cf. цар-султан, куш -сараи; mentionnons que 
dans les composés macédoniens il y a бели црЬени et non pas црЬени бели). 
Cela est dû sans doute au fait que de cette manière les hybrides s'insèrent 
plus facilement au système d'accentuation macédonien. Autrement, l'ordre 
des éléments aloglotes est constant (cf. алцрЪено ou прЪосефте et non pas 
le contraire).



Quant aux mots dont les hybrides sont composés, on remarque que 
ce sont surtout des noms et des adjectifs et que les autres catégories de mots y 
apparaissent moins nombreuses. En outre, il faut mentionner qu'employés 
indépendamment les éléments turcs qui entrent dans la composition des 
hybrides des trois types ont leur propre valeur.

Il est à noter que le mot turc faisant partie des composés hybrides 
correspond toujours au mot macédonien. Cela prouve que les poètes et les 
conteurs macédoniens inconnus connaissaient à fond les deux langues. 
A l'appui de cette constatation viennent les nombreuses rimes (cf. бирбаш, 
Ъеднаш) et allitérations (cf. на смеа на гиака).

La plupart des formations hybrides qu'on a analysé dans cet article 
ont disparu de la langue littéraire actuelle (sauf un grand nombre d’exemples 
du type A.). Un bon nombre de composés hybrides ne sont plus en usage 
que dans les parlers populaires (par. ex. ceux des types A. et B.).

Le plus grand nombre des formations hybrides du type C. qui carac
térisaient la langue de la poésie populaire ne sont plus considérés actuel
lement que comme archaïsmes (on les rencontre éventuellement dans les 
oeuvres littéraires écrites dans l'esprit de la poésie populaire).
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