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Апстракт 
 

Предмет на истражување на оваа научна работа е трансферот на некои специфични 

граматички феномени од германски на македонски јазик и обратно. Aнализата се врши на 

примери од одбрани извадоци од германски и македонски книжевни текстови, компаративно 

со нивните преводи на македонски, односно на германски јазик.  Притоа од транслатолошки 

аспект се разгледува присуството на специфики во граматиката, и тоа во поглед на 

употребата на субјектот во реченицата, развиениот атрибут, глаголскиот вид и колокациите. 

Цел на истражувањето е да се прикажат начините, како преведувачите воспоставуваат 

преводна еквивалентност при преведувањето на специфичните граматички елементи. 

Клучни зборови: преводна еквивалентност, транспозиција, субјект, развиен атрибут, 

глаголски вид 

Вовед 

Голем број на транслатолошки истражувања, како оние на Хениг /Кусмаул 

(Hönig/Kußmaul 1982), Снел-Хорнби (Snell-Hornby 1986), Фермер (Vermeer 1994), Герцимиш-

Арбогаст (Gerzymisch-Arbogast 1997)  го застапуваат гледиштето дека преведувањето не 

претставува чист процес на декодирање на елементите од еден на друг јазик, туку дека при 

преведувањето се посредува меѓу култури со помош на текстови. Притоа треба да се нагласи 

дека меѓу културите постојат извесни бариери кои би можеле да придонесат кон проблеми со 

разбирањето1.  

Секоја култура поседува сопствени специфичности, т.н. културноспецифични 

феномени. Под културноспецифични феномени се подразбираат сите оние специфични објекти 

или апстрактни појави, кои што се цврсто сраснати за културата и предизвикуваат одредени 

претстави, а се непознати за другите култури или кај припадниците на другите култури 

предизвикуваат поинакви претстави. Нив ги има во сите животни полиња и го карактеризираат 

начинот на живеење на припадниците на една култура. Овде спаѓаат материјалните предмети, 

како што се облека, храна, музички инструменти, алати итн. како и дејствија, концепти, системи, 

ставови, навики, традиции, институции, титули, хумор, табу-теми итн. За  Норд (Nord 1993:22) 

културноспецифични се „сите форми на (јазично и нејазично) делување и однесување, кои врз 

основа на нормите, конвенциите и мислењата што владеат во една културна заедница се 

различни од оние во другите заедници“. Хансен (Hansen 1996:63), пак, под културната 

специфика ги опфаќа „сите културни и социо-економски дадености на еден јазичен простор, кои 

во одредена ситуација ќе доведат до одредено разбирање и до соодветно однесување“. Во секој 

случај културноспецифичните феномени денес сведочат за разликите во доменот на 

општеството, политиката, социјалата и културата  кои со векови се развивале во склад со 

                                                           
1 За надминување на културните бариери би можеле да послужат т.н. „културни речници“ (сп. Gerzymisch-

Arbogast 1994:83)  



географските, климатските, политичките, економските услови на околината. Со други зборови 

културната специфика го одразува идентитетот на етничките групи.   

Јазикот, исто така, претставува систем, длабоко вкотвен за една култура кој го 

карактеризира специфичниот начин на живеење на членовите на заедницата и почива на нормите 

и конвенциите кои се различни од оние во другите заедници и кои, исто така, со векови наназад 

се развивале во зависност од надворешните прилики. Па, како таков и јазикот фунгира како 

културноспецифичен феномен.   

Од голема релевантност за транслатологијата се јазичните и комуникациските 

културноспецифични феномени (повеќе кај Маролова 2014). Јазичните специфични феномени 

се јавуваат ниво на јазик и ги опфаѓаат феномените на лексиката, граматиката и графемиката. 

Предмет  на истражување на оваа научна работа се феномените на граматиката и нивните 

преводни еквиваленти. Поконкретно ќе се осврнеме на употребата на субјектот во реченицата, 

развиениот атрибут, глаголскиот вид и на колокациите, ставајќи акцент на трансферот на 

специфичните граматички феномени од германски на македонски јазик и обратно при 

книжевното преведување. За целите на анализата се одбрани извадоци од германските романи 

од Херман Хесе: „Степскиот волк“, „Нарцис и Златоуст“ и „Игра со стаклени монистра“, од 

македонските раскази „Конзулска ноќ“ од Коле Чашуле, „Човек на покривот“ од Јован 

Бошковски и од народните приказни „Само месо дома дошло“ и „Мома Тентелина и Волци“. 

 

Воспоставување на преводна еквивалентност меѓу специфичните граматички 

феномени 

Употреба на субјект 

Присуството на субјект во реченицата и во дел-реченицата  

(како составен дел од сложената реченица) е задолжително во германскиот јазик. Додека, пак, 

во македонскиот јазик, по правило нема именување на субјектот ако е имплициран преку 

глаголот или преку повратната заменка, или, пак, доколку е спомнат претходно.  

Пример 1. Kaum hatte ich einen Schluck Elsässer genommen, so spürte ich, dass ich heut noch nichts 

gegessen hatte außer dem Frühstücksbrot. (Hesse, H., Der Steppenwolf, S. 45) 

(превод) Штом испив една голтка елзашко вино, сетив дека дента не сум јадел ништо друго 

освен појадокот.  (Хесе, Х., Степскиот волк, стр. 43) 

Пример 2. Дури тогаш, така загледан во тоа истуткано парче хартија, се сетив дека и по 

седум години неразделно другарување, не му го знам името. Го пребарав трупот уште еднаш 

но никаква трага ни од име ни од адреса не најдов. (Чашуле, К., Конзулска ноќ, стр. 219) 

(превод) Erst da, beim Anblick dieses zerknitterten Stücks Papier, bemerkte ich, dass ich nach sieben 

Jahren untrennbarer Kameradschaft seinen Namen nicht kannte. Ich suchte seinen Körper noch einmal 

ab, aber ich fand keine Spur eines Namens oder einer Adresse. (Casule, K., Die Nacht des Konsuls, S. 

60)  

Во германскиот текст (пример 1) повеќепати е присутен субјектот ich (мк. јас), а во 

македонскиот превод субјектот е тотално отсутен и се иплицира преку конјугираната форма на 

глаголот или сложените глаголски форми. Кога не би го изоставил преведувачот субјектот, би 

имало негово повеќекратно повторување и реченица на македонски би звучела неприродно, 

односно би се добило впечаток дека премногу се нагласува вршителот на дејството. Во преводот 

од македонски на германски (пример 2) преведувачот повеќепати го додал субјектот ich (мк. јас) 

за да биде реченицата во согласност со правилата на стандардниот германски јазик. Во двата 

примера е воспоставена еквивалентноста со примена на преведувачката постапка транспозиција, 

одноно граматичка промена.  



 

Развиен атрибут 

Во германската реченица често се среќава развиен атрибут (кој е понекогаш многу долг) 

со примена на партиципна конструкција од глаголот во позиција пред именката што ја 

определува. Вакви конструкции се можни во македонскиот јазик само доколку атрибутот е 

релативно кус, инаку ова не е својствено за овој јазик. Па истата функција  ја има релативната 

реченица или глагол во пратицип (глголска придавка), кои по правило доаѓаат по именката што 

ја определуваат. 

Пример 3. Der Orgelbauer hat nach einem bei seinem Bunde schon damals geltenden Grundsatz 

seinen Namen verborgen gehalten und sich Silbermann genannt, nach seinem Vorgänger im 

achtzehnten Jahrhundert. (Hesse, H., Das Glasperlenspiel, S.25) 

(превод) Конструкторот на оргулите според начелото кое уште тогаш важело во Сојузот 

го прикрил сопственото име и се нарекол Зилберман, по својот претходник од осумнаесетион 

век. (Хесе, Х., Игра со стаклени монистра, стр. 29) 

Во преводот на пример 3 повторно е применета транспозиција, односно граматичка 

парафраза па, така, на местото на развиениот препозитивен атрибут стои релативна реченица по 

именката на која што се однесува. Доколку би посегнал преведувачот по буквален превод 

преводот на македонски би звучел неприродно (уште тогаш во сојузот важечкото начело). 

Пример 4. […] по јакото челично јаже растегнато од едната страна до другата, одеше 

господинот професор по жицата и ги претставуваше  своите продукции поигрувајќи по 

жицата во такт со Штраусовите валцери [...] (Бошковски, Ј., Човек на покривот, стр. 113) 

(превод) [...]aber oberhalb des Balkons, auf dem von einem Haus zum anderen gespannten Drahtseil 

ging der Professor und führte seine Nummer vor, indem er auf dem Seil nach Straußwalzern tanzte [...] 

(Boskovski, J., Der Mann auf dem Dach. S. 48)    

Во преводот на пример 4 на германски јазик е воспоставена таква еквивалентна врска, 

што е направена граматичка промена-транспозиција, при што преведувачот едноставно го 

стационирал развиениот атрибут со примена на партиципна форма од глаголот пред именката и 

постапил правилно, затоа што реченицата на германски јазик звучи сосема природно. 

Единстевна друга можност која би дошла во предвид во овој случај е примена на релативна 

реченица во постпозитив: dem Drahtseil, das von einem Haus zum anderen gespannt wurde.  

 

Глаголски вид  

И германскиот и македонскиот јазик изобилуваат со разни глаголски видови. 

Поголемиот дел од видовите се присутни во двата јазика, но не секогаш има совпаѓање кај истите 

глаголи.  

Пример 5. Jene wenigen, welche gelegentlich die Einfalt des Abtes etwas belächelten, waren 

desto mehr von Narziß bezaubert, dem Wunderknaben, […] (Hesse, H., Narziß und Goldmund, S. 9)  

(превод) Неколкумина од оние кои понекогаш малку ѝ се потсмеваа на опатовата единствена 

природа, дотолку беа воодушевени од Нарцис, чудото од момче[…] (Хесе, Х., Нарцис и 

Златоуст, стр. 7) 

Глаголот belächeln во пример 5 е во деминутивна форма и изразува смалено, ослабнато 

дејство на глаголот belachen. Во преводот како преводен еквивлент стои се потсмева и тој 

сосема одговара на оригиналниот збор, бидејќи е во деминутивна форма и со истата семантика. 

Разликата е единствено во тоа што германскиот глагол е преоден а македонскиот е непреоден и 

повратен. Но тоа се должи на самата природа на јазиците. Преведувачот применил 



транспозиција, т.е. ја изменил синтаксичката структура, но останал верен на содржината и на 

стилот. 

 Во истиот пример се среќава и  глаголот bezaubern (овде во партицип waren bezaubert) 

кој спаѓа во т.н. каузативен (фактитивен) глаголски вид2, т.е. глаголи кои изразуваат  

предизвикување на нова состојба, во овој случај станува збор за состојба на маѓепсаност. Како 

еквивалент е земена партиципната форма  беа воодушевени која припаѓа на друг глаголски вид, 

имено на мутативниот, затоа што изразува премин кон друга состојба (значи е применета 

транспозиција).  Освен тоа  воодушевува е само приближно преводен еквивалент за bezaubern 

што претставува еден вид семантичко оддалечување. За да би се придржал кон семантиката, но 

и кон стилот на оригиналот би требало да се употреби глагол повторно од каузативен 

(фактитивен) вид, имено маѓепсува (во пратицип  беа маѓепсани).  

Пример 6. После го натерале да попее и магарето. Клетото магаре! (Само месо дома дошло, 

стр. 15) 

(превод) Dann baten sie den Esel, etwas zu singen. (Das Fleisch kam ganz allein ins Haus! S. 196)

  

Глаголот натерале кој се среќава во примерот 6 e од резултативен вид, така што од 

самата форма произлегува дека дејството од основниот глагол завршило со успех. Но, во 

германскиот превод оваа резултативност не се гледа, затоа што е употребен неутрален глагол 

bitten (мк. моли) во минато време (применета е транспозиција). Оттука произлегува и 

неизвесноста дали воопшто е завршено  глаголското дејство.  Во истата реченица се среќава и 

глаголот попее, кој претставува деминутивна форма од глаголот пее, односно означува 

краткотрајно дејство. Во германскиот превод како преводен еквивалент стои неутралната форма 

singen (мк. пее) и не се наговестува краткотрајноста на дејстото. Во двата случаја е занемарен 

глаголскиот вид и како резултат на тоа се јавуваат извесни семантички отстапки. Па, за да се 

воспостави попрецизна преводна еквивалентност предлагаме парафразирања на изразот со: Sie 

haben den Esel genötigt,  ein bisschen zu singen.  

 

Колокации  

Културнопспецифичната заднина кај колокациите се должи на фактот што зборовите кај 

јазиците се јавуваат во различни колокациски врски. Ова особено доаѓа до израз кај оние 

колокации чии составни делови скоро и да не може да се најдат надвор од колокациските врски.  

Пример 7. […] dann bleckte der Wolf in ihm die Zähne und lachte und zeigte ihm mit blutigem Hohn, 

wie lächerlich dieses ganze edle Theater einem Steppentier zu Gesicht stehe [...] (Hesse, H., Der 

Steppenwolf, S. 56) 

(превод) […] тогаш волкот во него ќе му покажеше заби, ќе се исклештеше и со крвав презир 

ќе му укажеше колку смешно му прилегаше овој благороден театар на едно степско 

животно[...] (Хесе, Х., Степскиот волк, стр. 56) 

Една таква културноспецифична колокација претставува изразот  die Zähne blecken (мк. 

покажува заби, ‘ржи, т.е. ги покажува забите со готовност за напад) кој го среќаваме во пример 

7. Нејзините составни делови се  толку цврсто сраснати што лексемата blecken скоро никогаш не 

се јавува сама. Преведувачот употребил приближен преводен еквивалент со синтагмата 

покажува заби, која и по форма и по значење најблизу стои до оригиналот, иако нејзините 

составни делови егзистираат и како одделни лексеми. Во овој случај би можело да се постигне 

приближна преводна еквивалентност и со изразот ќе му за’ржеше.  

                                                           
2 Глаголските времиња што изразуваат минато дејство во македонскиот јазик, Емилија Бојковска, 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје Предавање на Институтот за славистика Универзитет „Карл 

Франц“ – Грац 5 јуни 2013 



Пример 8. До самиот корен од јасиката бабата завалила оган и на огнот клала еден сач 

(вршник) н’опаку. (Мома Тентелина и Волци, стр. 202) 

(превод) Am Fuße der Pappel machte die Alte ein Feuer, auf dieses Feuer stellte sie verkehrt einen 

irdenen Topf. (Das Mädchen Tentelina und die Wölfe, S. 11) 

И во македонскиот јазик постојат лексеми, кои надвор од колокацијата  исчезнуваат со 

текот на време. На пр. глаголот завалува не можеме да го сретнеме со други зборови освен во 

комбинација со oган3. Изразот завалува oган означува да се направи оган во печка или на друго 

место во куќата, во дворот или под отворено небо со одредена цел, односно корист, на пример 

за загревање, готвење, перење и сл.  Преведувачот за преводен еквивалент ја избрал фразата 

Feuer machen, која е општа и се однесува на палење оган на кое било место со или без некоја 

корист (дури и на подметнување на пожар). Значи, овде е употребен приближен превод.  Освен 

тоа врската меѓу елементите во германскиот превод не е толку цврста како во македонскиот 

јазик. Подобра опција од аспект на значењето би било за преводен еквивалент да се земе 

парафразата eine offene Feuerstelle machen.  

 

Заклучок 

Погоре наведовме дека јазикот претставува систем кој е цврсто сраснат за соодветната 

култура и го карактеризира специфичниот начин на живеење на членовите на заедницата, 

почивајќи на нормите и конвенциите кои се различни од оние во другите заедници и кои, исто 

така, со векови наназад се развивале во зависност од надворешните прилики. Па, како  

неразделен дел од јазикот, граматичките феномени овде ги третираме како специфични 

феномени со културна заднина. За поткрепување на овој став искористивме осум примери со 

граматички особености од германскиот и од македонскиот јазик, од книжевни дела извадени со 

својот минимален контекст. Примерите се анализираа паралелно со нивните преводи на 

македонски, односно на германски јазик. Анализата покажа дека спецификите на еден јазик 

особено доаѓаат до израз во споредба со друг јазик.  

Најпрво беше анализирана употребата на субјектот во германскиот и во македонскиот 

јазик. Дури и кога неговата импликација е сосема јасна, употребата на субјектот во секоја 

реченица и дел-реченица е основно правило за германскиот јазик. На тој начин се потенцира 

вршителот на дејството. Оваа појава има длабоки корени во минатото и веројатно се должи на 

потребата на Германците да бидат сосема јасно, недвосмислено разбрани. Во македонскиот 

јазик, пак, најчесто само се алудира на вршителот на дејството со помош на други јазични 

средства, како што се конјугираната форма на глаголот, повратните заменки и сл. Токму поради 

тоа при преведување разликите најчесто и најсоодветно се надминуваат со примена на 

транспозиција, односно граматичка промена, т.е. со додавање на субјектот при преведување  од 

македонски на германски, односно со негово испуштање при преведување од германски на 

македонски јазик.  

За целите на анализата беа земени и примери со развиен атрибут, од што се констатира 

дека во германскиот јазик често се употребуваат развиени (понекогаш навистина долги) 

атрибути со формите за партицип 1 и партицип 2 од глаголот и овие атрибути стојат пред 

именката што ја определуваат. Културната заднина на овој феномен се должи на тоа што 

Германците, општо, важат за прилично трпеливи и истрајни луѓе. Па, се чини дека оваа особина 

со текот на времето навлегла и во јазикот. Развиениот атрибут е присутен и во македонскиот 

јазик, но пред сѐ во некои уметнички текстови, додека, пак, во секојдневните коминикациски 

акти се претпочитаат релативни реченици. Постојат стереотипи за Македонците, според кои тие 

важат за прилично нестрпливи луѓе. Па, како такви често ги прекинуваат соговорниците веднаш 

штом ја добиле потребната информација. Можеби оттаму со текот на времето произлегла 

потребата поважните елементи да стојат напред, пред второстепените, како што е атрибутот. 

                                                           
3  Во некои региони на Македонија се среќава во комбинација со печка (пр. ја завалува печката)  



Преводна еквивалентност кај развиениот атрибут и овде најчесто се воспоставува со граматичка 

промена, т.е. транспозиција.  

  Понатаму го анализиравме глаголскиот вид во германскиот и во македонскиот јазик. 

Од анализата може да се заклучи дека маркирањето на текот, процесот, степенувањето, 

интензитетот на дејството и сл. со помош на префикси е поинтензивно присутно во 

македонскиот јазик и ваквиот процес на деривација и денес претставува жив процес. Овој 

феномен е присутен и во германскиот јазик, но во поограничена употреба. Најголемиот дел од 

глаголските видови во овој јазик се искристализирани со самиот развој на јазикот и денес се 

користат како готови елементи на речничкиот фонд на јазикот. Воспоставувањето на преводната 

еквивалентност од македонски на германски јазик и обратно најчесто се овозможува преку 

транспозиција од еден во друг глаголски вид (поклопувањето на глаголските видови е реткост) 

и со приближен превод, а поретко со парафраза.    

Колокациите се чисто културноспецифични феномен и се должат на фактот што 

поврзувањето на зборовите во еден јазик најчесто е различно од поврзувањето на зборовите во 

друг јазик. Поретко има совпаѓање, особено ако станува збор за јазици кои припаѓаат кон исто 

семејство. Бидејќи ова не е случај со германскиот и македонскиот јазик, разликите што се 

јавуваат преведувачот ги надминува со приближен превод и на тој начин воспоставува 

приближна преводна еквивалентност.  

Сосема за крај може да констатираме дека при преведување од германски на македонски 

јазик и обратно најчесто се воспоставува преводна еквивалентост меѓу специфичните 

граматички феномени, кои неминовно имаат културна заднина, со примена на транспозиција, 

односно граматичка парафраза, поретко со приближно преведување и парафраза, а додека, пак, 

останатите постапки се сосема ретки или отсутни. 
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