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Апстракт 

 

Колокациите како специфична категорија фрази кои изускуваат познавање од 

повеќе аспекти на еден јазик, особено кога станува збор за странски јазик, како 

на пример познавања на соодветни еквивалентни лексеми од јазикот извор во 

јазик цел и особено големо познавање од културата. Значи колокациите се 

специфични јазични форми кои се неопходни за една секојдневна комуникација 

што е всушност главната причина за нашиот интерес во овој труд. Преку овој 

труд ќе се обидеме да ги дефинираме овие специфични јазични форми, да ги 

разграничиме од другите специфични јазични форми наречени слободни фрази, 

да ги воочиме основните проблеми кои се јавуваат кај изучувачите на 

германскиот јазик како странски јазик, преку ексцерпирани колокации од 

германскиот јазик и нивни соодветни еквиваленти во мајчиниот македонски 

јазик. Задачата која сме си ја поставиле со пишувањето на овој труд воопшто 

не е лесна и едноставна, туку напротив изискува многу труд и внимание, кое 

ние несебично ќе го посветиме сѐ со цел добивање на поопсежно, продлабочено 

анализирање на овој проблем. Овој труд ќе го посветиме токму на колокациите 

како едни од најзастапените јазични форми во секојдневното општење без 

разлика дали се присутни во писмената или во усната комуникација, а кои се од 

големо значење за македонските изучувачи на германскиот јазик како еден од 

најзастапени светски јазици во сите сфери на постоење. 

 

Клучни зборови: колокации, дефинирање, разграничување, употреба и сл.. 

 

Колокациите како специфична јазична единица се најголемите причинители за 

јазичните грешки и потешкотии кои се јавуваат кај изучувачите на странскиот 

јазик, во нашиот случај со германскиот јазик, и затоа неретко се наречени 
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„Stolpersteine“ (камен на сопнување) во еден јазичен процес. На пример, 

изучувачите на германски како еден странски јазик не би можеле да 

претпостават дека еден брак треба да поврзе наместо да се склучи: eine Ehe 

bindet statt schließt; дека пари се бараат наместо да се заработуваат: Geld sucht 

statt es zu verdienen;дека забите се чистат наместо се мијат: die Zähne putzen statt 

waschen; дека страв се добива наместо има: Angst bekommen statt haben; дека се 

оди во училиште на место се посетува училиште: die Schule besuchen statt gehen 

итн. Според Редер (2009:9) ваквите специфични јазични форми наречени 

колокации се непоимливи за изучувачите на германскиот јазик и тој како 

причина ја наведува различната морфосинтаксичката компетенција на 

говорителите чиј мајчин јазик е германскиот и на оние чиј мајчин јазик е, во 

случајот, македонскиот јазик. Тој појаснува дека секој од нас си ги носи со себе 

синтагматските познавања од мајчиниот јазик и ја користи семантиката која 

нажалост не одговара во јазикот што е предмет на изучување, во случајот 

германскиот јазик. Во тој контекст Редер (2006) вели: „Vieles, was in der 

Muttersprache gesagt werden kann, muss in der Fremdsprache anders formuliert 

werden“  (Повеќето од она што може да се каже на мајчин јазик мора да се 

преформулира поинаку на странскиот јазик). Како причини за ова 

преформулирање на јазичните форми од мајчинот јазик како јазик-извор на 

јазикот-цел или странскиот јазик, Редер (2006) ги наведува следниве: како прво 

разликите во синтагматскиот потенцијал, како второ различните значења на 

глаголите, како трето постоењето на полисемија и како четврто разликите кај 

префиксите. Но, ова не значи дека колокациите од јазикот-извор и од јазикот-

цел се разликуваат во целост. Напротив, и кај нив се наоѓаат поклопувања 

односно може да се случи да се најдат целосни еквиваленти на колокации од 

јазикот-извор во јазикот-цел. Примери: 

- eine Klasse wiederholen- го повторува класот; 

- das göttliche Sein- божествено битие; 

- schwacher Kaffee- слабо кафе; 

- die Katze putzt sich- мачката се чисти и сл. 

Значи проблемот, всушност, не е во рецепцијата на колокациите туку 

едноставно во нивната продукција во текстови на странски јазик, во случајот на 

германски јазик. Затоа апелираме најпрво на нивно правилно одделување од 

другите фразеологизми во германскиот јазик и нивно правилно користење во 

даден контекст во јазикот-цел или во германскиот јазик. За да можеме да ги 

одделиме од другите фразеологизми треба најпрво да ги дефинираме. 

Семејството на фразеологизми е едно големо семејство кое содржи голем број 

на вакви јазични форми, затоа Палм (1997) говори за фразеологизми кои 

припаѓаат во потесниот круг на ова семејство, каде ги вбројува идиомите и 

другите такви цврсти зборовни спојување кои се идоматски, морфосинтаксички 

и лексичко-семантички стабилни, полилексикални и сликовити и 
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фразеологизми кои припаѓаат во поширокиот круг на семејството, каде 

припаѓаат колокациите, пословиците, поговорките, цитатите, кинеграмите итн..  

Џон Руперт Фирт (John Rupert Firth), еден од основачите на британскиот 

контекстуализам во своето дело ‘Modes of Meaning’ (1957: 190-205) за прв пат 

го споменува поимот колокација (Kollokation) и го дефинира како „the company 

it [a word] keeps“ (Firth 1957: 179).   

Многу подоцна лингвистите свесни за постоењето на колокациите како посебна 

група на фразеологизми се обидуваат да дадат нивна дефиниција и тоа: едни ги 

дефинираат колокациите како вообичаени, претпочитани, воздржани спојувања 

од единечни зборови во една синтаксичка целина (Gläser 1986: 38), други како 

фаза меѓу слободните зборовни спојувања и идиомите (Donalies, 2009:64), 

трети како периферни членови на фразеолошкото семејство (Fleischer 

1982:251),  четврти како спојување од два елемента и тоа една слободна основна 

лексема и една лексема колокатор. Ова тврдење произлегува од фактот што 

едната компонента на колокацијата е семантички автономна и затоа не е 

проблематична, но другата компонента е идиоматична и затоа е непредвидлива. 

Составните елементи на колокацијата не се слободни, туку напротив се 

ограничени, заменливи и според тоа делумно стабилни. Според нивното 

значење колокациите се делат на три групи:                   1. неметафорични:  eine 

Flagge hissen- се подига знамето. 

2. метафорични: starker Raucher = Mensch, der viel raucht; тежок пушач= човек, 

кој многу пуши;  

3. колокации во кои едната компонента не може самостојно да се употреби: die 

Schule schwänzen- бега од училиште. 

Во колокациите идиоматичноста е различно изразена, затоа што има колокации 

во кои значењето е сумативно и нема или има слаба идиоматичност: Zähne 

putzen- ги чисти забите; други , пак, укажуваат на идиоматичност:  Anker lichten 

(ursprünglich Anker leicht machen)- котвата се подига (првично котвата полека 

се подига). 

Значи колокациите можеме слободно да ги дефинираме како поврзување на 

зборови со ограничена можност за нивно комбинирање. Тие претставуваат 

комбинации од зборови кои се наклонети едни кон други, односно се наоѓаат 

во една бинарна врска. Колокациите, всушност не се креативни формулации 

затоа што произлегуваат како комбинации од самата меморија и според тоа се 

лексикализирани и репродуктивни јазични форми. Тие се не докрај 

измоделирани продукти на еден јазик кои функционираат благодарение на 

афинитетот што го имаат еден кон друг (Hausmann, 1984:398). 

Но, едно е сигурно, колокациите се бинарни поврзувања кои се состојат од база 

како основен елемент и колокатор како определувачки елемент, а значењето на 
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ваквото поврзување секогаш зависи од базата. Според Хаусман (1984) базата е 

оној елемент од кој зависи толкувањето на колокацијата, која не е 

бессодржинска туку напротив во самата колокација го добива своето соодветно 

значење. 

Како бинарни конструкции колокациите се составени од два елемента, но се 

поставува прашањето: Поточно од кои два елемента?. Преку наведените 

примери ќе се обидеме да дадеме точен одговор: 

- Hass schüren – шири омраза (именка како база и глагол како колокатор); 

- peinlich genau- многу подробно (придавка како база и прилог како 

колокатор); 

- verbissen kämpfen- сериозно се бори (прилог како колокатор и глагол 

како база). 

Од анализираното можеме да заклучиме дека колокациите што во својот 

состав содржат глагол и именка, именката го носи главното значење како 

база на колокацијата, а глаголот како колокатор го модификува значењето 

на именката, на пример: das Licht anschalten / вклучува светло; ein Tor 

schießen – заклучува порта, каде глаголите како колокатори односно 

определувачи во составот на колокацијата не се заменливи и поради тоа 

станува збор за колокациски поврзувања, на пример: *das Licht öffnen –

отвора светло; *ein Tor zielen – гаѓа порта и сл. 

 

Како определувачки колокациски особини кои ги одделуваат колокациите од 

слободните фрази се наведени следниве особини: замена, семантичка зависност 

на колокаторот и преводливоста (Cedillo 2004:93).  

Слободните фрази се семантички и синтаксички регулирани и зато дозволуваат 

секаков вид на трансформација, односно замена, на пример: ein Buch kaufen- 

купува книга; може да се земени со: eine Zeischrift/Zeitung/Broschüre kaufen- 

купува списание/весник/брошура. 

Во однос на можните трансформации, колокациите се поограничени и 

дозволуваат некои видови како што се  

- номинализација: Zähne putzen → das Putzen, der Zähne;  

- супституција: er putzt sich die Zähne →er putzt sie sich; 

- проширување: er putzt jeden Zahn; 

- пасивна конструкција: die Zähne sind geputzt. 

И покрај тоа, колокациите покажуваат лексичко ограничување што е 

определено со јазичниот стандард и што резултира со одредени ограничувања 
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на замена, на пример: * die Zähne waschen- мие заби, а на германски правилна 

форма е: die Zähne putzen. Сепак, не можеме овој критериум да го сметаме за 

определувачки затоа што имаме случаи каде колокациите дозволуваат одреден 

степен на заменливост, на пример: ein Gericht kochen- готви оброк и ein Gericht 

zubereiten- подготвува оброк. 

Семантичката зависност на колокаторот е посуштествено обележје на 

колокациите затоа што тој семантички зависи од неговата основа и го добива 

своето значење само во составот на дадената колокација, на пример: in Wut 

geraten- се разгневува, каде именката Wut се јавува како база, а глаголот geraten 

е колокаторот кој го модификува значењето на именката и гради колокација со 

даденото значење. 

Како најважно обележје се спомнува преводливоста (Teubert 1999), на овој 

начин може да се проверат и лексичките ограничувања и идиоматичниот 

карактер на колокацијата, на пример: die Zähne putzen – ги чисти забите; на 

англиски: to brush teeth- ги четка забите и на македонски најправилно е ги мие 

забите (Heid, 1992:532). Компонентите на колоквијалната врска на тој начин 

формираат единица чие значење е конвенционализирано во одредена јазична 

заедница, на пример во германската или во македонската заедница. Затоа 

семантичката кохезија се јавува помеѓу компонентите во оваа дефинирана 

врска. Ова се објаснува со фактот дека значењето на колокацијата не 

произлегува од збирот на значења на нејзините компоненти, на пример: die 

Schule besuchen- посетува училиште, не како што е во македонскиот јазик- оди 

на училиште.   

Освен наведените обележја, како едно суштинско обележје се споменува 

обележјето колокабилност, односно својство на јазичниот систем, кое ја 

регулира лексичката комбинација на лексеми. Високиот степен на 

кололабилност значи дека се можни повеќе можности за комбинирање на 

лексемите, на пример: Fenster putzen- го чисти прозорецот; Fenster waschen- го 

мие прозорецот; Fenster reinigen- го зачистува прозорецот. Слаб колокабилност 

значи ограничување на лексемите во процесот на нивно комбинирање со други 

лексеми, на пример: den Tisch decken- ја покрива масата, а не: *den Tisch 

bedecken- ја препокрива масата, *den Tisch servieren- ја сервира масата, *den 

Tisch aufstellen- ја поставува масата. Колку е повисок степенот на 

колокабилност толку е послаб степенот на кохезија (Iliescu, 2006: 192).  

Колокабилноста е поврзана со супституцијата, која овозможува замена на 

составните елементи на колокацијата. Кохезијата е поголема кога некои 

елементи од колокацијата не можат да се заменат со соодветни синоними , на 

пример: eine kräftige Brühe – јака чорба, не може да се замени со: *starke Brühe- 

силна чорба, додека пак, колокацијата: ein starker Kaffee – силно/јако кафе, е 

вообичаена формулација наспрема *kräftiger Kaffee- јако кафе,  која не е 
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прифатлива во германската јазична заедница, а во македонската е вообичаена 

формулација. 

Заклучок 

Сумираните резултати од нашето истражување ни даваат за право да 

констатираме дека навистина колокациите се специфични јазични форми кои 

заслужуваат поголем број истражувања од страна на научната фела која се 

занимава со истражувања поврзани со јазикот и тоа не само со  македонскиот и 

германскиот. Анализата е направена врз произволно избран корпус на 

германски колокации и нивни соодветни еквиваленти во македонскиот јазик, 

сѐ со цел доловување на нивната форма, структура, суштински обележја, 

разлики во однос на слободните фрази и сл. 

Преку овој труд и преку разгледување на германски примери со колокации кои 

претставуваат база за нашето истражување се обидовме да ги анализираме 

нивните еквиваленти во македонскиот јазик и да ги утврдиме проблемите кои 

се јавуваат кај македонските изучувачи на странските јазици, односно да се 

обидеме да најдеме можно решение на истите. Се одлучивме за анализа на 

колокациите како најзастапена јазична форма во секојдневното општење кое 

претставува т.н. камен на сопнување кај македонските изучувачи на 

германскиот јазик. Зошто?; Како? и На кој начин може да се поедностави 

процесот на нивно трансформирање од еден на друг јазик без никакви несакани 

последици и пропусти? се само дел од прашањата кои си ги поставуваат 

младите изучувачи на странските јазици, прашања на кои се надеваме дека им 

понудивме адекватен одговор преку анализата направена во трудот. 

 

Како заклучок од направената анализа само ќе го наведеме овој графикон каде 

на еден едноставен и појасен начин се предадени сите суштински обележја на 

колокациите преку кои може да се воочи нивната специфика во однос на 

другите јазични единици. 

 

Се надеваме дека со овој труд им помогнавме на изучувачите да ги надминат 

сопките на кои наидуваат при изучување на странските јазици и дека во иднина 

ќе можат со поголема леснотија да ги употребуваат колокациите, но и да бидат 

успешни во изнаоѓањето на нивните соодветни еквиваленти во германскиот и 

во македонскиот јазик. Целта на овој труд не е само нивна правилна примена и 

употреба во секојдневната комуникација, туку и мотивирање на изучувачите да 

не ги сметаат истите за „камен на сопнување“ при процесот на изучување на 

странските јазици. 
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