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КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА МОЖНИОТ 

НАЧИН ВО ИТАЛИЈАНСКИОТ И 
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВРЗ ПРИМЕРИ 

ЕКСЦЕРПИРАНИ ОД РОМАНОТ CANONE INVERSO 
ОД АВТОРОТ ПАОЛО МАУРЕНСИГ И ПРЕВОДОТ 

НА МАКЕДОНСКИ 
 

Лектор м-р Надица Негриевска 
 Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Македонија  

 
 

Апстракт: 
Контрастивната лингвистика се занимава со споредување на два 

или повеќе јазика од синхрониски аспект и опфаќа три области на 
контрастивно или споредбено проучување: контрастивна анализа, теорија 
на преведување и анализа на грешките. Таа е една од најразвиените 
постапки во доменот на контрастивната лингвистика која се занимава со 
систематско споредување на два или повеќе јазика со цел да се пронајдат 
сличностите и разликите меѓу споредуваните јазици. Предмет на нашиот 
труд е контрастивна анализа на можниот начин во италијанскиот и 
македонскиот јазик врз примери ексцерпирани од италијанскиот роман 
„Canone inverso“ од авторот Паоло Мауренсиг и преводот на македонски. 
Целта е да ги издвоиме сличностите и разликите во однос на неговата 
употреба со цел негово подобро усвојување, како и надминување на 
потешкотиите при неговото совладување од страна на македонските 
говорители кои го изучуваат италијанскиот јазик како странски јазик. 

Клучни зборови: контрастивна анализа, можен начин, сличности, 
разлики 

 
 

Вовед 
 
Споредувањето на два или повеќе предмети, луѓе, или дејства е 

активност која ја правиме секојдневно со цел да ги истакнеме сличностите 
и разликите  или, пак, да го изразиме нашето мислење. Тргнувајќи од 
претпоставката дека ништо не може детално да се спознае доколку не 
постои споредба, многу научни дисциплини го користат компаративниот 
метод за да го разберат подобро својот предмет на проучување: од 
ботаника до зоологија, од споредбено право (кое се занимава со 
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компаративно проучување на правните системи на две или повеќе држави) 
до компаративните книжевности. Во лингвистичките студии 
компаративниот метод се користи за разни цели. Можат да се споредуваат 
различни еволутивни стадиуми на еден јазик, потоа еден стандарден јазик 
и дијалектите за да се издвојат структурните карактеристики на дијалектот, 
исто така може да се направи компарација на повеќе јазици кои припаѓаат 
на една иста јазична група (на пример, споредба на романските јазици) со 
цел да се подвлечат заедничките карактеристики или разликите помеѓу 
нив. Значи, споредбата како метод се користи во сите области на 
лингвистиката. 

Контрастивната лингвистика се занимава со споредување на два 
или повеќе јазика од синхрониски аспект и опфаќа три области на 
контрастивно или споредбено проучување: контрастивна анализа, теорија 
на преведување и анализа на грешките (Đorđević, 1982: 3). Таа е една од 
најразвиените постапки во доменот на контрастивната лингвистика која се 
занимава со систематско споредување на два или повеќе јазици со цел да 
се пронајдат сличностите и разликите меѓу споредуваните јазици. При тоа, 
може да се врши споредување на сите јазични елементи. Теорија на 
преведување претставува исто така дел од контрастивната лингвистика 
затоа што во процесот на преведување се врши еден вид на споредување 
на јазикот од кој се преведува и јазикот на кој се преведува со цел да се 
изнајдат преводните еквиваленти. Третиот метод, анализа на грешките, се 
занимава со анализирање на грешките кои ги прават изучувачите на некој 
странски јазик со цел да се откријат причините за нивното појавување. 
Некои грешки се припишуваат на разликите меѓу мајчиниот јазик и 
странскиот јазик, додека кај други тоа не е случај, па постојат различни 
објаснувања за нивното настанување. Преку контрастивната анализа 
можат да се решат сите проблеми во наставата по странски јазик затоа што 
учењето на разликите и сличностите меѓу мајчиниот и странскиот јазик 
можат да се предвидат сите потешкотии при совладувањето на странскиот 
јазик. 

Предмет на нашиот труд е контрастивна анализа на можниот начин 
во италијанскиот и македонскиот јазик. Целта е да ги издвоиме 
сличностите и разликите во однос на неговата употреба со цел негово 
подобро усвојување, како и надминување на потешкотиите при неговото 
изучување од страна на македонските говорители кои го изучуваат 
италијанскиот јазик како странски јазик. 

Можниот начин во македонскиот јазик претставува сложена 
глаголска форма која се образува со партикулата би и л-формата на 
глаголот. Глаголската л-форма разликува три рода: викал, викала, викало, а 
во множина има една форма за сите три рода: викале. Лицето кај можниот 
начин се посочува со лична заменка или третото лице со субјектниот збор: 
 
 



 – 429 –

Втора меѓународна научна конференција
Вторая международная научная конференция
Second International Scientific Conference

   ФИЛКО
   FILKO

	

411	
	

Јас би носел                                         Ние би носеле 
Ти би носел                                          Вие би носеле 
Тој би носел (Марко би носел)          Тие би носеле (Децата би носеле) 
Таа би носела (Ана би носела) 
Тоа би носело (Детето би носело) 
 

Со можниот начин (потенцијал) се искажува глаголското дејство за 
кое се претполага дека е можно да се изврши: Ако ме поканите, јас би 
дошол (Кепески, 1995: 130). Можниот начин не укажува на времето. Може 
да се однесува на минатото, на сегашноста и на идноста. Се среќава 
најчесто во главната реченица во состав со зависна условна реченица, како 
во горенаведениот пример, но може да се употреби и надвор од таков 
состав: Многу би сакал да те видам (изразува некаква желба); Јас сега би 
отишол дури на Водно (готовност). Формите на можниот начин во 
македонскиот јазик поретко се употребуваат. Најчесто условот се искажува 
со сврзниците ако и да употребени со формите за сегашно, минато 
определено или предминато време, во споредна условна реченица и 
конструкцијата со партикулата ќе во главната реченица. Па така, имаме: 
Ако дојдеш, ќе гледаш убав филм (услов за сегашноста); Ако дојдеше ќе 
гледаше убав филм (услов за минатост). Формата за можен начин повеќе се 
употребува во книжевниот јазик под влијание на другите јужнословенски 
јазици во кои има широка употреба. 
Говорителот може да го претстави дејството кое го изразува глаголот на 
различни начини при што секој начин означува различно гледиште, 
различен психолошки однос или став кон дејството, различен 
комуникативен однос кон соговорникот, како на пример, сигурност, 
можност, желба, наредба и сл. 

Во италијанскиот јазик постојат седум глаголски начини, од кои 
четири се нарекуваат определени начини (indicativo, congiuntivo, 
condizionale, imperativо) затоа што разликуваат посебни глаголски форми 
за секое лице, а три се неопределени (infinito, participio, gerundio) и не го 
означуваат лицето кое го врши глаголското дејство, со исклучок на 
партиципот. 
Можниот начин во италијанскиот јазик има две времиња: сегашно кое е 
просто време, и минато или сложен кондиционал, што значи дека првата 
основна разлика е токму во бројот на времиња. За разлика од македонскиот 
јазик кој разликува само едно глаголско време на можниот начин, во 
италијанскиот јазик постојат две времиња. Сегашното време кое најчесто 
одговара на можниот начин во македонскиот јазик се формира со додавање 
на соодветни наставки за секое лице. Тука издвојуваме уште една клучна 
разлика која се однесува на формата. Наспроти сложената форма би гледал, 
би одел, би читал, имаме проста форма: guarderei, andrei, leggerei. 
Сложениот кондиционал, пак, се формира со еден од помошните глаголи 
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essere или avere и минат партицип од главниот глагол: avrei guardato, sarei 
andato, avrei letto.   

Сегашното време на можниот начин најчесто се користи за да 
искаже некаква можност за вршење на глаголското дејство под услов да се 
реализира некое друго дејство: Se venissi con noi ti divertiresti (Кога би 
дошол со нас би се забавувал). Меѓутоа, исто така се користи и во следните 
случаи: 
 

• за изразување на некакво барање на љубезен, префинет начин: Mi 
passeresti quel giornale? (Ќе ми го подадеш весникот?) 

• за изразување некаков сомнеж: Che cosa dovrei fare? Non so che cosa 
dovrei fare. (Што треба да правам? Не знам што би правел) 

• за изразување некаква желба: Vorrei mangiare qualcosa. (Би сакал 
да јадам нешто) 

• за изразување на лично мислење: Mi sembrerebbe giusto avvertirlo. 
(Мислам дека е праведно да го известиме) 

• за изразување на некаква претпоставка, хипотеза: Questo orologio 
dovrebbe costare un bel po`. (Овој часовник би требало да е многу 
скап) 

• за изразување некоја критика: E lui, chi sarebbe, come sarebbe a dire? 
(А тој, кој е, како може да го каже тоа?) 

 
Сложеното време се однесува на минатото и најчесто се користи за 

да искаже некое дејство кое би се извршило во минатото доколку се 
исполнел одреден услов за вршење на тоа дејство: Se avessi studiato, avresti 
superato l`esame (Да учеше ќе го положеше испитот). Исто така, ова време 
се користи и за изразување: 

• некаков личен, субјективен став: Non avresti dovuto fare ciò. (Не 
требаше да го правиш тоа) 

• сомнеж: Non so proprio a chi avrei dovuto rivolgermi. (Не знам веќе 
на кого требаше да се обратам) 

• претпоставка: Qualcuno avrebbe avvertito la polizia prima del furto. 
(Некој би требало да ја извести полицијата пред грабежот) 

• давање совет кој веќе не може да се примени: Avresti dovuto 
spendere di meno! (Требаше да трошиш помалку!) 

• идно дејство во однос на друго дејство кое искажува минатост: Ha 
dеtto che sarebbe venuto (Рече дека ќе дојде). 

 
Контрастивна анализа на можниот начин во романот „Canone inverso“ 
и преводот на македонски 
 

Во италијанскиот роман „Canone inverso“  се сретнавме со голем 
број примери во кои е употребен можниот начин. Најчесто станува збор за 
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минатото време на кондиционалот, но исто така голема е застапеноста и на 
сегашното време на можниот начин. Се обидовме да дадеме еден паралелен 
приказ на сите примери со можен начин во италијанскиот јазик и нивната 
соодветна замена во македонскиот јазик. При тоа увидовме дека сегашното 
време на кондиционалот во италијанскиот јазик одговара на следните 
глаголски времиња во македонскиот јазик: 
 

1. Идно време 
 

Sarei morto, piuttosto! Попрво ќе умрам! 
Almeno tu potresti bere qualche bicchiere di 
acqua di qualità. 

Барем ти ќе можеш да се напиеш некоја 
чаша здрава вода. 

Il futurо sarebbe sempre domani… Иднината ќе биде секогаш утре... 
E di doverlo fare sempre con la consapevolezza 
che uno sbaglio, o una semplice dimenticanza, 
le risulterebbe fatale. 

И да морате секогаш да го правите тоа 
знаејќи дека една грешка, или едноставно 
расеаност, ќе биде погубна за Вас. 

 
2. Можен начин 

 
Non vorrei che, lasciato solo, ti perdessi. Не би сакал да се загубиш ако останеш сам. 
…la vita potrebbe durare due, tre, 
quattrocento anni. 

...животот би можел да трае двесте, триста, 
четиристотини години. 

Ma una vita senza fine sarebbe troppo. Но живот без крај би бил премногу. 
Un uomo stupidо resterebbe sempre stupido. Глупав човек секогаш би останал глупав. 
“Sembrerebbe proprio che lei abbia parlato 
con Jenö” disse. 

„Навистина би се рекло дека сте зборувале 
со Јене“ рече. 

“Che cosa gradirebbe sentire il signore?” 
disse infine. 

„Што би сакал да чуе господинот?“ 
најпосле рече. 

“Ascolterei volentieri la Ciaccona di Bach.” „Со задоволство би ја слушналЧакона од 
Бах.“ 

“Che cosa potrebbe attrarci ancora a una 
simile esistenza?” 

„Што воопшто би можело да нè привлече 
кон таков живот?“ 

Non vorrei essere preso per pazzo. Не би сакал да ме сметате за лудак. 
 

3. Сегашно време 
 

“Ma prolungare la vita del corpo non 
significherebbe prolungare la vita d`anima.” 

„Но продолжување на животот на телото 
значи и продолжување на животот на 
душата.“ 

Agli occhi degli altri non dovrebbe trapelare 
neppure l`ombra di un affanno, tutto dovrebbe 
svolgersi con la maggior levità possibile… 

Пред другите не смее да се провлече ниту 
сенка на некаква мака, сè мора да се одвива 
со најголема можна леснотија... 

 
Минатото време на кондиционалот е многу повеќе застапено од 

сегашното време. При тоа може да се увиди дека во македонскиот јазик за 
да се долови истото значење на ова време можат да се употребат голем број 
на глаголски времиња: 
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1. Сегашно време 

 

…l`uomo mi chiese se sarei stato disposto a 
cedergli il violino per il doppio… 

...човекот ме праша дали сум расположен 
да му ја отстапам виолината за двојна 
цена... 

E figuriamoci poi se quel tale mi avrebbe 
lasciato uscire così… 

А таман работа оној да ме остави да 
излезам туку-така... 

Già sentivo che non avrei resistito alla 
disperazione… 

Веќе чувствував дека нема да го издржам 
очајот... 

…il violino era stato finora un gioco al quale, 
diventato ormai grande, avrei dovuto 
rinunciare. 

...виолината била игра од која, сега кога 
сум станал голем, морам да се откажам. 

 
2. Идно време 

 

…“per una somma che solo il nostro buon 
cuore avrebbe stabilito”… 

...„за надомест што само нашето добро 
срце ќе го определи.“ 

…non ero tanto sicuro che sarei riuscito a 
camminare spedito. 

...не бев баш сигурен дека ќе успеам да 
одам доволно брзо. 

Era convinto che avrei stupito il professore 
con la mia bravura… 

Бев убеден дека ќе го воодушевам 
професорот со мојата вештина... 

Gli promisi che l`avrei fatto. Му ветив дека ќе го сторам тоа. 
Chissà se tutto quello spazio mi avrebbe 
conciliato il sonno? 

Кој знае дали со сиот овој простор ќе 
можам да заспијам? 

Che comunque avremmo ripreso alla 
prossima occasione. 

На која секако ќе ѝ се навратиме во 
следната пригода. 

Il passato ci avrebbe reso grandi. Минатото ќе нè направи големи. 
…gli avevo chiesto che cosa avrebbero dеtto 
i suoi genitori… 

...го прашав што ќе кажат неговите 
родители... 

…e che avrebbe potuto piacere di eseguirla 
con noi. 

...и дека ќе му биде задоволство да ја 
изведе со нас. 

Una pausa, disse, ci avrebbe fatto bene. Пауза на сите добро ќе ни дојде, рече. 
Avrei dovuto suonare in una caserma… Ќе морам да свирам во некоја касарна... 
Oppure io stesso avrei dovuto imbracciare un 
fucile. 

Или ќе морам и самиот да фатам пушка в 
рака. 

Un giorno non lontano avrei bussato 
all`azienda del mio patrigno e avrei detto… 

Еден ден, набргу, ќе чукнам на вратата на 
фабриката на мојот очув и ќе кажам... 

E poi, mi avrebbe riconosciuto? Па и да може, дали ќе ме препознае? 
L`avrei prima soppesato a lungo… Прво долго ќе ја одмерувам... 
E finalmente  ne avrei sentito la voce. И конечно ќе ѝ го слушнам гласот. 
…avrei trovato sicuramente qualcuno in 
grado di dirmi chi era. 

...сигурно  ќе најдам некој што ќе може да 
ми каже кој е тој. 

Gli Heurigen avrebbero cominciato ad 
affollarsi solo verso le dieci. 

Heurigen ќе почнат да се полнат дури 
околу десет. 

…qualcuno mi avrebbe dato un passaggio. ...некоја ќе ме земе. 
Sentii che l`avrei amata per tutta la vita. Почувствував дека цел живот ќе ја сакам. 
Le strade sulle quali ci saremmo incontrati 
non erano segnate sulle carte… 

Патиштата по кои ќе се сретнеме не беа 
означени на мапите... 
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Avrei saputo ancora suonare dopo tanta 
forzata inattività? 

Дали воопшто сè уште ќе знам да свирам 
по принудната неактивност? 

Avrei dovuto quindi concludere con successo 
i miei studi, o morirci. 

Ќе морам да ги завршам со успех 
студиите, или да умрам. 

…il mio patrigno mi assicurò che avrebbe 
rispettato la volontà della moglie. 

...мојот очув почна да ме уверува дека ќе 
ја почитува желбата на сопругата. 

Aggiunse che avrebbe provveduto ai miei 
studi… 

Додаде дека следните пет години ќе се 
погрижи за моето школување... 

Mi dette anche un indirizzo a Vienna dove 
avrei potuto ritirare la somma. 

Ми даде и една адреса во Виена каде што 
ќе можам да ги подигам парите. 

…e che da quell momento sarebbe stata 
anche la mia. 

...и од тој миг ќе стане и моја. 

…quella parte sarebbe stata sicuramente 
affidata a Kuno o a me. 

...таа улога ќе ни биде сигурно доверена 
или на Куно или мене. 

 
3. Минато идно 

 
Non so proprio come sarebbe finita se mia 
madre non fosse sopraggiunta all`ultimo 
momento. 

Навистина не знам како ќе завршеше ако 
мајка ми не дотрча во последен момент. 

Chissà che cosa avrebbe pensato mia madre 
se fosse entrata in quel momento! 

Којзнае што ќе помислеше мајка ми ако 
влезеше во тој миг! 

E forse la cena si sarebbe conclusa nel 
silenzio se non fosse intervenuto un ospite… 

И можеби вечерата ќе завршеше во 
тишина да не се вмеша еден гостин... 

…per sollevargli la lingua che altrimenti lo 
avrebbe soffocato. 

...за да му го крене јазикот, зашто инаку ќе 
се задушеше. 

Mi sarei goduto per un po` l`aria che si era 
rinfrescata. 

Ќе уживав малку во освежениот воздух. 

E già immaginavo lo sguardo d`intesa che ci 
saremmo scambiati… 

И веќе го замислував погледот на 
разбирање што ќе го разменевме... 

La rinuncia sarebbe stata consideratа una 
sconfitta imperdonabile… 

...откажувањето ќе се сметаше за 
непростлив пораз. 

Ciascuno avrebbe tentato in tutti i modi di 
sospingere l`altro… 

Секој ќе се трудеше на секој начин да го 
подбутне напред другиот... 

 
4. Можен начин 

 

…le dissi che sarebbe stato un peccato non 
favorire questo mio talento. 

...ѝ рече дека би било штета да не ми се 
даде шанса да го развијам мојот талент. 

…ma lui conosceva una persona che avrebbe 
potuto seguirmi… 

...но тој познавал еден човек кој би можел 
да ме учи... 

Uno gnomo deciso a visitare in incognito il 
mondo degli umani non avrebbe saputo 
trovare un travestimento peggiore. 

Џуџе решено инкогнито да го посети 
светот на луѓето не би можело полошо да 
се престори. 

…da chi avresti potuto ereditarlo, tu, da quel 
salsicciaio di tuо padre, forse? 

...од кого би можел да го наследиш ти, од 
оној колбасичар од татко ти, можеби? 

…un equilibrio labile che qualsiasi ombra 
inopportunа avrebbe potuto sconvolgere. 

...непостојан привид кој би можела да го 
распрсне каква било непредвидена сенка. 

…ma trovai solo un camerino vuoto, non solo 
vuoto, ma, avrei dеtto, abbandonato… 

...но таму најдов само празна гардероба, не 
само празна, но би се рекло и напуштена... 
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E questo sarebbe stato per me molto 
imbarazzante. 

А тоа за мене би било многу непријатно. 

Avrei mai potuto barattare o vendere la mia 
testa… 

Би можел ли некогаш да ја заменам или да 
ја продадам мојата глава... 

“E quanto sarebbe disposto a pagare per 
sentire questa Ciaccona?” 

„И колку би биле подготвени да платите за 
да ја слушнете Чакона?“ 

Che mi sarebbe piaciuto scoprire. ...што би сакал да ја откријам. 
“Mi sarebbe piaciuto” risposi con una sorta 
di tremito nella voce…” 

„Многу би сакал да е така“ одговорив со 
некакво треперење во гласот... 

 
5. Идно прекажано 

Se poi era stata presente all`esumazione 
avrebbe sicuramente avuto molto da dire. 

А ако била присутна на ексхумацијата, 
сигурно ќе имала многу за кажување. 

Il futurо, a sentire Kuno, avrebbe portato 
grandi cambiamenti. 

Иднината, според Куно, ќе донела големи 
промени. 

Non ci sarebbe stato più il tempo per sviolinare 
come cicale… 

Ќе немало веќе време да си свиркаме 
виолина како штурци... 

Me ne avrebbe dato un altro di uguale valore, 
mi disse, oppure me l`avrebbe anche pagato. 

Ќе ми дал друга со иста вредност, ми рече, 
или дури ќе ми ја плател. 

 
 

6. Минато неопределено 
 

Il mistero della morte e della risurrezione del 
barone Blau gli avrebbe ispirato qualche 
tempo dopo persino un romanzo di successo. 

Мистеријата на смртта и на 
воскреснувањето на баронот Блау по некое 
време го инспирирала да напише дури еден 
успешен роман. 

 
7. Минато определено несвршено 

 
Avrei voluto scappare, ma mi allontanai solo 
di pochi passi. 

Сакав да избегам, но се оддалечив само 
неколку чекори. 

Forse a quel punto il mio buon senso avrebbe 
dovuto indurmi a lasciare il castello. 

Можеби тогаш здравиот разум требаше да 
ме натера да го напуштам замокот. 

Avrei voluto vederlo, ma non mi era 
permesso. 

Сакав да го видам, но не ми беше 
дозволено. 

E quand`anche ci fosse stata, non che 
gridarla, avrei dovuto tacerla. 

И дури да постоеше, место да ја викнам, 
морав да ја премолчам. 

Data la sua età, avrei voluto lasciarlo 
dov`era… 

Со оглед на неговата возраст, требаше да 
го оставам таму каде што беше... 

…ma non avrei potuto farlo senza espormi in 
prima persona. 

...но не можев тоа да го сторам без да се 
откријам себеси. 

Avrei dovuto sentirmi soddisfatto. Требаше да почувствувам задоволство. 
Eppure era una mano, quella, che non avrei 
volutо vincere. 

Па сепак тоа беше партија во која не сакав 
да излезам како победник. 

Avrei potuto percorrere una strada più 
comoda… 

Можев да одберам да поминам поудобни 
патишта. 
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8. Минато определено свршено 
 

Mai in vita mia, neppure durante la guerra , sul 
fronte, uno sparo sarebbe risuonato più 
terribile… 

Никогаш во мојот живот, ниту за време на 
војната, на фронтот, пукотот не одекна 
толку страшно... 

…e in quel momento avrei volutо 
richiamarlo… 

...и во тој миг посакав да го повикам... 

 
Заклучок 
 

При контрастирањето на можниот начин во италијанскиот и 
македонскиот јазик заклучивме дека постојат одредени разлики. Првата 
разлика се однесува на бројот на глаголските времиња. Италијанскиот 
јазик поседува две глаголски времиња, едно просто и едно сложено 
глаголско време, додека во македонскиот јазик постои само едно време на 
можниот начин кое претставува сложена глаголска форма. Што се 
однесува до употребата на кондиционалот во италијанскиот и 
македонскиот јазик дојдовме до следните заклучоци: 
- простото време на можниот начин во италијанскиот јазик најчесто се 

поклопува со можниот начин во македонскиот јазик, но во нашиот 
анализиран материјал наидовме и на многу примери каде ова време на 
можниот начин одговара на сегашното или на идното време во 
македонскиот јазик. 

- сложеното време на можниот начин во италијанскиот јазик најчесто 
одговара на идното време и на можниот начин во македонскиот јазик. 
Од нашата контрастивна анализа на романот „Canone inverso“ и 
неговиот превод на македонски заклучивме исто така дека сложениот 
кондиционал во италијанскиот јазик како еквиваленти во 
македонскиот јазик ги среќава следните глаголски времиња: минато 
определено несвршено време, минато-идно време, сегашно време, идно 
прекaжано, минато определено свршено и минато неопределено време. 

Преку едно вакво контрастивно истражување може да се дојде до 
експлицитни сличности и разлики меѓу два или повеќе јазици. Сметаме 
дека споредувањето на можниот начин може да биде многу корисно за 
студентите по италијански јазик како странски јазик со цел негово полесно 
совладување и надминување на потешкотиите при неговата употреба. 
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