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ГРАДЕЊЕ ДАТИВНО-ПРЕДИКАТИВНИ СТРУКТУРИ ВО 
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВО СПОРЕДБА СО РУСКИОТ И 

БУГАРСКИОТ 

Апстракт: Во оваа статија ги разгледуваме бессубјектните реченици 
со копула, неглаголски дел од предикатот и дативен член, што ги 
нарекуваме дативно-предикативни структури (ДПС): На Иван му е 
забавно. Ги има во сите словенски јазици, но со различна честота и 
дистрибуција. Во истражувањето ги користиме базите, составени за 
целите на тематскиот блок „Именските предикативи и дативните 
реченици во словенските јазици“ во рамките на  XVI меѓународен 
конгрес на славистите во Белград, 2018 година. Цел на истражувањето 
е да се покаже какви типови зборови се употребуваат во македонскиот 
јазик за градење ДПС и во каков однос се тие со зборовите од кои се 
градат ДПС во рускиот и во бугарскиот јазик. Притоа, поради 
ограниченост на времето и обемот на овој труд, ги разгледуваме 
најбитните сличности и разлики во однос на формалните 
(морфолошки) и на семантиките особини на овие зборови и 
конструкциите што ги градат. Споредбата на предикативите ќе 
придонесе за појаснување на ДПС во словенските јазици.

Клучни зборови: дативно-предикативни структури, бессубјектни 
реченици, предикатив, датив, контрастивна анализа.

1. Вовед
Дативно-предикативни структури (ДПС) ги нарекуваме 

речениците со копулата сум што покрај неглаголски предикат 
содржат и именски член во датив и изразуваат некакво 
доживување на дативниот референт (Интересно ми е овде). Овие 
конструкции се јавуваат во сите словенски јазици, со помал или 
поголем опсег на употреба. Ние ќе разгледаме како се градат и 
какви значења добиваат во македонскиот јазик во споредба со 
рускиот и со бугарскиот.  

УДК 811.163.3’367:[811.163.2:811.161.1
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Во описите на македонскиот јазик ДПС се спомнуваат во 

рамките на безличните реченици (Минова-Ѓуркова 1994: 164-

165; Гуржанов 1988: 51-62; Најческа-Сидороска 1997: 84-88), но 

не се подетално обработени, за разлика од рускиот каде постои 

подолга традиција на истражување на оваа тема, главно, 

заснована на дискусијата за таканаречената Категория 

состояние како одделна зборовна група (на пр. Виноградов 1947; 

Поспелов 1955; Зализняк 1992; Циммерлинг 2003; Циммерлинг 

2018б и др.). И во бугарската лингвистика темата за дативните-

предикативни структури е подетално обработувана, особено во 

поновите истражувања (на пр. Георгиев 1990; Джонова 2004; 

Петрова 2006; Градинарова 2010)53. 

Елементот што го носи главното значење на прирокот 

(предикатот), во македонската лингвистичка литература се 

нарекува ‘именски прирок’ или ‘именски дел од прирокот’. За 

овој елемент ќе го користиме терминот ‘предикатив’, 

воспоставен во современата руска лингвистика за јазичните 

единици што дополнуваат глагол-копула (Мне с тобой было 

интересно), а не се согласуваат по падеж, род и број со некој член 

во реченицата (како на пр. Фильм интересный, каде се работи за 

придавка).54 Во бугаристиката таквите елементи се разгледуваат 

како ‘прилози’ или ‘предикативни придавки’ (види во Петрова 

2018: 30). За нас ‘предикативи’ се јазичните елементи што се 

јавуваат во позиција на дополнение на копулата во безлични 

реченици (Интересно ми е, но не и Филмот ми е интересен). 

Фокусот на нашето истражување е токму улогата на 

предикативите во ДПС, т.е. типовите зборови што се 

употребуваат во македонскиот јазик за градење ДПС (од 

формален и од семантички аспект) и во каков однос се тие со 

зборовите од кои се градат ДПС во рускиот и во бугарскиот јазик. 

Целта е да се покажат сличностите и разликите во употребата на 

овие структури и тенденциите на развој во трите јазика. 

ДПС се многу чести во трите разгледувани јазика, особено 

во разговорниот функционален стил, каде што често се 

појавуваат како нови конструкти во контекстот и затоа е тешко 

53За историјатот на проучувањата на оваа конструкција во словенските јазици 

краток преглед може да се најде во Циммерлинг (2010), Циммерлинг (2018а: 

12-18) и особено во Циммерлинг (2018б: 45-51). 
54Подетално за ова прашање  види во Циммерлинг (2018б). 
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да се даде конечен број на предикативи што се среќаваат во тие 

конструкции. Во истражувањето ги користиме податоците од 

базите, составени за целите на тематскиот блок „Именските 

предикативи и дативните реченици во словенските јазици“ во 

рамките на  XVI меѓународен конгрес на славистите во Белград, 

2018 година. Со пребарување текстови и набљудување на 

разговори, како и преку лична интуиција, собрани се 290 

македонски предикативи во комбинација со дативен член 

(Митковска 2018),  422 руски (Циммерлинг 2017, 2018б и др.) и 

320 бугарски (Иванова 2018). Разликата во бројноста не е 

поврзана со обемот на предикативите во секој јазик, туку се 

должи, главно, на тоа што бугарските и руските примери се 

собрани со помош на ексцерпција од сеопфатни јазични корпуси. 

Во различен степен се претставени и дијалектни и разговорни 

варијанти. Иако базите не се конечни, тие даваат општа слика за 

зборовите што се појавуваат во оваа функција во трите јазика.  

2. Структурата на ДПС

Како што кажавме, ДПС се состои од глаголот сум, 

предикативот и дативниот член. Копулата е задолжително 

присутна во македонскиот и во бугарскиот јазик, секогаш има 

форма во 3 лице еднина (среден род кај л-формата), а во рускиот 

отсуствува во сегашно време, додека во другите форми има исто 

така неутрална форма во 3 лице еднина, среден род (пример 1).55 

(1)  а. (мак) Загушливо ми е. Рекоа дека им било доста.  

б. (буг) Зле ми е.  Не му е било лесно да каже. 

в. (рус) Мне  неприятно работать в этом коллективе. – 

Мне было неприятно видеть Петра. 

55Покрај глаголот сум се јавуваат и динамични копули, како, на пример, 

станува – стане, доаѓа – дојде, иде, падне – паѓа Одеднаш ми стана топло; 

Наеднаш им дојде чудно; Му падна жал за неа (Гуржанов 1988: 52). Тие имаат 

поограничена употреба, па, иако понекојпат глаголот-копула може да игра 

улога во дистрибуцијата на формите, овде нема да ги разгледуваме. За 

бугарски Петрова посочува само еден глагол (ставам/стана , затоа што, 

според авторката, единствено тој не го менува општото значење на ДПС, туку 

внесува само инхоативна семантика (Петрова 2018) и се појавува само во 

некои од ДПС. Исто e и со рускиот глагол стать-становиться (Циммерлинг 

2018б: 56). За поопширна дискусија за можностите други помошни глаголи да 

се јавуваат во ДПС, види во Летучиј (Летучий 2017, 2018).  
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Дативниот член има функција на доживувач и е 

задолжителен дел од конструкцијата во сите три јазика. Во 

македонскиот и во бугарскиот дативната клитика е секогаш 

присутна, додека долгата заменска форма или именката во на-

конструкција се додаваат во зависност од дискурсни и 

контекстуални услови. Понатаму ќе ги разгледаме структурните 

особини на предикативот и на дополнителните членови во 

конструкцијата, што можат да имаат важна функција. 

2.1. Формата на предикативот 

Од формален аспект, зборовите што се јавуваат во функција на 

предикатив се разнородни во трите јазика. 

Во македонскиот јазик  (всушност, како што ќе видиме и во 

другите два јазика) најголем број се предикативи што можат да 

се поврзат со придавки и имаат и придавски корелативни форми 

(иако не секогаш еднакви по значење). Тие, главно, завршуваат 

на –о: студено, загушливо, вкусно, гадно, добро, жално, забавно, 

јасно (пример 1), но три предикатива од македонскиот корпус 

завршуваат на –ски  и исто така имаат придавски корелати: 

детски, идиотски, царски (пример 2а), а пет се од неменливи 

придавски форми, главно, од туѓо потекло: тазе, тамам, супер, 

секси, океј (пример 2б). Останатите предикативи се прилози: 

далеку, блиску, доста, малку (пример 1а), предлошки синтагми: 

по волја, за верување, од интерес, без врска (пример 2в) и 

именки. Кај именките се забележуваат постари, добро утврдени 

предикативи, како страв, жал, срам, грев, но и некои од понов 

датум, како мистерија, ужас, фора, топ, закон (пример 2г). 

Покрај тоа, се среќаваат и партиципни форми, почесто на -ен 

(очекувано, здодеано, прелиено), но има и неколку на –ачки 

(вознемирувачки, зачудувачки, збунувачки).  

(2) (мак)  а. Детски ми е да правам такви муабети. 

б. Супер ни е тука. 

в. Без врска ми е да ги молам. 

г. Ужас ми е што завршува летото. 

д. Малку збунувачки ми е, не знам што да правам. 

Во рускиот јазик (според списокот од 422 предикатива, 

составен од  А. Циммерлинг (2017), исто како и во македонскиот, 

најголем број од предикативите се форми на -о, што, главно, 
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имаат придавски корелати. Во однос на другите типови се 

јавуваат следниве најважни особини на морфолошката форма на 

предикативите со кои се разликуваат од македонските:  

1) во рускиот јазик отсуствуваат именските предикативи од

типот страв, срам, грев, сп. рус. Мне страшно. Петру было 

стыдно. Меѓутоа, има поединечни елементи во супстандардна 

употреба: пора, охота, жаль, грех, лень (Циммерлинг 2017), на 

пр. рус. Нам пора идти (мак. Време е да си одиме). Овој збор може 

да се употребува и како именка (вклучително и по глаголот 

«быть»). Критериум за проверка за употребата во ДПС е 

несогласувањето, т.е. при употреба како именка, тој се согласува 

со глаголскиот елемент, а при предикативната употреба 

согласување нема и глаголот стои во среден род (Циммерлинг 

2018б: 50). Спореди ги примерите (3а/б) со (3в).  

(3) (рус)  а. Была (ед.ч. ж. р.) пора (ед.ч., ж.р.).  

б. Была та смутная пора, Когда Россия молодая, В 

бореньях силы напрягая, Мужала с гением Петра 

(А.С. Пушкин. Полтава).   

в. Было (3 л. ед.ч., ср.р.) пора (ед.ч., ж.р.) идти. 

Истиот дијагностичен критериум важи и за македонските и 

за бугарските именски предикативи. 

2) во рускиот не се образуваат ДПС со помош на активните

партиципи од типот на мак. вознемирувачки, зачудувачки, 

збунувачки. 

3) Во рускиот има повеќе елементи со прилошки и заменски

морфолошки својства, вклучувајќи ги и составите со затврдени 

предлози и затврдена лексичка негација, како на пр. Х-у впору, 

влом, поделом, недосуг, нельзя, негоже, нипочем, невмоготу, 

невтерпёж итн. (пример 4). Тука влегуваат, како и во сите други 

типови, застарени лексеми (негоже), разговорни (невтерпёж) и 

од понизок разговорен стил (влом). 

(4) (рус) a. Поделом ему. ‘Така му треба’.  

б. Негоже тебе этим заниматься. ‘Не е пристојно/ не е 

добро така да правиш’.  

в. Мне влом собирать эту инфу. ‘Ме мрзи да ја собирам 

таа информација’.  

г. Ее ругают, а ей все нипочем. ‘Ја караат, а таа пет пари 

не дава.’  
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4) во рускиот се употребуваат многу повеќе предлошки

групи како предикативи во ДПС: Х-у не по себе ‘Х чудно се 

чувствува’, не к спеху ‘не му се брза’, в диковинку ‘чудно ми е’, 

не по нраву ‘не ми е по вкус’. Од една страна, има 

поспецијализирани структури за означување на соодветност: 

Мне к лицу ‘ми стои - според лицето, очите, косата и сл.’, Мне по 

фигуре ‘ми стои – според телото’, по размеру ‘по мерка ми е’, в 

самый раз ‘сосема точно ми е’. Од друга страна, во рускиот јазик 

по моделот на предлошки синтагми се шират разговорни 

синонимни образувания, како на пример Мне до лампочки / по 

сараю / по барабану (варијанти на литературното мне все равно) 

(Циммерлинг 2017, Летучий 2017).  

И во бугарскиот јазик доминираат предикативи со 

придавски корелати. Се јавуваат и именки и партиципи. Во 

споредба на македонските предикативи со бугарските, се 

забележуваат следниве разлики: 

1) Именските  лексеми во бугарскиот не се многу и само

дел од нив бараат дативен падеж (жал, мерак, жега, време), а 12 

се маркирани со акузатив (пример 5). Тие претставуваат 

затворена и лексички ограничена група, која не е продуктивна. 

Ова е конечниот список на акузативно маркирани предикативи, 

притоа само првите шест се користат во современиот јазик: 

страх, срам, яд, гнус, грижа, еня, мързел, гъдел, грях, гняв, смях, 

студ.  

(5) (буг) a. Страх ме е от мишките. б. Гнус ме беше от косъм в 

банята. 

2) Меѓу дериватите од партиципите во бугарскиот се

можни следниве, што не се јавуваат во македонскиот: 

– многу повеќе образувања на -(е)н: превъзбудено,

приподвигнато, объркано, наранено, пречупено, смазано,  

скапано, смачкано, смутено, притеснено, напрегнато, замаяно, 

изморено, изнервено, отпуснато: 

(6) (буг) а. Изнервено ми е и явно имам нужда от въздух. б. 

Смачкано ми е… Депресията започва да настъпва. 

– образувањето предикативи од активните сегашни

партиципи изгледа е пораширено во споредба со македонските 

на -чки: отблъскващо, потискащо, объркващо, гъделичкащо, 

учудващо, вълнуващо: 

(7) (буг) a. Гъделичкащо ми е да мечтая за него.  
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б. Тепърва се сблъсквам с този вид продажби и малко 

ми е объркващо.  

в. Абе отблъскващо ми е. Лично мнение е това. На 

когото не му пречи, нека се сродява с родата. 

– единични -л партиципи: отпаднало. Во македонскиот

таквите форми не образуваат ДПС, затоа што -л формите ги 

изгубиле придавските функции, а се користат само за образување 

глаголски форми. 

(8) (буг) а. Дали не върлува някой стомашен вирус сега?  

б. От снощи страшно много ми се гади, отпаднало ми е. 

Постојат, како и во македонскиот, неменливи заемки гот, 

супер, ок, кеф и немногубројни предлошки групи, на пр. по път 

ми е, не ми е по джоба, не ми е до (това), не е за вярване и др.: 

(9) (буг) a. Гот ми е, когато сме заедно.  

б. Кеф ми е да съм там. 

Како што кажавме и во врска со македонските структури, 

во бугарскиот исто не се многубројни прилошките форми со 

вградена негација, коишто ги има во рускиот: некстати, негоже, 

нипочем и др. 

Во бугарскиот во неформалната писмена комуникација има 

можност за образување на ДПС со предикативи од придавките 

што означуваат активно изразени својства на субјектот (на пр. 

злобен – злобно, бъбрив – бъбриво, сръдлив – сръдливо, заядлив – 

заядливо, дискотечен – дискотечно), што не е случај во 

македонскиот. Бугарската норма ја забранува таквата 

деривација, но, како што забележува Градинарова (2010, 2017), 

такви употреби се среќаваат како факт во неформалниот јазик 

при комуникацијата на социјалните мрежи. Кога се во состав на 

ДПС (примерите во 10), таквите деривати означуаваат активно 

изразена желба за некакво дејство (да се брбори, да се кара, да се 

отиде во дискотека). 

(10) (буг) a. Днес ми е много бъбриво.  

б. Много гадно се чувствам, раздразнена, ядосана, 

искам да се скарам с някого, заядливо ми е. в. 

оттлична сесия … трябва да се "отпразнува" +++ 

дискотечно ми е.  

Во рускиот јазик категорично се забранети таков тип ДПС. 

Циммерлинг (2003: 54-59) го кажува тоа експлицитно: 

„Существует запрет на образование деривата от прилагательных, 
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обозначающих активные свойства субъекта: *мне бешено, 

злобно, буйно, гневно; соответствующие лексические значения 

реализуются при помощи глагольной модели Nacc/dat – Vimp: меня 

бесит, злит, раздражает, что Р.“  

Меѓутоа, и во бугарскиот и во рускиот јазик во споменатите 

медиуми се шират ДПС со предикативите што се образувани од 

придавки со семантика „карактерни особини на човекот“ (буг. 

романтично, сантиментално, смело, рус. оптимистично, гордо, 

угрюмо  и други слични што, обично, во литературниот јазик не 

се користат во ДПС), што може да се види од примерите во (11) 

од бугарскиот и (12) од рускиот. 

(11) (буг) а. Сантиментално ми е. Самотно. Свечерява се.  

б. Едно такова флегматично ми е. Може би защото 

съм в сесия и времето минава прекалено бавно. 

в. Гордо ми е от успехите, които постигнаха. 

г. Смело ми е след нашия разговор. 

(12) (рус) а. Как-то мне стало оптимистично после беседы с 

ней.  

б. Мне угрюмо, тоскливо и серо. 

 Според Градинарова (2017), ваквите употреби се 

поттикнати од природата на виртуелната комуникација: 

„Непринужденность и эмоциональная раскованность 

виртуального общения ведет к интенсивному употреблению 

языковых средств, передающих чувства и состояния субъекта, в 

частности рассматриваемой конструкции с дательным 

экспериенцера.“ (Градинарова 2017: 85).  

Покрај тоа, на интернет се појавуваат и метафорично 

осмислени употреби со користење на признаци што означуваат 

бои (особено во бугарскиот: сиво, синьо, виолетово, шарено, 

цветно, а помалку во рускиот: чернó, серó) и природни појави 

(буг. дъждовно, облачно, ръмливо, рус. дождливо, солнечно, 

облачно), како во речениците во примерите (13) и (14). Според 

Градинарова (2018), со ваквата употреба во дативната 

конструкција се модифицира значењето на овие предикативи, со 

што тие се вклучуваат во групата предикативи за внатрешна 

состојба.56 Во македонскиот јазик таква реанализа не е обична. 

56„Дативная модель в субстандартном языке модифицирует значение 

использующегося в ее составе предикатива, включая его в группу предикатов 

внутреннего состояния“ (Градинарова 2018: 20). 
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(13) (буг) a. Пролетно ми е, цветно ми е… и е време за нов 

парфюм.  

б. Имам нужда да събудя съзнанието си, напоследък не 

съм много вдъхновена, сиво ми е някак. Но работя 

върху 1-2 проектчета.  

(14) (рус). Мне чернó на душе и хреново, лучше меня не трогать. 

2.2. Дополнителни членови во ДПС 

Покрај основните членови во ДПС, може да се појават и 

други типови на додатоци. Најчести се прилошки и предлошки 

синтагми и зависни реченици – комплетивни или прилошки. Се 

смета дека овие дополнителни членови не се задолжителни 

(Гуржанов 1988), но во многу ДПС со значење ментална 

состојба (види подолу) употребата на реченичен аргумент 

(најчесто со значење “Содржина” или “Тема”) е неопходно. Така 

е и во  рускиот и во бугарскиот (пример 15). 

(15) a. (мак) Мене ми е незамисливо некој да не помогне …   

б. (рус) Мне непонятно, как он это сделал. 

в. (буг) Стана ми ясно защо ме е излъгала. 

Дури и ако ДПС може да се употреби без дополнителни 

членови, нивното присуство може да има важна улога во 

толкувањето на ДПС. 

 Познато е дека неопходноста од дополнителни членови се 

зголемува со покачување на нивото на апстракција: за 

физиолошките состојби (примери 16а) обично не се потребни 

никакви дополненија. Состојби од психо-физиолошката сфера 

(примери 16б) можат да се појават и без присуство на 

Причина/Стимул. 

(16) а. (мак) Студено ми е; (рус) Мне жарко; (буг) Зле ми е. 

б. (мак) Здодевно ми е; (рус) Мне обидно; (буг) Тъжно ми е. 

Стимулот во македонскиот, на пример, може да се изрази 

во предлошка од и за синтагма или во декларативна реченица да-

, што- или дека-реченица.  

(17) Страв ми е од кучиња/за децата/да седам сама ноќе/што не 

се јавуваат/дека нема да ги најдат. 

Слична е ситуацијата во рускиот и во бугарскиот јазик. 

Меѓутоа, „како се оди нагоре по скалата на внатрешниот систем 

на човекот – од физиолошките осети кон емоционално-психички 
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и понатаму ментални состојби“ (Кустова 2002: 17)57 

неопходноста од аргументно проширување расте. Тоа може да се 

види во примерите подолу (18 – 20), со оценка на удопството, 

ефикасноста, модалноста и други ментални и емоционално-

интелектуални состојби. На пример, често се присутни 

прилошки дополненија во кои се објаснува на какви околности 

се однесува исказот, особено ако постои можност за забуна. Тие 

може да бидат изразени со прилошки или предлошки синтагми, 

или, пак, со зависни реченици, како во (18).  

(18) Удобно ми е овде/во новиот стан/кога е сè на свое место. 

Во секој случај, проблемот за можните или неопходните 

зависни реченици е тема за одделно истражување. Сериозни 

чекори во тој правец за бугарскиот и рускиот јазик се направени 

во студиите на Џонова (Джонова 2004);  Петрова (2018); Иванова 

(2016); Летучиj (Летучий 2014, 2017) и др. 

3. Семантиката на ДПС

Најопштото значење на ДПС во словенските јазици е 

изразување состојби и особини на околностите од аспект на 

партиципантот, изразен во дативниот член. Дативот во овие 

конструкции има функција на доживувач. Во таа смисла, со овие 

структури се прикажува, главно, како дативниот член ја 

доживува ситуацијата и неговиот субјективен однос кон таа 

ситуација. Значи, тие го фокусираат вниманието на внатрешната 

состојба на одушевениот партиципант.  

Во македонскиот јазик ДПС може да се употребат за 

искажување на неколку типа на значења. Основниот тип е 

внатрешно доживување на одушевениот партиципант, изразен во 

датив. Притоа може да се работи за  

физиолошки состојби: Лошо ми е, ќе си одам. 

емоционални состојби: Рацете му се тресеа, непријатно 

му беше. 

интелектуални реакции: Чудно им е оти не пијам кафе. 

Поинаков тип на употреба е кога со ДПС се прикажува 

проценката на ситуацијата од страна на дативниот референт. Тој 

ја оценува од аспект на неговата засегнатост во споредба со 

57 „...по мере продвижения вверх по уровням иерархии внутренних систем 

человека – от физиологических ощущений к эмоционально-психическим и 

далее к ментальным состояниям” (Кустова 2002: 17). 
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неговите желби, потреби и можности, па може да кажеме дека тој 

е потенцијален актер или корисник (некоја ситуација е Z за Х).  

(19) (мак) Не размислува за мажење. Рано ù е да се врзува. (= 

Рано е за неа да се врзува./ Таа мисли/чувствува дека е рано 

за неа да се врзува.). 

Третиот тип е оценка на ситуацијата од страна на дативниот 

референт според некои негови стандарди (примери 20). Таквите 

искази може да се парафразираат со „Х мисли дека некоја 

ситуација е Z/ според Х некоја ситуација е Z“. 

(20) (мак) a. Мене ми е апсурдно што плоштадот се вика 

Карпошово Востание а споменикот на Карпош е 

вон плоштадот.  

б. Ок ми е што не ја кречат Триумфална.  

в. Мене ми е фора што ставиле и а-ла метро старт 

изглед. 

Типот на ситуацијата се карактеризира преку 

предикативот. Предикативите имаат специфична семантика која 

е во врска со значењата на конструкцијата, но нема директна 

обусловеност, односно, семантиката на предикативите и на 

самите конструкции ДПС во кои влегуваат не се поклопува.  

Ќе ги разгледаме подолу семантичките класи предикативи 

и нивните карактеристики. 

3.1 Предикативите можат да изразуваат различни типови на 

особини што преку ДПС се прикажуваат како доживувања на 

дативниот партиципант. Постојат повеќе различни 

класификации. На пример, Циммерлинг (2017) дефинира 

петнаесет тематски класи за рускиот јазик. Тие се користени во 

собирањето податоци за базите спомнати погоре. 

За нашето истражување, од функционален аспект доволно 

е да се направи  поглобална поделба на тие класи: 

1) Физичко-физиолошки и емоционални состојби: топло,

спарно, заморно, мачно, забавно, пријатно, пусто, жал:  

(21) (мак) a. Спарно ми е овде. b. Мерак ми е да работам со млади 

актери. 

(рус) a. Тебе грустно? b. Мне как-то тоскливо здесь. 

(буг)  a. Душно ми е долу. b. Не ми е приятно тука. 

2) Ментални состојби: мак. неумесно, бесмислено, срамно,

разбирливо, чудно, обично, неочекувано, кошмар: 
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(22)  (мак) Зошто никој не се јавува? Баш ми е чудно. 

(рус) Мне странно видеть его пьяным. 

(буг) Съмнително ми е как ще стане.  

3) Параметрички особини: мак. близу, високо, вкусно,

предалеку, скапо, гужва. Тие ги опишуваат истовремено 

параметричките карактеристики на објектот и субјективната 

мера на восприемање на објектот, односно, ставот на субјектот 

во однос на објектот. Значи, тие можат да се користат и за 

изразување на внатрешно доживување и за искажување на 

проценка на ситуацијата, спореди ги речениците (a) и (b) во 

следниве примери: 

(23)  (мак) a. Тесно ми е во овие панталони (состојба). б. Рано 

ми е да станувам во 6 наутро (проценка). 

(рус) a. Нам здесь тесно. b. Мне высоко на этом стуле. 

(буг) a. <…мажа върховете на косата с мед > Гадно и 

лепкаво ми е, като го мажа, но се измива учудващо лесно. b. 

Високо ми е да се качвам на покрива. 

Нашето истражување покажува дека испитуваните јазици 

се разликуваат според прифатливоста во ДПС на предикативите 

со параметричка семантика и некои од менталните предикативи 

(поточно класата 11 од скалата на Циммерлинг), што е поврзано 

со опсегот на употребата на дативот. Имено, во рускиот јазик 

дативот помалку се користи ако треба да се истакне ставот, т.е. 

мислењето на доживувачот (дативниот референт) во однос на 

некоја ситуација. Поради тоа, повеќето од таквите предикативи 

што се јавуваат во македонскиот и во бугарскиот не образуваат 

ДПС во рускиот, како на пример: (*мне нелогично/ сомнително / 

однообразно / неправильно; *мне грязно / липко / шероховато.  

Спореди ги македонските и бугарските примери подолу со 

руските, каде што или се користи бенефактивна предлошка 

синтагма для меня или експлицитно се потенцира со глагол за 

мислење. 

(24) a. (мак) Да седнеме на клупата, влажно ми е на тревата. 

Сп. (рус) ‘Давай сядем на скамейку, для меня / ?мне 

мокро на траве’. 

б. (мак) Пребрзо ми е да почнам сега да вежбам. Има само 

една недела од операцијата. Сп. (рус) ‘Мне 

кажется, слиышком рано начинать сейчас 
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тренироваться. Лишь неделя прошла после 

операции’. 

в. (мак) Тој што сака да им даде пари, ќе им даде, 

ама неумесно ми е да биде тоа наредба или 

барање. ‘Тот, кто хочет дать им деньги, даст их, но 

мне кажется неуместным, если это будет по 

приказу или по требованию’. 

(25) (буг) a. Плитко ми е на брега,  сп. рус. ‘На берегу для меня 

мелко’.  

б. Аз много обичам морето, само много мръсно ми е и 

вече почти не се къпя. ‘Я очень люблю море, только 

оно мне кажется грязным, и я уже почти не 

купаюсь’. 

в. Недостойно ми е да хитрувам. ‘Мне кажется 

недостойным хитрить’.  

г. Някак си по-правилно ми е така. ‘Как-то так мне 

видится правильнее’. 

4. Заклучни забелешки

Во анализата на формалните и на семантичките особини на 

ДПС во македонскиот, рускиот и во бугарскиот јазик се покажа 

дека во основа се работи за иста структура во трите јазика. 

Меѓутоа, забележавме одредени разлики: некои се индивидуални 

формални специфики на јазикот, а некои се одразуваат и на 

функционално ниво, што доведува до разлики во развојните 

тенденции на ДПС во трите јазика. 

Најзабележливите разлики се однесуваат на типот на 

предикативите од кои се градат ДПС. Од формален аспект, во 

сите три јазика најмногубројни се предикативите на –о, што 

имаат придавски корелати, но во однос на другите видови 

зборови постојат некои разлики:  

(а) именките се редовно застапени во македонскиот и во 

бугарскиот, додека во рускиот тие имаат маргинална улога;  

(б) во македонскиот јазик сите именки изразуваат состојби 

со дативен доживувач, додека во бугарскиот една затворена 

група постари именки се јавува со акузатив, за разлика од 

поновите што секогаш бараат датив;  

(в) вклученоста на партиципите е најизразена во бугарскиот 

јазик, помалку во македонскиот, а сосема отсуствува во рускиот; 
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(г) предлошките синтагми (и други посложени структури) 

во функција на предикативи ги има во сите три јазика, но во 

рускиот се многу повеќе присутни отколку во македонскиот и во 

бугарскиот. 

Во однос на семантиката на предикативите, може да се 

сумира дека во сите три јазика има претставници од трите 

основни семантички групи: физичко-физиолошки и 

емоционални состојби, ментални состојби и параметрички 

особини, меѓутоа постојат разлики во нијансите на значењето и 

бројната застапеност на предикативите во групите. Може да ги 

издвоиме следниве поважни разлики: 

(а) Во бугарскиот и во рускиот јазик, продуктивен е 

процесот на градење предикативи од придавки за карактерни 

особини на луѓе (види погоре пример (11) од бугарски и (12) од 

руски), а во бугарскиот и од придавки што означуваат активно 

изразени својства на субјектот (бъбрив – бъбриво), како во 

примерот (10) погоре. Тие предикативи градат ДПС што 

изразуваат внатрешна состојба на дативниот член. Во 

македонскиот јазик вакви предикативи не се појавуваат 

вообичаено ни во најнеформалниот стил. Ако воопшто се јават 

во ДПС, тие најчесто се толкуваат како проценка или став, а не 

состојба (сп. пример 26). 

(26) Во бањата ... и имам многу јако огледало, големо, ... многу 

романтично ми е. www.ringeraja.mk 

(б) Во македонскиот и во бугарскиот, за разлика од рускиот 

јазик, параметричките предикативи се побројни. 

Разликите во семантиката на предикативите се поврзани со 

разликите во функционалните особини на ДПС. Имено, во 

македонскиот и во бугарскиот, за разлика од рускиот, ДПС 

редовно се употребуваат и за изразување на проценка и став во 

однос на ситуацијата, опишана во предикативот. Во рускиот 

јазик, ДПС се, главно, ориентирани кон изразување на 

внатрешни актуелни состојби на дативниот референт. Сепак, 

македонскиот и бугарскиот се разликуваат во тоа што во 

бугарскиот се јавуваат и продуктивни модели за градење ДПС во 

кои дативниот референт има улога на директно вклучен 

доживувач на состојбите. Во македонскиот тоа не е посебно 

изразено, туку новите предикативи што навлегуваат во 

конструкцијата го прикажуваат доживувачот како надворешен 
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набљудувач и проценувач, што е случај и со другите 

јужнословенски јазици, како, на пример, српскиот и 

словенечкиот (Марич, Керкез 2018; Ухлик 2018).   
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