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МНОЖИНАТА НА ИМЕНКИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ САМО ВО
ЕДНИНА ВО МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК
Апстракт: Во Толковниот речник на македонскиот јазик се забележуваат голем
број именки што се наведени само со еднинска форма и што, според тоа, не треба да се
употребуваат во множина. Сепак, усната и пишаната практика покажуваат дека овие
именки, многу често, се употребуваат со множинската форма. Оттука, предмет на
трудот се множинските форми на именките што имаат само еднинска форма, а целта на
трудот е да се анализираат тие од гледна точка на нивното значење. Популацијата ја
претставуваат именките што се употребуваат само во еднина, наведени во ТРМЈ (2003 –
2014), а примерокот го претставуваат поголем број од нив. Множинските форми на овие
именки се засведочени во голем број електронски извори. Од методите за обработка на
податоците и донесување на заклучоци се користат анализа, синтеза и компарација.
Истражувањето покажува дека во однос на значењето, се изделуваат неколку групи
множински форми од именките што се употребуваат само во еднина, и тоа: множински
форми што не изразуваат вистинско бројно значење, множински форми што означуваат
разни сорти или видови, множински форми што се потпираат на значењето на други
именки кои имаат еднинска форма и кои образуваат регуларна множина и др.
Клучни зборови: еднина, множина, македонски јазик.

1. Вовед. Во Толковниот речник на македонскиот јазик (2003 – 2014) се
забележуваат голем број именки што се дадени само со еднинска форма, а тоа
значи дека не треба да се употребуваат тие со својата множинска форма. Сепак,
во усната и пишаната практика, голем број од овие именки се употребуваат со
својата множинска форма, што е во спротивност со јазичната норма и што се
одразува и на морфосинтаксичко рамниште при согласувањето на именските
групи, а тоа, пак, го отвора прашањето за согласувањето по број во
македонскиот јазик. Оттука, предмет на испитување во трудот се токму овие
именки.
2. Преглед на литературата во областа. Множинските форми на именките
што според Речникот треба да се употребуваат во еднина не се многу
испитувани во македонскиот јазик. На оваа појава прв укажува Конески (2004:

149
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219–224), кој разгледувајќи ја категоријата број кај именките, заклучува дека
лексичкото значење е пресудно во однос на тоа дали именката ќе ги има двата
броја и наведува примери за именки што се употребуваат само со еднинска
форма, и тоа: а) голем број апстрактни именки не образуваат множина:
социјализам, рамноpравносt, единсtво и сл.; б) материјалните именки не
образуваат множина во вистинска смисла на зборот: сено, злаtо и сл. и ако се
употребат во множина означуваат видови или сорти од дадената материја: вина,
повеќекратно земање на таа материја во некој процес: води, нејзина обилност:
снеgови или распределеност на повеќе места: gравови; в) збирните именки:
учиtелсtво, челад, народ и сл. кои образуваат множина со друго значење; г)
именките што завршуваат на -ец, -енце: лисtец, pеtленце и сл.; д) именките од
типот мрак, зора и сл. кои со множинските форми означуваат некакво
потсилување. Бојковска и соработниците (1998: 97) множинските форми на
именките што по правило се употребуваат во еднина ги третираат како исклучоци, дополнувајќи дека некои од нив може да означуваат и количество, а ја
откриваат можноста за употреба на множински форми и кај дел од апстрактните
именки кога тие не се употребени во своето основно значење. Од друга страна,
Јанушева (2017: 51–52) истакнува дека голем број апстрактни именки во своето
основно значење имаат множински форми. На пример, треба да се почитуваат
човековите pрава и слободи>право на глас, право на сопствено мислење, право
на вработување, право на избор, право на еднаков третман, право на брак или
слобода на изразување, слобода за собирање и здружување, слобода за
изразување на своите убедувања. Таа укажува дека денес, бројот на множинските форми од именките што во ТРМЈ се регистрирани само со еднинска форма, е
сè поголем: амнесtии, абдикации, баgажи, банкроtсtва, ведрини, верносtи,
gанgрени, gеноциди, дивини, демоgрафии, евиденции, еволуции, жиtелсtва.
3. Методологија на истражувањето. Ова истражување има описен карактер. Популацијата ја претставуваат именките што се употребуваат само во
еднина, наведени во ТРМЈ (2003 – 2014), а примерокот го претставуваат голем
број од нив. Примерите за множинските форми на овие именки се ексцерпирани
од новинарски статии во голем број електронски извори, сите од 2019 г. Од
методите за обработка на податоците и донесување на заклучоци се користат
анализа, синтеза и компарација.
4. Резултати дискусија. Во продолжение, следуваат резултатите од
истражувањето. Истражувањето покажува дека во однос на значењето, се
изделуваат неколку групи множински форми од именките што имаат само
еднинска форма, и тоа:
4.1. Множински форми што не изразуваат вистинско бројно значење.
Во оваа група се јавуваат множински форми што означуваат: а) обилност на
материјата: ајвари; калови; најлони; pинџури; pомфриtи; б) повеќекратност на
процесот: кивавици: есенски (Стојановска, 2.10.); в) одредено засилување: зори:
од рани зори; жешtини; мразови; мрачнини: ги просветлуваат нашите
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мрачнини (14.5.); мовови; мувли; омрази: со своите делби и омрази успеавме да
ја поразиме Македонија (Ангеловски, 14.8.); pаtеtики: непотребни (2.4.); pеколи; pизми: луѓе ослободени од пизми (Зеколи, 31.10.), македонски, отровни;
pомpи: големи, медиумски (1.1.); резили; реуми; романtики: скопски; самраци:
повеќе, продолжени, германски; свеtлини; сиромашtии; скаpоtии; смеи;
сpарнини: летни, скопски; сtудови; tаgи (27.5); tемнини; tемници; tерори:
најголемите, пријави за терори; tоpлини: сахарски летни, екстремни, големи
(11.6.); фашизми; хаоси: предизборни (20.12.); целулиtи; црнини; чадови (5.9.).
4.2. Множински форми што означуваат сорти/видови или количество.
Во оваа група се среќаваат множински форми што означуваат видови/сорти во
однос на: а) начинот на изработка на материјата: ајвари; pинџури (2.10):
индустриски, домашни; б) регионот од кој потекнува материјата/појавата:
ајвари: кавадаречки, битолски; gулаши: унгарски; зодијаци: неколку зодијаци –
кинески, индиски, западен (Спирова, 20.3.); кашкавали: галички; pамуци: египетски, индиски; pорцелани: мајсенски; цеменtи: римски, Портланд; чиpсови:
италијански; шамpањи: француски; в) местото на кое се става материјата:
анесtезии (лумбална, спинална, епидурална); г) она од што се состои материјата: асфалtи; брашна: интегрални (21.2.) (ориз, јачмен, ’рж, бело, црно,
меко, тврдо, безглутенско, сенаменско); gулаши (со колбаси, со тиква); (28.8.);
желаtини: растителните (28.2.); инсулини: три нови инсулини (17.9.); калови:
во козметиката, калови за туширање; кашкавали: растителни, посни, кравји,
овчи; квасеци: вински, природни, суви, пивски; кечаpи (6.8.); лиgниtи: млади
(ЕСМ); мовови; мувли: сино-сиви, сиви, лебни, квасни; оpиуми; pандишpани;
pаpраtи: 42 видови папрати: кралски, тврди, тропски, домашни; pарафини:
течни, бели, кафеави; pеницилини: резистентни, осетливи, полусинтетски; pилинзи: хемиски, пилинзи за раце, едноставни, погруби, посебни; домашни (16.9.), три (23.5.); pласtики: полиамид, тефлон; pолени (бреза, топола, орев, даб,
коприва); pорцелани: бели; pунчови; pуtери: протеински, органски (16.8.); pченици: 15 сорти пченици, хексаплоидни и меки пченици, тврди; сенфови: благи,
јаки, лути; скробови; смоли (силиконска, синтетичка); tоници: медицински,
конвенционални, благи, посебни, хидратантни (16.11.); челици: финозрнести
нелегирани, микролегирани, алатни, не’рѓосувачки, шипкасти; д) причинителот
на појавата: дијареи: бактериски, вирусни; хеpаtиtи: вирусен, А, Б, Ц;
pсоријази (15.5.); реуми: остеоартритис, ревматоиден и инфективен; ѓ) времето
во кое се јавува појавата: дијареи: утрински (Ѓуроска, 17.4.); е) времето на
траење на појавата: дијареи, кашлици, леукемии, целулиtи: акутни, хронични
(11.4.); ж) болеста на која се однесува појавата: имуниtеtи: разни имунитети
(22.3.); pаранои (страв од смртта, страв од змија; pсихоtераpии; pсоријази; з)
органот на кој се однесува појавата: канцери (дебело црево, гради, материца,
бели дробови, панкреас) (14.9.), три канцери; ѕ) карактерот на појавата:
кашлици: суви, продуктивни, благи; и) местотото на кое се јавува:
сpондилози: на вратна, торакална и лумбална регија, на вратниот и крсниот дел
на ’рбетот, вратни; сtенози: (лумбални, спинални, каротидни); tромбози:
артериски, венски; ј) периодот од кој потекнуваат предметите: tеракоtи: ра151
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нохристијански винички, антички; к) начинот на обработка на податоците:
pросеци: во статистиката. Одделни именки од оваа група означуваат
количество: воtки: 65 вотки (17.5.); кафиња; квасеци (пакување); pандишpани
(едно тесто); pомфриtи (порција) (1.11.); pразови (плод); pашканаtи (плод);
tараtури; цвекла (плод). Други примери од оваа група во ексцерпираниот материјал:
алуминиуми,
асфалtи,
pсихоtераpии,
хиpовиtаминози,
хиpервиtаминози, хиpерtензии, хиpоgликемии, хиpохондрии, холесtероли,
храни.
4.3. Множински форми што се потпираат на значењето на други
именки кои имаат еднинска форма и кои образуваат регуларна множина и
др. Во оваа група спаѓаат следните множински форми: аболиции =
одлуки/барања за помилување (документи): Со давањето аболиции (5.12.), Поднесени нови аболиции (8.4.); акtиви = финансиски средства/фабрики: финансиските активи на македонските граѓани пораснале (28.2.), ги продава
своите европски активи (2.7.); алименtации = пари за издршка: неплатени,
бројни (4.3.); амнесtии = одлуки/барања за укинување казна (документи): Сите
амнестии за (9.7.); нови (18.3.), поднесени; аpсtиненции = отсуства: со
повремени апстиненции од фудбалските терени (26.5.); арбиtражи = пресуди:
Х арбитражи против Македонија; афирмации = позитивни мисли (17.7.);
бизниси = дејности: малите (21.6.), големите, успешни, пропаднати, семејни,
профитабилни, приватни, подинамични, развиени; бронзи = медали од бронза/бронзени предмети: три бронзи освоија македонските средношколци (И. И.
В., 2.9.), македонски; бумови = успеси: технолошки (Поповска, 25.1.), кредитни,
инвестициски, економски, градежни; водосtои = висини на водата: пониски
водостои на дел од реките (27.8.), ниски, високи; дијаgносtики =
методи/дијагнози: навремени, инвазивни, двете, итни, различни, утврдува голем
број дијагностики; дисконtинуиtеtи = прекини: дисконтинуитети во нашата
историја (Грчев, 27.7.); еволуции = новини: Ферари ќе има неколку мали
еволуции за време на француското гранд при како дел од постојниот развоен
план (19.6.); едукации = обуки и работилници: голем број, низа (1.3., 16.4., 5.8.);
ембарgа = забрани: економските (3.9.); злаtа = златни медали: нови три злата
за САД (1.10.), две злата (10.2.); зодијаци = знаци: Ужасен почеток на неделата
ќе имаат овие три зодијаци (nmd-zdravje.com); иденtиtеtи = имиња и
презимиња на лицата: најде дрога кај шест лица: Познати се нивните
идентитети (2.8.); иднини = текови, правци, насоки: заеднички (МихајловскаВасилевска, 4.9.); можните иднини на овие вредни архитектонски градби (7.2.);
инсуфициенции = слабости: разни владејачки инсуфициенции (Орданоски, 6.6.);
јурисдикции = области, држави: признаени (27.9.), црна листа на некооперативни јурисдикции (5.10.), даночни (Димовска, 11.9.), странски, тајни, офшор,
повеќе, таинствени, седум; калдрми = улици со калдрма: скопските калдрми
(Јордановска, 3.5.); канализации = системи, мрежи од цевки за одвод: проекти за
водоводи и канализации (10.9.), 400 километри водоводи и канализации (29.9.),
ќе добијат канализации (24.6.); каpиtулации = порази/неуспеси: да ниже
капитулации (13.1.), тие се навикнати на капитулации (28.4.), една од низата
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капитулации на оваа власт (10.6.); квадраtури = површини или станови:
Понуда на квадратури од 37 м2 до 108 м2, помали (14.2.); керамики = садови од
керамика: украсни керамики, изложба на керамики; киреtажи = абортуси
(Јовановски, 19.4.); колаборации = заеднички активности: да иницираме
колаборации помеѓу артистите (21.6.), сними дует со Тони Зен и Слаткар, двете
колаборации се преставени со видеозаписи (11.6.); колаpси = несвестици: зголемен број (9.8.), осум (4.7.); комpензации = отштети/надоместоци: ќе бара компензации од Западот (18.3.), екстремни; конекции = врски/дестинации: имал
конекции со (Илијев, 10.2.), да помогне со своите конекции во европската
десница за интеграција на РСМ во ЕУ (4.9.); нови конекции; леgализации =
дозволи/барања за градба: се проверуваат сите легализации (5.8.); одобрила
29.000 легализации на диви градби (6.8.); лекtири = книги: изборни лектири
(27.2.), список со лектири (Стефанова, 28.2.); моќи = сили, способности: натприродни (16.11.), чудни (20.10.), супермоќи (7.5.); музики = мелодии: топ 5 музики од серии (1.2.); надзори = контроли: инспекциски (МО); вонредни
инспекциски (24.1.), засилени (8.11.), вкупно 1.969 (8.11.); најлони = најлонски
кеси (25.5.); наpредоци = успеси: најновите (23.9.); недоволните (30.8.); бројни
(13.6.); значителни (Разави, 13.9.); ориенtации = насоки: вредносни, кариерни;
pанорами = глетки/погледи/фотографии од височина: најубавите (22.7.),
панорами од Месечината (18.7.); pарtициpации = износи: покачени
партиципации за поддршка на домашни и странски инвестиции, намалени, мали, високи, скапи (19.11.); pарtнерсtвa = заеднички активности:
Партнерствата се кооперативни проекти (Национална агенција); Инклузивни
партнерства во општините (Општина Велес, институционални, за развој на
мали претпријатија, стратешки, нови, економски, трилатерални, креативни,
можните политички, трајни, воени, силни, долгорочни, ефективни,
меѓусекторски партнерства за одржлив развој (29.1), јавно-приватни
партнерства во здравствениот систем (29.3.); pечива = печени производи од
тесто: превкусни, интегрални, бели, разни; pланкtони = ситни организми: ќе
снема планктони, па ќе снема некои суштества што се хранат со планктони
(1.10.); pласмани = освоени места во натпревар: Најдобрите македонски
пласмани (Илковски, 4.11.), три пласмани во низа (Ѓорѓиевски, 5.5.); pласмани
= продажби: активности на Владата во обезбедувањето пласмани на
земјоделските производи (Влада, 27.6); pласtики = козметички хируршки
зафати/пластични предмети: призна дека правел „пластики“ (12.4.); pлејофови =
натпревари: ВАР системот да биде инсталиран и за сите плејофови за пласман
на ЕП (Р. Е., 4.12.); pоведенија = начини на однесување: политички,
криминални, родителски, неприфатливи, штетни, општоприфатени, девијантни,
екстремни, вообичаени; pоднебја = краеви/земји: тропските (Младеновска,
30.4.), жешки, различни, тмурни, скандинавски, потопли; pоpулации = групи
луѓе како предмет на испитување: децата од ранливи популации (Богоевска,
29.9.), некои, мали, автохтони, големи, други, загрозени, европски, ризични,
ранливи, маргинализирани; pракtики = начини на работење: наставни, добри,
земјоделски, ревизорски, европски, светски, еколошки, политички, деловни,
одржливи; pракtики = обичаи/навики: лошите практики на нетранспарентно
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отпуштање новинари; pракtики = најдобри примери од практиката: училишни,
земјоделски; pракtики = постапки: да се промовираат практиките за антикорупција, иновативни, позитивни, коруптивни, расистички; pревенtиви = мерки:
Ако овие превентиви не ја отстранат болката (Трајковска-Јакимовска, 26.9.);
pризвуци = карактеристики: етнички, блуз, еротски, бразилски, социјални,
лични, балкански, ориентални, фолклорни; pринови = нови играчи: три принови
во Реал Мадрид (29.5.); pриноси = приходи: помали (Таневски, 21.10.),
рекордни, високи, зголемени, катастрофални, подобри, остварени, максимални,
намалени; pроблемаtики = проблеми: ветеринарно-здравствени, црковни, специфични, круцијални; pросеци = просечни оценки: минатогодишните просеци
за јануари; pросpериtеtи = успеси: демократски, економските (26.1.); pроtоколи = начини на постапување: интернет, мрежни, за постапување во случај на
семејно насилство, за унапредување на локалните механизми за заштита,
најсовремени, светски, безбедносните (25.9.), дипломатски, нови протоколи за
спинална анестезија; расколи = проблеми: сериозни (20.1.), серија;
расtови/расtежи = успеси: тие (29.6.), најголемите, највисоките, солидни,
сериозни, многу, невидени, различни; симбиози = врски: симбиози на политички партии со новинарски куќи; симболики = симболи: десет скриени; скеpси/скеptицизми = недоумици/двојби/сомнежи: сите, одредени; смоgови =
гасови/чадови: лондонски, најгустите, зимски; сорабоtки = заеднички
активности: нови (7.2.), меѓународни, дуетски, славни; сребра = сребрени
медали; сtарtови = почетоци: најбрутални фудбалски, најдобрите пет лизгачки, десет успешни дефанзивни, еден од најлошите, најлоши хорор; сtриptизи
= еротски танцови: 10 најдобри; суpерлаtиви = најубави зборови: Х со
суперлативи, не штеди суперлативи за; суpермени = лица во облеката на
Супермен: (12.12.), 867; суpсtиtуции = замени: клучни, синтетички,
аминокиселински, можни; tаtковини = родни земји: две (27.11.), своите,
наши; tворешtва = дела: неговите (2.9.), разни видови, аудиовизуелни, нивните; tексtили = ткаенини: домашни, прекрасни; tемаtики = теми: актуелни,
поведри, женски, верски, поинтересни, различни; tеракоtи = предмети од
глина: уникатни, мали; tерtиpи = начини: светски, западни, индиски;
tерцеtи = мелодии од тројца исполнувачи; tефлони = садови од тефлон: 10
мали; универзуми = светови: паралелните; учиноци = ефекти/резултати:
создавање, вкупните; факtоgрафии = факти: вакви, сувопарни; фалшеви =
грешки: безбројните, сите; фанtасtики = филмови со фантастична тематика:
најдобрите (1.11.); фаtаморgани = илузии: своите; фијаска = неуспеси/порази:
колку; хемии = производи што содржат штетни супстанции/лекови: не давајте
им на децата хемии, Некогаш се готвело здраво, не се користеле хемии;
хендикеpи = пречки/недостатоци/тешкотии: своите, серијата хендикепи со кои
се соочи националниот тим во подготвителниот период; холокаусtи = масовни
убиства: разни, идни; хосpиtализации = пациенти: зголемен број, 6.500,
Статистичките податоци посочуваат дека вакцинацијата против инфлуенца превенирала 109.000 хоспитализации (19.12); хранарини = надоместоци за храна:
неисплатените плати и хранарини на рударите (11.9); цинизми = цинични
зборови: груби (20.10.); чедоморсtва = убиства на деца: повеќе, трите, седум;
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шундови: неквалитетни емисии. Во ексцепираниот материјал се забележани и
следните множински форми: алкоtесtови, биеналиња, gроздобери,
диpломаtии, дремки, еgзалtации, еgзодуси, ексtрадиции, елиtи, зијани,
имиџи, имpераtиви, јанѕи, каptажи, кариеризми, каузалиtеtи, кинемаtоgрафии, класики, клиенtели, леукемии, лунаpаркови, љубови, милосtини,
мораtориуми, наемнини, населенија, неpоtизми, обвиниtелсtва, оtpади,
pарализи, pародии, pаtронаtи, pерверзии, pлексиgласи, pобарувачки, pодеми,
pоpулизми, pреноси, pриваtизации, pримиtивизми, pроtеtики, pрофиtерсtва, pрохибиции, рајови, реалносtи, реванши, реваншизми, редизајни,
резони, резили, рефундации, ривалиtеtи, роpсtва, руtини, самоконtроли,
самооценувања, сензационализми, свеtоgледи, сензибилиtеtи, синоди,
склоpови, сtимули, соgласносtи, соpернишtва, среќи, сtаtисtики, сочувсtва, tембри, tензии, tераpии, tесtосtерони, tеtраpаци, tехнолоgии,
tиpолоgии, tраекtории, tриеналиња, факtоgрафии, фереџиња, филиgрани,
финиши, флукtуации, хемоgлобини, хероизми, хиpерболизации, хиpокризии.
4.4. Множински форми што се потпираат на множинските форми од
глаголските именки: арgуменtации = тврдења: Лажни се аргументациите дека
(Чакарова, 2.5.); gеноциди = уништувања: идни (12.12.); gлорификации =
славења: ваквите глорификации и пофалби изгледаат како да се наменети за
некој друг (Арсовски, 4.9.); дехидраtации = губења на водата во организмот
(Балабан, 19.8) дијаgносtики = исpиtувања: Не може со еден упат да се
направат двете дијагностики, па затоа е потребно да се издадат различни упати
за различни дијагностики; дискриминации = ограничувања или оспорувања на
правата на некоја група: Очајните пресови полни со лаги и дискриминации; еgзисtенции = постоења: една иста личност која добива две паралелни егзистенции преку „замена на местата“ (Капушевска-Дракулевска, 31.7.);
ексtрадиции = предавања на обвинети лица: Можноста за екстрадиции во Кина
(9.6.) елиминации = исклучувања на играч/и од натамошен натпревар: нови
(4.7.), шокантни, минатогодишни, шест (11.4.); ескалации = засилувањa,
проширувањa на нешта што се негативни: избегнување на ескалации (Радовановиќ, И. 27.2.), ненамерни ескалации што би можеле да се случат (Атанасов,
18.6.), за време на неодамнешните ескалации на судирите меѓу (14.5.); изолации
= одвојувања, спречувања на контакт (14.7); имpераtиви = барања кои мора да
се земат предвид: Идејниот архитектонски проект е концептуализиран преку
два главни императиви (14.8.), 3 летни модни императиви (9.7); стратегиските
императиви на Банката (4.7.); имуниtеtи = изземања на дејство на некои
закони, прописи (23.7.); каtарзи = прочистувања: емоционални, творечки;
лајt-шоуа = осветлувања: Мостовите се осветлуваат со различни бои и лајтшоуа (20.8.); окуpации = освојувања: кој живеел во различни системи и
окупации (18.5.); оpсtиpации = празнењa на цревата: се јавува малаксаност,
дебелеење и опстипации (5.5.); оtpиси = отпишувања: Отписи пред избори,
Ефектите од задолжителните отписи беа (Осило, 19.11.), извршени
задолжителни отписи на сомнителните и на спорните побарувања (21.8.);
pарtикуларизми = одвојувања: да се надминат партикуларизмите (17.10.);
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pомори = уништувања: најголемите помори на животни; pоtсмеви =
исмејувања; pрекоманди = прераспределби (20.3); pриtвори = лишувања од
слобода: притвори (5.12.), паднаа првите притвори, има основи за нови
притвори, притвори за, куќните притвори на (8.2.), судот одлучува за притвори
за обвинетите, моите соработници добија притвори; pроtекции = фаворизирања (12.2.); раtификации = потврдувања: Собранието донесе неколку
закони и ратификации, закони за ратификации на меѓувладини договори;
реgулации = уредувања: Спроведено е чистење канавки и регулации на долови
(Белешковска, 12.3.), нови, законските, увозно-извозни, крипторегулации;
редисtрибуции = пренасочувања: редистрибуции на заработката од прелетувањето на цивилните летови (Иванова, 6.5.); резиgнации = помирувања: поради
резигнации со блокадата (30.1.); реконсtрукции = обновувања: Направивме
обнови и реконструкции во (28.12.), инвестиции за реконструкции, реконструкции на фекални и атмосферски канализации и на детски игралишта, ефикасни,
брзи и квалитетни, серија, нови, значајни, темелни; рехабилиtации =
заздравувања/обновувања: физикална терапија и рехабилитации, рехабилитации
на патишта, 30 други рехабилитации во земјава, какви рехабилитации да се
прават (6.11.), се изведуваат, тендерски постапки за над 15 рехабилитации,
рехабилитации на повеќе државни патишта; сечи = сечења: масовните;
шверцови = недозоволени тргувања: организираните шверцови на нафта и
цигари, имотот е купен од црни пари добиени од разни шверцови,
Миграционата криза стана плодна средина во која напредуваше трговијата со
луѓе и шверцови; шpионажи = доставување на важни податоци: Дваесет и
првиот век е век на информации, а со тоа и на шпионажи, дипломатски, балкански, на народот не му требаат шпионажи. Други примери од оваа група во ексцерпираниот материјал се: засtои, комpромиtации, реpуtации, ресpирации,
сpринtови, сусpензии, tоксикации, tолеранции, узурpации, фаворизации,
хиpокризии.
Од анализата се гледа дека, барем во однос на ексцерпираниот материјал, е
најмал бројот на именките што во множина не изразуваат вистинско бројно
значење. Но треба да се нагласи дека бројот на овие именки во секојдневните
интеракции на зборувачите е многу поголем, особено со значењето „одредено
засилување“: gладови, pесоци, луtини, итн. Одделни множински форми се
забележуваат и во ТРМЈ, но, како што наведува и Конески (2004), само од
контекстот може да се види дали тие имаат вистинско бројно значење или не,
сп.: од рани зорум сум сtанаtа vs две зори сум pречекал на нозе (Конески
2004: 223). Многу поголем е бројот на именките што со множинската форма изразуваат видови/сорти или количество. Од множинските форми на овие именки
произлегуваат одредени дилеми. Ако тргнеме од ставот на Конески (2004: 219–
224) кој наведува примери за употреба на множински форми од одредени
именки што се употребуваат само во еднинска форма јасно е дека се признава
дека дел од овие именки може да се јават во множинска форма, но дека или не
означуваат вистинска множина или, пак, означуваат видови или сорти, а според
Бојковска и соработниците (1998) и количество. Ексцерпираните примери, но и
многу други од секојдневната јазична практика, како: gризови, целери, овеси,
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хељди, итн. покажуваат дека е поверојатно овие примери да не се третираат
како исклучоци зашто откога е регистрирана оваа појава до денес бројот на
овие именки е сè поголем. Причината за зголемувањето на употребата на дел од
множинските форми на овие именки, можеби треба да се бара во тоа што Дигиталниот речник на македонскиот јазик дава множински форми од голем број
именки што во Толковниот речник се регистрирани само како еднински, на
пример, во Дигиталниот речник со множинска форма се наведени именките
pарафин, pеницилин, смола, tоник, челик, цвекло. Множинските форми од
именките што означуваат видови/сорти и количество се дискутабилни во однос
на согласувањето, а особено ако пред нив се употреби множинската форма
видови зашто во јазичната практика се среќаваат различни примери: видови вино
и видови вина, видови анесtезија и видови анесtезии и сл. Оттука, останува
отворено прашањето за тоа дали, во овој случај, се дозволува двојно согласување. Треба уште да се истакне дека одделни множинските форми што имаат
значење „засилување“, во зависност од контекстот може да се јават и со
значењето видови/сорти или количество. На пример, ајвари (видови) и ајвари
(засилување на изразот).
Од анализата се гледа дека најголем број множински форми од овие именки
се оние кои се потпираат на значењето на други именки кои имаат регуларни
множински форми. Нивната употреба е во спротивност со еднинската форма со
која се наведени во Толковниот речник, па, според тоа, тие не треба да се
допуштаат во јазичната практика. На пример, одделни множински форми,
особено оние што се однесуваат на ИКТ, но и други, се преземени директно од
англискиот јазик, во кој тие имаат множинска форма, па нивната употреба
доведува до неприродност во изразот: Нови функционалносtи на системот за
електронско банкарство, Широкиот спектар на функционалносtи овозможува,
континуирано воведува нови функционалносtи на мобилната апликација
„Мојот А1“, Нови функционалносtи на веб сајтот на ФЗОМ, Facebook наскоро
ќе ги воведе новите функционалносtи на популарната опција Like итн. Наместо
функционалности, едноставно може да се употреби домашниот збор можности.
Оваа неприродност, па, дури и нејасност на реченицата особено се забележува
во употребата на множинската форма љубоpиtсtва (еднина љубопитство:
силна желба да се научи или да се дознае нешто): Преtходно на pрес-конференција pреtседаtелоt на авиокомpанијаtа Вулинg ја оtкри tајнаtа зад
едно од најgолемиtе љубоpиtсtва во врска со домоt на Лионел Меси во
Барселона (9.11.) и Но pоуpорниtе pаtници ќе наидаt на изобилсtво од
кулtурни љубоpиtсtва и сtрасt кон убава храна (22.10). Во голем број
електронски речници на англиски јазик (Merriam-Webster Dictionary, Cambridge
Dictionary, Collins English Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English), се наоѓа потврда на тоа дека именките functionality (функционалност) и
curiosity (љубопиство) имаат множински форми functionalities и curiosities. Понатаму, некои именки како конзилиум, со значење состаноци на лекари за утврдување на дијагнозата и лекување на болниот, употребени во множина
развиваат и ново значење, кое сè почесто се употребува наместо основното, па
оттука се можни и двојни интерпретации. На пример, од реченицата Сtаpкаtа
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на усpех во лекувањеtо канцер се pодобрува pреку конзилиуми сосtавени од
сtрана на сpецијалисtи кои се занимавааt со лекување на pациенtи кои имааt канцер (Систина) се гледа дека множинската форма конзилиуми добива
значење gруpи. Исто така, реченицата може да има двојна интерпретација, и
тоа: конзилиуми = групи во кои има специјалисти за канцер и конзилиуми =
групи кои се составени од други специјалисти за канцер, што го отежнува
разбирањето на пораката. Други примери: конзилиумиtе за која било болесt се
сосtавени од сpецијалисtи од pовеќе обласtи; Конзилијарниtе мислења за
осtварување на pрава на надомесtоци за неgа, слеpило и gлувосt не gи издавааt лекарскиtе конзилиуми на оpшtиtе болници (ЗПЛРМ); сtручни.
Понатаму, иако не треба да се допуштаат во јазичната практика, множинските
форми на одделни именки од оваа група веќе станале дел од називот на
различни институции и документи, па дури и на наставни предмети, а тоа
покажува дека не се почитуваат правилата за нивната еднинска употреба: На
пример, буџеtи: Закон за буџетите; евиденции: Закон за евиденции во областа
на здравството, Закон за евиденциите во областа на трудот; комуникации: Закон
за електронски комуникации, Закон за следење на комуникациите, Центар за
граѓански комуникации, Агенција за електронски комуникации, Медиуми и комуникации, Комуникации, Бизнис комуникации; сpонзорсtва: Закон за
донации и спонзорства (23.4.) итн. Голем дел од овие множински форми, во
зависност од контекстот, може да се однесуваат на множинските форми од
првата и втората група. Нивната употреба, исто така, доведува до проблеми при
согласувањето, особено кога пред нив се јавува формата видови зашто, и во овој
случај, во практиката се среќаваат различни примери. Голем дел множински
форми од оваа група што во ТРМЈ се дадени како еднински, во Дигиталниот
речник се дадени во множинска форма: tерцеtи, фаtаморgани, pерверзии,
pобарувачки, pреноси, руtини, синоди, склоpови, tензии, tехнолоgии,
tраекtории, фереџиња, филиgрани, што може да биде една од причините за
нивната употреба. Конечно, треба да се прецизираат множинските форми од
оваа група и во ТРМЈ зашто има примери кои создаваат забуна, на пример,
сtимул (само еднина) и сtимуланс (еднина), но сtимуланси (множина). Значи,
не е јасно постоењето на множинска форма од сtимуланс, но не е и од сtимул.
Во однос на множинските форми од четвртата група, може само да се потврди
ставот на Конески за тоа дека образувањето на множина од глаголските именки
е сосема вообичаено, што е во врска со апстрахирањето од глаголскиот процес,
иако се сосема вообичаени и множинските форми од глаголските именки кои се
поврзани со глаголскиот процес. Оваа група, претставува потврда за
изместувањето што се случува кај глаголската именка. И кај множинските
форми од оваа група е присутно колебањето во однос на согласувањето со формата видови.
5. Заклучок. Од анализата произлегува следниот заклучок: Употребата на
множинските форми на именките од првата и втората група е засведочена уште
во годините по кодификацијата на македонскиот јазик, па оттука нивната
употреба во наведените значења е вообичаена. Зголемувањето на нивниот број
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покажува дека во нивното лексичко значење се развива, како што вели Конески,
едно поконкретно значење. Во однос на множинските форми од третата група,
треба да се инсистира на нивната еднинска употреба, а во оваа смисла, улогата
не лекторите е неизбежна. Множинските форми од четвртата група само ги
покажуваат развојните тенденции на јазикот во однос на глаголската именка.
Abstract
In the Macedonian language monolingual dictionary there are many nouns given
in singular form, thus they should not be used in plural form. However, the oral and
the written language practice show that these nouns often appear in plural form.
Therefore, this paper aims to analyze them regarding their meaning. The population
consists of the nouns that should be used only in singular listed in the
abovementioned dictionary (2003 – 2014), and the sample represents many of them.
The plural forms of these nouns are registered in various electronic sources from
2019. Analysis, synthesis and comparison are the methods used for processing the
data and gaining conclusions. The research show that in relation to their meanings,
there are several groups of plural forms, such as plural forms that do not express real
plural, plural forms that denote types or quantity, plural forms that lean on the
meaning of other nouns that have regular plural forms etc.
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