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Authors should use the APA citation style, as in the examples below:
а) In-text citations
For direct citation in the text you should state the author’s surname, the year of 

publication and the page number: 
Panoska (1980) specifies that “merging theory and practice is significant for 

contemporary schools” (p. 29). 

If the author is not mentioned at the beginning, place the author’s surname, the year 
of publication and the page number in parenthesis after the quotation:

She states that “merging theory and practice is significant for contemporary schools” 
(Panoska, 1980, p. 29)

If you use paraphrase instead of direct citation, you should use the following format:
Panoska (1980) states that contemporary schools need to merge theory with practice. 
She states that contemporary schools need to merge theory with practice (Panoska, 

1980).

b) References
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Оригинален научен труд
Original research paper

СЕМАНТИЧКИ ФОРМУЛИ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА 
ЛОГИЧКИТЕ ПЕРСОНАЛНИ ПЕРИФРАЗИ ВО 

МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК

Виолета Јанушева
Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола

violetajanuseva@gmail.com

Апстракт: Во овој труд се претставуваат најчестите семантички формули (СФ) 
за изразување на логичките персонални перифрази во македонскот јазик што се 
употребуваат во јазикот на електронските весници. Истражувањето е квалитативно 
и има описен карактер. Корпусот го сочинуваат 7000 логички персонални перифрази 
ексцерпирани од јазикот на електронските весници од 2019 г. Од методите за 
обработка на податоците и за донесување заклучоци се користат анализа и 
синтеза. Резултатите од истражувањето покажуваат дека во македонскиот јазик се 
разликуваат голем број СФ за изразување на логичките персонални перифрази и 
дека, најчесто, се употребувани СФ 5 и СФ 7 што претставуваат комбинација од 
професијата на денотатот и оцената на авторот за неа: придавка во суперлатив +/- 
(придавка + придавка) + именка што означува професија и еден (една) од + придавка 
во суперлатив +/- (придавка) + именка што означува професија.

Клучни зборови: логички персонални перифрази, семантички формули, 
македонски јазик.

1. Вовед
Како резултат на интензивниот начин на живеење и недостигот на 

време, електронските весници стануваат речиси единствена литература за 
поголемиот дел од населението. Овие весници што припаѓаат во сферата на 
новинарскиот потстил имаат двојна функција: информативна и дејствувачка. 
Информативната функција се однесува на пренесување на информацијата до 
корисниците, односно на нивното информирање за севкупните настани во 
општеството. Дејствувачката функција, пак, уште позната како мотивирачка 
или пропагандна, заедно со информативната, според Минова-Ѓуркова (2003, 
стр. 278) влијае врз создавањето на јавното мислење во едно општество.

Јазикот во електронските весници претставува директен одраз на 
општата јазична култура во општеството, ја отсликува современата состојба 
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на стандардниот македонски јазик, и, секако, ги рефлектира актуелните 
проблеми и прашања во сите сфери од човековото живеење и дејствување. 
Покрај фразеолошките изрази што ѝ припаѓаат на разговорната лексика 
(Јанушева и Шашко, 2015, стр. 87–90), маркантен белег на јазикот на овие 
медиуми претставуваат и перифразите (Јанушева, 2020а; 2020б) кои, во 
голема мера, придонесуваат да се избегне монотонијата, да се привлече 
вниманието на читателите и да се постигне живост и разновидност на 
изразот. Всушност, перифразите претставуваат еден вид клиширан израз 
што му овозможува на авторот на статијата за пократко време да им даде 
информации на читателите и да влијае врз нивните емоции.

Оттука, во трудот се претставуваат најчестите семантички формули во 
македонскиот јазик што се користат за изразување на логичките персонални 
перифрази во јазикот на електронските весници од 2019 г.

2. Преглед на досегашни истражувања
Перифразите и нивните карактеристики се во центарот на вниманието 

на голем број истражувачи, првенствено во словенските јазици (Станева, 
1996; Гаљперин, 1981, стр. 152–156; Кухаренко, 2000, стр. 48–53; Велковска, 
2002, стр. 93–100; Минова-Ѓуркова, 2003, стр. 94; Ватева, 2010, стр. 39–44; 
Делева, 2012; Григораш, 2016; Јанушева, 2020а; 2020б). Тие ги разгледуваат 
перифразите како стилистичко средство во јазикот на уметничката литература, 
но и како карактеристика на јазикот на печатот. Во нивните истражувања, 
перифразите се определуваат како вторична номинација, односно како 
замена на директното име на денотатот (првичната номинација) со описна 
синтагма. Според тоа, перифразата е второ име за денотатот. Нивните 
истражувања, понатаму, покажуваат дека најчесто се зборува за два вида 
перифрази, и тоа: логички перифрази (во кои зборовите во описниот израз 
функционираат во своето основно значење и се базираат на една инхерентна 
карактеристика на поимот) и експресивни (сликовити или фигуративни што 
се засноваат на метафора или метономија). Освен тоа, овие истражувања ја 
нагласуваат оценувачката функција на перифразата, зашто со перифразата 
се оценува поимот според своите својства или карактеристики, што значи 
дека преку перифразата се дава оценката на авторот за соодветниот поим. 
Во однос на македонскиот јазик, Јанушева (2020а) ги сфаќа перифразите 
како семантичко-синтаксички единици и ги ограничува само на именските 
зборови, што значи дека двете номинации имаат именски карактер. 
Нејзиното истражување покажува дека во македонскиот јазик, како и во 
другите словенски јазици, се разликуваат два вида перифрази, и тоа: логички 
и сликовити (фигуративни). Таа ја покажува разликата меѓу перифразите и 
фразеолошките изрази, апозицијата и аналитичкиот прирок за кои предлага 
да се задржи изразот перифрастична конструкција и укажува дека за 
целосно разбирање на перифразата, покрај перифразата, името на денотатот 
мора да е спомнато барем еднаш во текстот. На крај, таа ја анализира и 
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контекстуалната (не)ограниченост на перифразите и нивниот однос со 
времето во кое се употребуваат. Понатаму, Јанушева (2020б), ги истражува 
најчестите семантички формули за изразување на персоналните фигуративни 
перифрази и заклучува дека во македонскиот јазик има голем број СФ за 
нивно изразување, како и дека општествената функција и професијата се 
двата инхерентни признаци на денотатот.

3. Методологија
Истражувањето има квалитативна парадигма и описен карактер. 

Корпусот го сочинуваат 7000 логички персонални перифрази, ексцерпирани 
од јазикот на електронските весници, што значи дека се прегледани 7000 
резултати на пребарувачот Гугл (Google) од 2019 г. Од методите за обработка 
на податоците и за донесување заклучоци се користат анализа и синтеза.

4. Резултати и дискусија
Од сфаќањето на перифразите како вторична номинација на денотатот, 

односно како замена на директното име на денотатот (првичната номинација) 
со описна синтагма, произлегува дека логичките персонални перифрази 
претставуваат вторична номинација на сопственото име. Имајќи ја предвид 
оценувачката функција на перифразите, која доаѓа до израз и кај логичките 
персонални перифрази, описната синтагма, всушност, се однесува на една 
особеност или карактеристика на денотатот која за авторот на текстот е 
најважна, па, така, таа доаѓа на преден план. Понатаму, анализата покажува 
дека во македонскиот јазик во рамките на логичките персонални перифрази 
се разликуваат голем број семантички формули (СФ). Семантичката 
формула е, всушност, описната синтагма што функционира како еден вид 
клиширан израз или, според зборовите на Минова-Ѓуркова (2003, стр. 281), 
како автоматизирано или готово јазично средство, и што му овозможува на 
авторот на текстот за брзо време да информира колку што е можно поголем 
број читатели и да го изрази својот став, но и да влијае врз емоциите на 
читателите. Анализата, исто така, покажува дека логичките персонални 
перифрази употребени во јазикот на македонските електронски весници се 
однесуваат на лица што се дел од јавниот живот не само во Македонија туку 
и на Балканот и во светот, воопшто, во различни сфери од општественото 
живеење и функционирање. Конечно, истражувањето покажува дека 
карактеристиката на денотатот која за авторот на текстот е најважна се 
однесува на два признаци, и тоа на функцијата (улогата и положбата – ДРМЈ) 
и професијата (дејност за која се има подготовка и што служи за обезбедување 
на егзистенција – ДРМЈ) што ја имаат лицата во општеството.

4.1. Логички персонални перифрази
Кај логичките персонални перифрази зборовите функционираат во 

своето основно значење. Во рамките на овие перифрази, се забележуваат 
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два подвида, и тоа: логички перифрази што се базираат на една инхерентна 
карактеристика на денотатот и логички перифрази што претставуваат 
комбинација од инхерентната карактеристика на денотатот и оцената на 
авторот на текстот за таа карактеристика. Всушност, авторот го оценува 
денотатот врз основа на одредени својства или карактеристики кои, 
според него, се најважни за дадениот денотат. Во рамките на секој вид се 
забележуваат различни семантички формули.

4.1.1. Логички персонални перифрази што се базираат на една 
инхерентна карактеристика на денотатот

Во оваа подгрупа перифрази се забележуваат неколку семантички 
формули, во зависност од тоа дали инхерентната карактеристика се однесува 
на фунцијата што ја има лицето во општеството во актуелниот момент кога 
се пишува статијата или на неговата професија.

А) Инхерентна карактеристика – општествена функција
СФ 1: именка што означува функција + на/за: шефот (шефицата) 

на: македонската дипломатија (Н. Димитров), американската Централна 
банка (Џ. Јелен); претседателот или премиерот (претседателката или 
премиерката) на: Македонија (З. Заев), Нов Зеланд (Џ. Ардерн), „Амазон“ 
(Џ. Безос); министерот (министерката) за: одбрана (Р. Шеќеринска), 
внатрешни работи (О. Спасовски); заменик-министерот (заменик-
министерката) за: животна средина и просторно планирање (Ј. Макрадули), 
образование и наука (Е. Наумовска); заменик-претседателот (заменик-
претседателката) на: Владата (Б. Османи), Македонија (Р. Шеќеринска); 
лидерот (лидерката) на: опозицијата (Х. Мицкоски), ДОМ (М. Морачанин); 
генералниот секретар (генералната секретарка) на: Владата на Македонија 
(Д. Рашковски), Собранието (Ц. Иванова), директорот (директорката) 
на: АХВ (З. Атанасов), Агенцијата за спорт и млади (Д. Каевски), УЈП (С. 
Лукаревска);

СФ 2: придавка +/- (придавка + придавка) + именка што означува 
функција: актуелниот (актуелната): претседател на Европарламентот 
(Х. Г. Петеринг), македонски претседател (С. Пендаровски), советник на 
претседателот на Република Хрватска (Г. Томиќ), вицегувернер на НБРМ (А. 
Ангеловска-Бежоска), пратеник (Љубен Арнаудов); бившиот (бившата): 
претседател на Перу (А. Гарсиа), шефица на Пепси (И. Нури), комесарка за 
дигитална агенда (Н. Крус); поранешниот (поранешната):  долгогодишен 
египетски претседател (Х. Мубарак), американски државен секретар (Х. 
Кисинџер), претседател на Ерменија (С. Саркисијан), советник на Путин  (В. 
Мански), претседател на американската Национална кошаркарска лига (НБА) 
(Д. Штерн), директорка на Агенцијата за филм (Б. Беличанец), премиер на 
Малезија (Н. Разак), лидерка на пакистанската опозиција (Б. Буто);

СФ 3: еден (една) од + број/бројна форма +/- (придавка) + именка што 
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означува функција: двајцата пратеници (А. Бајрам), двајцата министри (А. 
Ќахил), двете обвинителки (Л. Стефанова), петте судии (В. Маркудова), петте 
судии кои гласаа за укинување на законот за помилување (уставната судијка 
Вангелина Маркудова), осумте опозициски пратеници (Н. И. Старова), 
осумте главни правни советници во Европскиот суд за човекови права (В. 
Трстењак);

СФ 4: еден (една) од + број + именката жена + именка што означува 
функција: шесте жени градоначалнички во Македонија (Н. Петровска), 
седумте жени претприемачки (Н. Ангеловска).

Б) Инхерентна карактеристика – професија  
СФ 1: именка што означува професија: пејачот на групата „Магла 

бенд“ (В. Савиќ);
СФ 2: придавка +/- (придавка) + именка што означува професија: 

актуелниот (актуелната): тренер на француски Бордо (П. Соуса), пејачка 
(Ријана); бившиот (бившата): фудбалер на Реал Мадрид (Т. Хернандез), 
ракометар на Металург (Д. Џукиќ), пејачка на Гранд (Е. Синановиќ); 
поранешниот (поранешната): француски боксер (К. Детанже), американска 
тенисерка (Е. Харклроуд), ракометарка на ЖРК „Вардар“ (А. Пенезиќ);

СФ 3: +/- (придавка) + судиска(та) двојка: Л. Сеок и К. 
Бонок, ракометната  (Б. Лах и Д. Сок), данската  (М. Гјединг и М. Хансен), 
шпанската  (О. Р. Лопез и А. С. Рамирез);

СФ 4: судиската тројка: П. Арделеану, П. Блажеј и И. Надворник, Л. 
Ламоника, Д. Јавор и Е. Мулкоч;

 СФ 5: придавка + придавка (што се однесува на професијата) + 
именката ас: португалскиот фудбалски (К. Роналдо), српскиот кошаркарски 
(М. Теодосиќ), шпанскиот тениски (Р. Надал), српскиот тениски  (Н. Ѓоковиќ), 
некогашниот тениски (Л. Хјуит), поранешниот тениски  (Џ. Мекинро, М. 
Шарапова);

СФ 6: еден (една) од + број + именка што означува професија: седумте 
фудбалери (Роналдињо), четирите фоторепортери (Н. Геденидзе);

СФ 7:  број + придавка + именка што означува професија: двете српски 
тенисерки (А. Ивановиќ и Ј. Јанковиќ);

СФ 8: +/- (придавка) + дизајнерско(то) дуо: од Јапонија (Ј. Имаи и А. 
Мотеки), британското (М. Русо и Т. Ралф), чешкото  (Томски – Полански).

4.1.2. Логички перифрази што претставуваат комбинација од една 
инхерентна карактеристика на денотатот и оцената на авторот за неа

Овие персонални перифрази претставуваат комбинација од 
инхерентната карактеристика на денотатот и оцената на авторот на текстот 
за таа карактеристика, која, според него, е онаа најважната или онаа што го 
одликува тој денотат од другите. И во оваа група перифрази се забележуваат 
повеќе семантички формули.
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А) Инхерентна карактеристика – функција + оцена на авторот
СФ 1: придавка +/- (придавка) + именка што ја означува функцијата: 

влијателниот (влијателната): шиитски лидер и ирачки политичар (М. 
Садр),  американски сенатор од редовите на демократите (Р. Менендез); 
екстравагантниот (екстравагантната): градоначалник на Лондон (Б. 
Џонсон); ексцентричниот (ексцентричната): војвотка од Алба (Кајетана), 
претседател (А. де Лаурентис); омилениот (омилената): балкански 
политичар на Брисел (А. Вучиќ), светска политичарка (А. Меркел); 
привлечниот (привлечната): кримска обвинителка (Н. Поклонскаја); 
харизматичниот (харзиматичната): бизнисмен (Трамп), премиер на 
Канада (Џ. Трудо), менаџер на Ливерпул (Ј. Клоп);

СФ 2: придавка во суперлатив +/- (придавка) + именка што означува 
функција: најбогатиот (најбогатата): градоначалник во Македонија 
(А. Алексовски), политичар на Косово (Б. Пецоли); најважниот 
(најважната): локален лидер (Касами), либерална судијка на американскиот 
Врховен суд (Р. Б. Гинсбург); најексцентричниот (најексентричната): 
европска аристократка и маркиза (Л. Казати), најпознатиот 
(најпознатата): опозиционер (А. Навални), директор на „Џенерал 
електрик“ (Џ. Велч); најпопуларниот (најпопуларната): американски лидер 
во втората половина на 20-тиот век (Џ. Кенеди), политичар на светот (Б. 
Обама); најпочитуваниот (најпочитуваната): лидер во арапскиот свет (Т. 
Ердоган), лидер во светот (В. Черчил); најпривлечниот (најпривлечната): 
премиер (Џ. Трудо), претседателка на Тирол (Д. Л. Сваровски); најценетиот 
(најценетата): корпоративен менаџер во светот (Д. Агс), европска 
политичарка (А. Меркел);

СФ 3: придавка во суперлатив + именката човек/жена/личност: 
најбогатиот: човек на сите времиња (Џ. Безос),  човек на планетата (Б. 
Гејтс); највлијателната: жена на светот (А. Меркел). Во оваа семантичка 
формула, од сопственото име што следува по перифразата, всушност, се 
добива информација за функцијата на лицето. Ова се однесува на сите СФ 
во кои се јавуваат именките: човек, жена, личност.

СФ 4: еден (една) од + придавка во суперлатив + именка што означува 
функција или именката личност: најбогатите претседатели (Х. Тачи), 
најважните личности од надворешната политика на САД (З. Бжежински), 
највлијателните пратеници на германската владејачка CDU (А. Фишер), 
највлијателните американски политичари во последните 50 години (Е. 
Кенеди), најистакнатите лидери на баскиската сепаратистичка организација 
ЕТА (М. Ирасторса), најценетите политички лидери во светот (А. Меркел),  
најсексапилните лидери во светот (Џ. Трудо).

Б) Инхерентна карактеристика – професија + оцена на авторот
СФ 1: +/- (придавка) + дизајнерско(то) дуо: познатото (Д. Долче и С. 

Габана), младото  (Ботер – Херенбруг) (Н. Беркус и Џ. Брент), водечкото (П. 
Витакер и К. Малем);
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СФ 2: +/- (придавка) + доајен (доајенка) + на: македонскиот балет (Е. 
Хусеин), македонското новинарство (Н. Младенов), албанскиот и турскиот 
театар во Македонија (М. Лозана), рускиот доајен на пијаното (Н. Лугански);

СФ 3: придавка +/- (придавка) + именка што означува професија: 
актуелниот (актуелната): актуелниот пејач на групата „Магла бенд“ 
(В. Савиќ); влијателниот (влијателната): американски политиколог (З. 
Бжежински), готвач (Е. Бордејн), американски сенатор од редовите на 
демократите (Р. Менендез); екстравагантниот (екстравагантната): 
боксер (Ф. Мејведер), чешки уметник (Ј. Саудек), дизајнерка (И. Спасовска); 
ексцентричниот (ексцентричната): математичар (П. Ердос), сликар (В. 
Франц), инженер (Џ. Каминада), фудбалер на Ливерпул (Л. Суарез); пејачка 
со прекрасен глас (Е. Вајнхаус); кантавторка (Л. Гага), актерка (Т. Свинтон); 
омилениот (омилената): музичар на шведското кралско семејство (Авичи), 
американски кантавтор (Д. Олни); популарниот (популарната): пејач (С. 
Сакиќ, Џ. Бибер, Л. Ричи), хрватски епидемиолог (Рудан),  македонска поетеса 
(А. Бунтеска), виолинистка (В. Меј), готвач (Ф. Кардоз), лoвeц на кpoкодили 
(С. Орвин), комичар од Србија (С. Гичиќ), актер (П. Броснан), дизајнер за 
чевли (М. Блахник), британски готвач (Џ. Оливер), ТВ-готвач и патописец 
(Е. Бордејн), пејачка (Н. Минаж); привлечниот (привлечната): актер (П. 
Демпси), моделка (Е. Греам), тенисерка (К. Нултер); талентираниот 
(талентираната): шминкер (А. Агакишиев), фудбалер на Олимпик лион (Х. 
Ауар), виолинистка (Л. Стирлинг), руска пливачка (С. Аскарова), охридски 
музичар (М. Милески), музичар (М. Луис), џудистка (Б. Сефери); убавиот 
(убавата): актерка (П. Чопра, Д. Ризова, Н. Петровиќ, К. Бекинсејл, Л. 
Бонет), манекенка (Е. Ратајковски); харизматичниот (харизматичната): 
актерка (Е. Хатавеј, Џ. Хог), пејачка (Калиопи), атлетичар (К. Вархолм);

СФ 4: еден (една) од + придавка (омилените) + именка што означува 
професија: актери (А. Ајзенберг), спортисти во светот (Буфон), пејачки 
(М. Тодоровиќ), актерки (Џ. Робертс), македонски актери (Љ. Бреслиски), 
холивудски актери (П. Броснан);

СФ 5: придавка во суперлатив +/- (придавка + придавка) + именка 
што означува професија: најбогатиот (најбогатата): српски фудбалер (А. 
Пријовиќ), спортист на планетата (Ф. Мејведер), музичар на десетлетието 
(Доктор Дре), српска пејачка (Д. Јанковиќ), музичарка на светот (Ријана), 
музичарка во Британија (Адел); најважниот (најважната): фудбалер на 
Лацио (С. М. Савиќ); највлијателниот (највлијателната): моден фотограф 
на сите времиња (Г. Бурден); највредниот (највредната): светски фудбалер 
(Нејмар), фудбалер на светот (К. Мбапе); најдобриот (најдобрата): тенисер 
(Р. Надал), фудбалер во историјата на спортот (Л. Меси), светски фудбалер 
во историјата (Пеле), одбојкарка на светот (Т. Бошковиќ), македонска 
тенисерка (Ј. Милевска), атлетичарка на светот (И. Шпановиќ, К. Ибаргуен); 
најексцентричниот (најексцентричната): кошаркар на планетата (Д. 
Родман), поп-пејачка во денешно време (Л. Гага), исландска пејачка (Бјорк); 
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најзначајниот (најзначајната): средновековен сликар (Х. Бос), писателка во 
повоена Германија (К. Волф), музички продуцент на сите времиња (Н. Роџерс); 
најомилениот (најомилената): музичар на Балканот (О. Драгојевиќ), актер во 
Холивуд (Т. Хенкс), диџеј во светот (Авичи); најпознатиот (најпознатата): 
светски микробиолог (С. Кларк), светски епидемиолог (Ј. Гисеке), српски 
доктор (Несторовиќ), тенисер (Д. Родман), кардиохирург во светот (Ж. 
Митрев), македонски балетан (Е. Хусеин), хрватска спортистка на сите 
времиња (Јаница Костелиќ), српска поетеса и професорка по книжевност 
(Д. Максимовиќ); најпопуларниот (најпопуларната): спортист во Русија (Ф. 
В. Емелијаненко), руска гимнастичарка (А. Солдатова); најпочитуваниот 
(најпочитуваната): светски научник (Н. Тесла), руски психолог (М. 
Лабковски); најталентираниот (најталентираната): актерка на својата 
генерација (М. Стрип), македонска пејачка на сите времиња (Каролина), 
црногорски фудбалер (С. Јоветиќ), каратистка во Охрид (Љ. Сајческа), 
тенисерка (Б. Андреску), шахистка од Кочани (Ј. Давиткова), македонска 
борачка (Б. Лазаревска); најуспешниот (најуспешната): хрватска спортистка 
на сите времиња (Ј. Костелиќ), скијачка (Ј. Костелиќ); најхаризматичниот 
(најхаризматичната): актер на својата генерација (Џ. Клуни), новинар во 
телевизијата (Ф. Рајли), актер (Г. Цветковски), глумица на сите времиња 
(Џ. Колинс); најценетиот (најценетата): германски музички критичар 
(Ј. Кајзер), современ италијански книжевник (А. Барико), композитор 
(Шостаковиќ), српски драмски писател (Д. Ковачевиќ), кинематограф од 
англиското говорно подрачје (К. Менџис);

СФ 6: придавка во суперлатив + именката човек/жена/личност: 
најбогатата: славна личност во Британија (Е. Ширан), жена на светот 
(Л. Бетенкур, Опра, А. Валтон); највлијателната: личност на 20-тиот 
век (К. Џенер), славна личност во светот (О. Винфри, Џ. Лопез, Бијонсе),  
жена во медиумите и шоу-бизнисот (А. Винтур), жена во историјата (М. 
Кири); најзначајната: личност во техниката во тоа време (Т. Едисон); 
најхаризматичната: личност во женската атлетика (Е. Исинбаева);

СФ 7: еден (една) од + придавка во суперлатив +/- (придавка) + 
именка што означува професија: еден (една) од најбараните: фудбалери на 
денешницата (Т. Вернер), модели на денешницата (Б. Хадид), писателки  (И. 
Бјелица), актерки во светот (Х. Бери), текстописци (М. Туцаковиќ, Џибони), 
модели во светот (К. Куркова), манекенки во светот (Е. Хоск), манекенки во 
Србија (Д. Џајиќ); еден (една) од најбогатите: музичари (Е. Ширан), пејачки 
на светот (Адел); еден (една) од најважните: ракометари (А. Херман), поети 
на Источна Европа (Н. Маџиров); еден (една) од највлијателните: полски 
диригенти (А. Вит), новинари во Македонија (Н. Младенов), социолози 
на 20 век (З. Бауман), физичари на дваесеттиот век (Бор), поети (Хомер), 
архитекти на нашето време (Ф. Гери), артисти на светот (Б. Фери), германски 
театарски режисери (П. Цадек); еден (една) од највредните: кошаркари на 
оваа генерација (Г. Синани), пејачки на нашата естрада (Дани); еден (една) 
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од најголемите: сликари на постмодернизмот (Ван Гог), филмски режисери 
во државата (К. Ценевски), светски уметници (К. Пендерецки), кошаркари 
на сите времиња (Р. Грлиќ), ски-скокачи на сите времиња (М. Никинен), 
поети, драматурзи и есеисти на дваесеттиот век (Т. Елиот); еден (една) од 
најдобрите: кларинетисти во светот (Г. Бојчевски), светски атлетичари 
на сите времиња (С. Коу), кошаркари на оваа генерација (Г. Синани), 
фудбалери во историјата (К. Роналдо, Џ. Ленард), боксери на сите времиња 
(М. Али), тенисери на сите времиња (Надал, Ѓоковиќ), играчи во историјата 
(К. Мбапе), кошаркари на сите времиња (Ш. О’ Нил), ракометарки на 
нашето време (А. Пенезиќ), фудбалери во историјата на Реал Мадрид (Г. 
Бенито), кардиохирурзи (Ф. Менаж), ракометарки на Вардар (Д. Цвијиќ), 
глумици во Македонија на сите времиња (Б. Беличанец), тенисерки во 
светот (К. Вознијацки), ракометарки на нашето време (А. Пенезиќ); еден 
(една) од најзначајните: светски архитекти (Р. Вентури), музичари во рок-
историјата (Стинг), поети во Македонија (А. Поповски), албански сликари 
(А. Кастрати), современи театарски сценографи во германскиот и европски 
театар (Ј. Папелбаум), македонски скулптори (П. Хаџи-Бошков), американски 
писателки (У. ле Гвин); еден (една) од најистакнатите: фудбалери и 
спортски работници (М. Карамучев), културни работници (Д. Јанески), 
претставници на латиноамериканската и светската проза на дваесеттиот век 
(Г. Г. Маркез), британски математичари (М. Атија), македонски филолози 
(Н. Чундева), италијански флејтисти (Џ. Нова), кардиохирурзи (Ф. Менаж), 
оперски певици (А. Дурловски), современи турски писателки (Е. Шафак); 
еден (една) од најомилените: пејачи на сите времиња (Х. Иглесијас), модни 
фотографи во Париз (М. Тестино), холивудски актери (К. Ривс), фудбалери 
(Роналдињо), глумици во Холивуд (С. Булок), холивудски актерки (А. 
Џоли); еден (една) од најпознатите: српски епидемиолози (Б. Тиодоровиќ), 
фудбалери во историјата на Реал Мадрид (Г. Бенито), готвачи во светот (Е. 
Бордејн), светски ракометари (М. Л. Ларсен), актери во Холивуд (Ш. Пен), 
македонски епидемиолози (Д. Даниловски), светски манекенки (К. Мос), 
американски писатели по Втората светска војна (С. Белоу), актерки од 
поранешна Југославија (Н. Арнериќ), поп-пејачки (Пинк), кинески актерки 
(Ф. Бингбинг); еден (една) од најпопуларните: турски актери (Б. Озџивит), 
американски актери (К. Даглас), акциони актери (Џ. Стејтам), пејачи во 
светот (Џ. Мајкл), пејачи во „Гранд“ (Д. Филиповиќ), модели на светот (К. Д. 
Орефиче), гимнастичарки (А. Солдатова), македонски пејачки (А. Гиговска), 
светски пејачки (С. Дион); еден (една) од најпочитуваните: научници (М. 
Каку), фудбалери во светот (Д. Бекам, Буфон), гитаристи на современата рок-
ера (М. Нофлер), композитори на сите времиња (Бетовен), актерки (Х. Мирен), 
професори на катедрата за англиски јазик и професори на Филолошкиот 
факултет (Д. Михајловски), поети и музичари на неговата генерација (Л. 
Коен), виолинисти на нашето време (Џ. Рахлин), блуз и рок-гитаристи во 
Италија (Ф. Феличиано), новинари (Н. Младенов), дизајнери денес (Т. Форд); 
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еден (една) од најсексапилните: одбојкарки во Бразил (Ж. Карваљо), српски 
пејачки (Р. Манојловиќ), актерки на телевизија (М. Б. Браун), холивудски 
актерки (Џ. Алба); еден (една) од најталентираните: актери (Џ. Гиленхал, 
Н. Стојановски), германски фудбалери (Т. Керер), фудбалери на светот (К. 
Коман), глумци (Е. Нортон), српски актерки (М. Јоковиќ); еден (една) од 
најценетите: драмски писатели (Ф. Зелер), норвешки режисери (А. Л. Нес), 
писатели во Холандија (Ф. ван Еден), психијатри во светот (М. Литвак), 
сликари (Ван Гог), научници (Н. Тесла), музичарки на Балканот (Н. Бадриќ), 
новинарки во Франција (А. Кожан), француски современи романописци (П. 
Модијано), македонски ликовни уметници (Н. Мартиновски);

СФ 8: еден (една) од + придавка во суперлатив + човек/жена/личност/
луѓе: една од најбогатите: жени на светот (Опра), жени во Холивуд (Џ. 
Анистон); една од највлијателните: жени во светот (Опра, К. Шанел), 
личности во светот (К. Џенер); еден (една) од најсексапилните: мажи 
во светот (Б. Афлек, Џ. Момоа), жени на светот (С. Вергара); еден од 
најпочитуваните: луѓе во Холивуд (К. Даглас);

СФ 9: еден (една) од  + број/бројна форма/бројна придавка + именка 
што означува професија:  двете пејачки од поранешните југословенски 
простори (И. Петерс), тројцата најдобри фудбалери во светот (Р. Кин), 
тројцата врвни театарски режисери во светот во моментот (Т. Остермаер), 
трите најдобри ракометарки во третото коло во Лигата на шампионите (Ј. 
Радичевиќ, А. Пенезиќ), тројцата најдобри фудбалери во светот (Р. Кин), 
тројцата најпопуларни тенори во светот (Х. Карерас), петте најдобри 
светски фудбалери (Ди Марија), четворицата најдобри фоторепортери (Н. 
Геденидзе), петте најзначајни руски композитори на 19 век (Н. Р. Корсаков), 
десетте најдобри ракометари (Лазаров);

СФ 10: број/бројна форма + придавка во суперлатив + именка што 
означува професија: двајцата најдобри фудбалери (Р. Левановски и Т. 
Милер), двајцата најдобри светски тенисери (Р. Надал и Ѓ. Новковиќ), 
двајцата најдобри фудбалери на светот (Л. Меси и К. Роналдо), двајцата 
најдобри фудбалери на денешницата (Л. Меси и К. Роналдо), двете најдобри 
тенисерки во финалето на Мајами (С. Вилијамс и Н. Ли), двете најдобри 
српски тенисерки (А. Ивановиќ и Ј. Јанковиќ), двајцата најдобри боксери на 
планетата (С. А. Канело и Г. Головкин), двајцата најпопуларни кошаркари од 
минатата сезона (Леброн и Брајант), двете најпопуларни пејачки (Д. Липа и 
Р. Ора), тројцата најпопуларни спортисти на листата (К. Роналдо, Л. Џејмс 
и Л. Меси), тројцата најпопуларни пејачи на 20 век (Н. Кол, Ф. Синатра и Е. 
Присли), тројцата најзначајни композитори (Бах, Моцарт и Бетовен);

СФ 11: придавка + тениски ас: познатиот (Б. Бекер).
Во истражувањата често се истакнува дека перифразите се контекстуално 

ограничени, а тоа значи дека за нивното целосно разбирање е потребен 
контекстот. Примерот што го наведува Гаљперин (1980) ...детето... лишено 
од она што не може да се замени, а што претставува перифраза за мајка и што, 
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според неа, може да се разбере само од контекстот, зашто надвор од контекстот 
подлежи на индивидуални интерпретации, покажува дека оваа ограниченост 
се однесува на перифразите сфатени како стилистичко средство во јазикот на 
уметничката литература. Во однос на логичките персонални перифрази како 
битен белег на јазикот на електронските весници, ова истражување покажува 
дека контекстуална ограниченост може да се јави само во случаите кога 
една иста перифраза се употребува за да означи различни денотати што е во 
корелација со истражувањето на Јанушева (2020а; 2020б). Од анализираниот 
материјал се забележува дека логичката персонална перифраза популарниот 
пејач (С. Сакиќ, Џ. Бибер, Л. Ричи) означува тројца пејачи, највлијателната 
славна личност во светот, исто така, три личности (О. Винфри, Џ. Лопез, 
Бијонсе), а убавата актерка се однесува дури на пет актерки (П. Чопра, 
Д. Ризова, Н. Петровиќ, К. Бекинсејл, Л. Бонет) итн. Но, разбирањето на 
перифразата не е доведено во прашање, зашто покрај перифразата во текстот 
се присутни името и презимето на денотатот. Оттука, истражувањето го 
потврдува ставот на Јанушева (2020) за тоа дека за целосното разбирање 
на логичката персонална перифраза во текстот покрај перифразата мора 
барем еднаш да бидат спомнати името и презимето на денотатот зашто, во 
спротивно, може да се јават индивидуални интерпретации. Понатаму, треба 
да се нагласи дека контекстуалната (не)ограниченост не е карактеристика 
на перифразите сами по себе, ами зависи од голем број когнитивни фактори 
на кои укажуваат Гаљперин (1981), Кухаренко (2000) и Јанушева (2020а; 
2020б), како што се: нивото на општа писменост на читателот, неговото 
знаење за описно именуваниот поим, неговото познавање на општествено-
политичките, културните, економските и другите услови во земјата и надвор 
од неа, но и на други фактори, како: интересот на читателот за одредена тема, 
актуелноста на денотатот (појавите или настаните поврзани со него) што 
доведува до негово често спомнување во новинарските статии и сл. Анализата, 
понатаму, го потврдува ставот на Јанушева (2020а; 2020б) дека актуелноста 
на лицето влијае врз контекстуалната (не)ограниченост на перифразата. На 
пример, денес поради актуелната ситуација со корона-вирусот очекувана е 
зголемена употреба на логички персонални перифрази кои се однесуваат на 
голем број доктори, епидемиолози или други медицински лица што даваат 
свое видување, совети и препораки. Исто така, поради актуелните настани 
поврзани со приемот на РМ во Европската Унија, се очекува зголемена 
употреба и на голем број логички персонални перифрази кои се однесуваат 
на лица со различни функции во рамките на Унијата, на пример, комесари, 
координатори, советници, високи претставници и сл. Од истражувањето 
произлегува и дополнителен заклучок во однос на контекстуалната (не)
ограниченост што се однесува на тоа дека таа се забележува и кај логичките 
персонални перифрази.

Оценувачката функција на која во своите истражувања упатуваат 
Станева (1996), Кухаренко (2000), Велковска (2002), Ватева (2010), Делева 
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(2012), Григораш (2016) и Јанушева (2020а; 2020б) се покажува како многу 
важна карактеристика на перифразите. Оваа функција, како што е веќе 
наведено, се однесува на одредена карактеристика или својство на денотатот 
кое, според мислењето на авторот на статијата, е најважно. Всушност, 
како што вели Кухаренко (2000) станува збор за индивидуална перцепција 
на авторот во однос на одредена карактеристика што ја има денотатот 
или однос на авторот кон денотатот. Потврда за тоа дека станува збор за 
индивидуална перцепција на авторот на статијата во однос на денотатот 
претставуваат голем број логички персонални перифрази што се јавуваат 
за еден денотат. На пример, перифразите омилената светска политичарка, 
најценетата европска политичарка, највлијателната жена на светот, еден 
од најценетите политички лидери во светот, се однесуваат на денотатот А. 
Меркел. На овој начин, авторот, всушност, го изнесува својот личен став и 
својата лична оцена за функцијата што ја има Меркел во европската и во 
светската политика.

Иако одредени истражувања (Гаљперин, 1981; Велковска, 2002) 
укажуваат на поврзаност на одреден временски период со одредени перифрази, 
ова истражување го потвдува ставот на Јанушева (2020а; 2020б) за тоа дека 
перифразите, всушност, не се менуваат, туку се менува името на денотатот, 
зашто е логично дека во секој временски период постои или ќе постои лице 
за кое ќе биде карактеристична перифразата премиер на Владата, или лице 
за кое се јавува перифразата еден (една) од најзначајните. Поврзаноста на 
перифразите со времето во кое се употребуваат се поврзува и со актуелноста 
на денонатот во сите сфери од човековото живеење и дејствување. На пример, 
перифразата една од најпознатите актерки од поранешна Југославија, која 
го заменува денотатот Неда Арнериќ, не е позната за помладите зборувачи 
на македонскиот јазик, од едноставна причина што во времето во кое тие 
живеат, оваа личност не е актуелна.

5. Заклучок
Истражувањето покажува дека во македонскиот јазик, како и во другите 

словенски јазици, се забележува присуство на логички персонални перифрази 
како значаен белег на јазикот на електронските новинарски статии. Во 
рамките на логичките персонални перифрази се разликуваат две подгрупи 
врз основа на два инхерентни признаци што се однесуваат на функцијата и на 
професијата што лицето ја има во општеството. Во рамките, пак, на овие две 
подгрупи се разликуваат голем број семантички формули што се однесуваат 
на карактеристиките функција и професија и што претставуваат комбинација 
од една од карактеристиките и оцената на авторот на текстот за неа. Овие 
семантички формули се, всушност, готови изрази што му овозможуваат на 
авторот на текстот за брзо време да информира поголем број читатели и 
да го изнесе сопствениот став, но и да ја избегне монотонијата и да влијае 
врз нивните емоции. Истражувањето покажува дека логичките персонални 
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перифрази што се употребуваат во македонскиот јазик се однесуваат на лица 
од јавниот живот во Македонија, на Балканот, но и во светот и дека за нивно 
целосно разбирање, покрај перифразата во текстот, мора да биде спомнато 
барем еднаш името на денотатот. Истражувањето ја потврдува улогата на 
когнитивните, но и на другите фактори (интересот на читателот, актуелноста 
на денотатот) во разбирањето на логичките персонални перифрази. Од 
истражувањето произлегува и заклучокот дека е сосема природно да се 
образуваат нови перифрази, зашто јазикот постојано се збогатува, но дека, 
всушност, перифразите не се менуваат. Она што се менува е името на 
денотатот. Конечно, од истражувањето се гледа дека најупотребувани се СФ 
5: придавка во суперлатив +/- (придавка + придавка) + именка што означува 
професија и СФ 7: еден (една) од + придавка во суперлатив +/- (придавка) 
+ именка што означува професија што претставуваат комбинацијата од 
професијата на денотатот и оцената на авторот за неа.
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Semantic Formulas for Expressing Logical Personal Periphrases
in the Macedonian Standard Language

Abstract: This paper presents the most frequent semantic formulas (SF) for 
expressing the logical personal periphrases that are used in the Macedonian language in 
the language of the electronic newspapers. The research is a qualitative one and has a 
descriptive design. The corpus consists of 7000 logical personal periphrases, excerpted 
from the language of the electronic newspapers in 2019. Analysis and synthesis are the 
methods used to process the data and reach conclusions. The research results show that in 
the Macedonian language plenty of semantic formulas for expressing the logical personal 
periphrases are distinguished and that the inheret feature of the denotat refers mainly to 
two aspects, such as the function and profession he has in the society. The results indicate 
that the most used semantic formulas are SF 5 and SF 7 which refer to the combination of 
the denotat’s proffesion and the author’s evaluation: adjective in superlative +/- (adjective 
+ adjective) + noun that refers to profession and one of + adjective in superlative +/- 
(adjective) + noun that refers to proffesion.

Keywords: logical personal periphrases, semantic formulas, Macedonian language.
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