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Лидија Тантуровска (Скопје)

Општење меѓу продавачите и купувачите

 Кључне речи:
јазик, фунцкионални стилови, 
јазични карактеристики, 
разговорен фунцкионален 
стил, социолингвистика.

У раду ћемо анализирати језичке идиоме 
у вербалној комуникацији, прецизније 
у првом говорном чину и акламацији 
између продавца и купца. Покушаћемо 
да представимо део македонског 
колоквијалног језика.

1. Од про гла су ва ње то на не за ви сно ста 
на Ре пу бли ка Ма ке до ни ја во 1991 

го ди на, до бив ме но во оп ште стве но уре-
ду ва ње, од но сно на ше то оп ште ство ста на 
т.н. де мо крат ско. Од оп ште ство со хро-
нич на пре вра бо те ност се пре тво рив ме 
во оп ште ство, ка де што по ло ви на та од 
ра бо то спо соб но то на се ле ние не ма ра бо та.
Тоа се дол жи на за тво ра ње то на го ле ми те 
фа бри ки, за тоа што го ле ми от број вра бо е-
ни беа во нив. Со тоа се на ма ли ку пов на та 
моќ на гра ѓ а ни те. Ка ко по сле ди ца на тоа, 
по сте пе но ги сне ма го ле ми те сто ков ни 
ку ќи, драк сто ри те итн., во кои мо же ше 
да се нај де сè и се што. Со оглед на фак тот 
што тр го ви ја та оста на един стве на гран ка 
со ко ја мо же ше да се за ра бор ти, го лем 
број лу ѓе без опре де ле на про фе си ја или 
со раз лич ни про фе сии поч наа да се за ни-
ма ва ат со тр го ви ја.

На по че то кот, ма ли те про дав ни чи ња 
(т.н. ко ло ни ја ли и сл.), ка де што мо же ше 
да се ку пи хра на и др., бу ти ци те, ка де 
што мо же ше да се ку пи об ле ка, че вли и 
сл., по тоа ма ли те пар фи ме рии, ка де што 
мо же ше да се нај дат дре бо лии итн., ста наа 
пр ви те при ват ни ку по про да жни ме ста.

Па за ри те, по крај зе лен чу кот, овош је то 
и сл., поч наа да се пол нат со нај ра злич на 
сто ка. На се ле ни е то глав но поч на да се 
снаб ду ва со сто ка ток му од па за ри те. Во 
по след ни ве го ди ни, пра зни те про сто ри 
на го ле ми те сто ков ни ку ќи пов тор но се 
на пол ни ја, ме ѓ у тоа со те зги на кои се про-
да ва нај мно гу об ле ка. Во овие ше сна е сет 
го ди ни нај до бра ди мен зи ја до би си ва та 
еко но ми ја.

Од до се га ка жа но то мо же да се на се ти 
про фи лот на про да ва чи те и на ку пу ва-
чи те. Во овој при лог са ка ме да на пра ви ме 
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ед на ма ла ана ли за на ја зич ни от из раз што 
се од не су ва на ак тот: за поч ну ва ње ди ја-
лот ме ѓу ед ни те и дру ги те во нив на та 
ко му ни ка ци ја.

На про бле мот му приј дов ме од два 
аспек та: Пр во, ано ним но сни ма ње на про-
да ва чи те и вто ро, ано ним но сни ма ње на 
ку пу ва чи те1.

Се оби дов ме да оп фа ти ме раз лич ни 
тр гов ски дру штва, ка ко по деј ност, та ка 
и по го ле ми на. Сни ма ња та беа на пра ве ни 
во/на:

I  Про дав ни ци за: хра на, пи ја ла ци, сред-
ства за лич на хи ги е на, за хи ги е на итн.

1. Ма ли про дав ни чи ња:
• Спе ци ја ли зи ра ни про дав ни чи ња: 

за ме со, за мле ко и млеч ни про из-
во ди, за сред ства за хи ги е на итн.

• Та ка на ре че ни ко ло ни ја ли, кои 
обич но се на о ѓ а ат во не ко ја на-
сел ба, др жат ме ша на сто ка и ги за-
до во лу ва ат по тре би те на из бо ја ни 
ку пу ва чи.

2. Го ле ми про дав ни ци што др жат ме-
ша на сто ка, од ти пот на оние чии га зди 
има ат син џир од та кви про дав ни ци (Ти-
некс, Ве ро, Те ди ко и сл.)

II  Про дав ни ци за: об ле ка, обув ки, до ма-
ќ ин ство и др.

• Спе ци ја ли зи ра ни про дав ни ци: про-
дав ни ци за обув ки, про дав ни ци 
за об ле ка, про дав ни ца за бе ла 
тех ни ка и сл.

• По ра не шни сто ков ни ку ќи: се га 
пол ни со те зги, на кои се про да ва 
(нај че сто) об ле ка.

III  Ап те ки, кни жар ни ци, про дав ни ци за 
ком пакт ни ди ско ви, ви део-ка се ти, итн.

IV  Те зги те по па за ри те (Бит-па зар и Зе-
ле но па зар че)

V  Про да ва чи-ше та чи2 (про да ва чи на ве-
сни ци и про да ва чи чи ја сто ка е на кар-
тон ски ку тии или пак в ра це.

При на ша та ана ли за ко ри стев ме со-
ци о лин тви стич ки ме то до ло шки че ко ри: 
ак тел но бе ле же ње на го во рот, не го во 
сим ну ва ње од лен та, ана ли зи ра ње на ја-
зич ни от ма те ри јал. Ова ни по мог на во 
ана ли за та на раз го вор ни от фун ки цо на-
лен стил, кон крет но на об ра ќ а ње то ме ѓу 
ку пу ва чи те и про да ва чи те. Во овој при лог 
со ана ли за та оп фа тив ме две на со ки: 1) 
пр вич ни от акт во вос по ста ву ва ње то 
на об ра ќ а ње то ме ѓу про да ва чи те и ку пу-
ва чи те и 2) по здра ву ва ње то ме ѓу про да-
ва чи те и ку пу ва чи те на по че то кот и на 
кра јот од оп ште ње то.

Оп ште впе ча ток е де ка по че сто про-
да ва чи те ста пу ва ат во кон такт. Тоа е 
раз бир ли во од при чи на што са ка ат да 
ја про да дат сто ка та тие што ја ну дат. Во 
пр вич на та ко му ни ка ци ја нај чест гла гол 
е по ве ли во за по ве ден на чин, без раз ли ка 
да ли е упо тре бен во уч ти ва фор ма или не 
е: По ве ле те; По ве ли… Че сто па ти, ди ја-
ло гот про дол жу ва, па ку пу ва чот ка жу ва 
што му тре ба. Во ма ли те про дав ни ци за 
хра на и др. (во ко ло ни ја ли те и во спе ци-
ја ли зи ра ни те про дав ни ци), ку пу ва чот 
вед наш ка жу ва што му тре ба: Два ле ба, 
ед но мле ко, јо гурт и… ци га ри „Бос“; По ле 

1) Им из ра зу ва ме бла го дар ност на про да ва чи те што ми по мог наа во сни ма ње то на ку пу ва-
чи те (на: Игор, Бил ја на, Ја дран ка, Сла ви ца и Зо ри ца).

2) Мо ти ва ци ја та за нив но то име ну ва ње е на ша (заб. од Л. Т.), а по тек ну ва од нив ни от 
на чин на про да ва ње, т.е. про да ва ат оде јќи и сто е јќи на тро то а ри те, на па за ри те, на 
кр сто сни ци те … итн
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ји ло/ки ло грам еле но ме со; Дај те/Дај ми 
две ку тии „Опал“, ед но вре ќ и че „Хит“… 
итн.

Ако ку пу ва чот не е си гу рен да ли што 
му тре ба тоа, го има во про дав ни ца та, ди-
ја ло гот про дол жу ва со пра ша ње: До бив те 
екле ри? Че сти се да-не пра ша ња та: Да ли 
има те/др жи те ко зјо си ре ње?

Тре ба да се ка же и за ед на по ја ва што е 
ка рак те ри стич на за ма ал ски те про дав нци 
ко га ста ну ва збор за пла ќ а ње то. Про да-
ва чи те во дат кни ги за за пи шу ва ње, ка де 
што се на пла ту ва со од ло же но пла ќ а ње 
со или без га ран ци ја. Во та кви си ту а ции 
ко му ни ка ци ја та се све ду ва са мо на: Еден 

„Бос“. Пи ши!
Во го ле ми те про дав ни ци што др жат 

ме ша на сто ка, ко му ни ка ци ја та се од ви ва 
глав но на ка са, ко га ку пу ва чот тре ба да 
пла ти за сто ка та што ја из брал да ја ку пи. 
То гаш ко му ни ка ци ја та се све ду ва на ми-
ни мум: ка си е рот/ка си ер ка та ја ка жу ва су-
ма та. Ко му ни ка ци ја та мо же да про дол жи, 
ако ста не збор за сит ни па ри, за пи шу-
ва ње чек и сл. (Има те сит но три де на ри?; 
Пот пи ше те го че кот!). Иако по рет ко, 
оп ште ње то мо же да го поч не ку пу ва чот, 
со ко мен тар за ви со ка та це на на не кој 
про из вод, со по ска пу ва ње то и сл. То гаш 
мо же, ама мно гу че сто не про дол жу ва оп-
ште ње то. Ко га ста ну ва збор за пла ќ а ње то, 
оп ште ње то мо же да поч не од ку пу ва чот 
со не кое пра ша ње: Да го на пи шам бро јот 
на лич на та кар та?; Мо же ли на ил ја да и 
две ста3?; Са ка те сит но? итн.).

Во про дав ни ци те за: об ле ка, обув ки, 
до ма ќ ин ство; во ап те ки те, во кни жар-
ни ци те, про дав ни ци те за ком пакт ни ди-
ско ви итн., исто та ка, нај че сто про да ва чот 
го поч ну ва ди ја ло гот со гла го лот: По ве-
ле те…, По ве ли… Тре ба да се за бе ле жи 

де ка е до ми нант на уч ти ва та фор ма. Се 
раз би ра де ка и во овие про дав ни ци, ако 
се ку пи про из во дот, се оди на ка са за да 
се пла ти, ме ѓ у тоа тоа не прет ста ву ва пр-
вич на ко му ни ка ци ја, за ко ја збо ру ва ме 
во овој при лог. Пов тор но, во не кои про-
дав ни ци, мо же да се слу чи пр вич ни от 
акт на оп ште ње да би де ко га се на пла ту ва 
про из во дот (кни га, ком пак тен диск, лек… 
итн.). 

По те зги те, она му ка де што се про-
да ва зе лен чук, овош је (од но сно ле сно-
ра си пли ва хра на), про да ва чи те до вик-
ну ва ат по ку пу ва чи те: Ај де, по ве ле те…, 
По ве ли/По ве ле те, на ро де… при што ја 
фа лат сво ја та сто ка де ка е све жа:… та зе 
па тли џа ни/пи пер ки… или пак, со ка жу-
ва ње то де ка мал ку оста на ло, по ка жу ва ат 
де ка нив на та сто ка е ква ли тет на и бр зо се 
тро ши: Још ма ло, па не ста ло…4 Че сто до-
да ва ат и не кои по го вор ки: Мај ка да ја де, 
на ќер ка да не да де итн. Од про да ва чи те 
на те зги те, а и од про да ва чи те-ше та чи 
мо же да се слу шнат из ра зи што се од не-
су ва ат на нис ка та це на на про из во дот: 
Са мо (за) де сет де на ри… или пак: Три 
за сто… и сл.

По след ни ве го ди ни ста наа ак ту ел ни 
кол пор те ри те, кои про да ва ат раз лич ни 
ве сни ци по ули ци, обич но на кр сто сни-
ци те (и овие ги вклу чив ме во гру па та: про-
да ва чи-ше та чи). Тие обич но до ви ку ва ат 
на бро ју ва јќи што про да ва ат: (Утре шна) 
Но ва Ма ке до ни ја, Ве чер; Утрин ски, Днев-
ник… По не ко гаш кај нив про ве ју ва до за 
на ху мор: Ај де, та зе ве сни ци…

Ка ко сег мент на об ра ќ а ње то е по здра-
ву ва ње то. Со по здра ву ва ње то, при ку-
по про да жни те од но си, тре ба да от поч не 
оп ште ње то ме ѓу ку пу ва чи те и про да ва-
чи те. Ме ѓ у тоа, из не на ду ва фак тот де ка 

3) Рет ко мо же да се слу шне две сте.
4) Сè уште се слу ша ат ис каз од срп ски от ја зик.
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не е та ка. Од на ше то ис тра жу ва ње се 
за бе ле жу ва де ка по здра ву ва ње то: до бро 
утро, до бар ден, до бро ве чер и до бра ве чер, 
здра во, при јат но, чао и др. мно гу па ти 
се из о ста ву ва и она му, услов но ка жа но, 
ка де што не се оче ку ва. На па за ри те, по 
те зги те итн. по здра ву ва ње ре чи си во оп-
што и не ма. Во за тво ре ни те тр гов ски 
објек ти, ка де што бе ше оче ку ва но де ка 
по здра ву ва ње то ќе до ми ни ра, од ма те ри ја-
лот се гле да де ка мно гу че сто ку пу ва чи те 
вле гу ва ат без да се по здра ват и без да 
по же лат: до бро утро, до бар ден итн. Ова 
се слу чу ва во ре чи си си те ви до ви про дав-
ни ци. Да ли бр зи от ри там на жи ве е ње или 
пак не што дру го ги те ра лу ѓ е то да го пре-
мол чат по здра вот?! На ви сти на, во раз го-
вор ни от функ ци о на лен стил еко ни ми ја та 
во ја зи кот е до ми нант на. Ме ѓ у тоа, тоа не 
под ра зби ра и не уч ти вост, од но сно да се 
из бег ну ва по здра ву ва ње то. Ве ќе ка жав ме 
де ка по че сто про да ва чи те ста пу ва ат во 
кон такт, а ја ка жав ме и при чи на та: за да 
ја про да дат сто ка та што ја ну дат. Зна чи, 
во пр вич на та ко му ни ка ци ја мо же да се 
слу чи тие пр ви да по здра ват и вед наш 
по тоа да го упо тре бат гла го лот по ве ли 
во за по ве ден на чин, без раз ли ка да ли е 
упо тре бен во уч ти ва фор ма или не: До бар 
ден! По ве ле те/ По ве ли…

Пред да пре ми не ме на ја зич на та 
ана ли за ќе ка же ме за ед на оп шта по де-
ле ност на ко му ни ка ци ја та ме ѓу про да-
ва чот и ку пу ва чот: Од ед на стра на се 
за бе ле жу ва т.н. фа ми ли ја рен од нос, кој 
глав но се вос по ста ву ва ме ѓу про да ва чи те 
и ку пу ва чи те нај мно гу во т.н. ма ал ски 
про дав ни ци и по па за ри те, а од дру га, 
офи ци јал ни от од нос, на оста на ти те про-
да жни ме ста.

2. Ја зич ни ка рак те ри сти ки – Мно гу-
па ти е пи шу ва но за об ра ќ а ње то, 

ка ко во дру ги те ја зи ци, та ка и во ма ке дон-
ски от ја зик. При сред ства та за ди рект но, 
не по сред но оп ште ње до а ѓа до из раз ко-
на тив на та (Ја коб сон) или им пре сив на та 
(Ми лев ски, Би лер) функ ци ја на ја зи кот.5 
Тре ба да се на по ме не де ка об ра ќ а ње то 
за зе ма осо бе но ме сто во вос по ста ву ва-
ње то на ко му ни ка ци ја та ме ѓу про да ва чот 
и ку пу ва чот. Во вос по ста ву ва ње на пр-
вич на та ко му ни ка ци ја ме ѓу про да ва чот 
и ку пу ва чот, нај че сто е гла гол ско то об-
ра ќ а ње, по тоа за мен ско то, па имен ско то 
об ра ќ а ње.

Од гла гол ско то об ра ќ а ње нај мно гу е 
за ста пен за по вед ни от на чин со или без уч-
ти во об ра ќ а ње. Про да ва чи те нај че сто упо-
тре бу ва ат: По ве ле те! / По ве ли! Сè уште 
мо же да се слу шне: Из вол те!, се раз би ра, 
оста ток од вли ја ни е то на срп ски от ја зик. 
Ку пу ва чи те, пак, нај че сто упо тре бу ва ат за-
по ве ден на чин со фор ми те: Из ви не те, …; 
Про сте те,…; Ве мо лам…6 по што сле ду ва 
да-не пра ша ње:…да ли мо же/мо жам да до-
би јам две ки се ли во ди… или: мо же ли да до-
би јам… итн. Ов де спа ѓ а ат и пар ти ку ли те: 
ај де(те), ела(те)7, упо тре бу ва ни осо бе но 
од про да ва чи те на па за ри те.

Пра шал ни те ре че ни ци од ти пот: Што 
Ви/ти тре ба?; Што са ка те/са каш?; 
Мо жам ли да Ви по мог нам?, што ги упо-
тре бу ва ат про да ва чи те, се рет ки.

Во пра шал ни те ре че ни ци се гле да упо-
тре ба та на лич на та за мен ка за вто ро ли це 
ед ни на. Во офи ци јал ни от од нос, глав но се 
упо тре бу ва уч ти ва та фор ма, иако по рет ко 
за поч ну ва ко му ни ка ци ја та со пра ша ње. 
Упо тре ба та на си ме трич ни те: Ти – Ти; Вие 

– Вие; и на не си ме трич но то Вие – Ти, ко га 

5) Ми но ва-Ѓур ко ва Л. 1990: 13.
6) Не се упо тре бу ва во се ко ја си ту а ци ја.
7) Ко не ски, К.
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се гле да низ при зма та на ку по про да жни те 
од но си, за ви си од од но сот што го има ат 
про да ва чот и ку пу ва чот, од но сно ка ко 
ја сфа ќ а ат дис тан ци ја та. Сме та ме де ка 
се све ду ва пр вич но на обра зо ва ни е то на 
про да ва чот од ед на и на ку пи ва чот од 
дру га стра на, по тоа из ра зот на фа ми ли-
јар но ста-бли ско ста, ка ко и по чит та.

Имен ско то об ра ќ а ње е огра ни че но и 
е све де но на не кол ку апе ла ти ви, нај че сто 
про фе си о нал ни, род нин ски (што ја из гу-
би ле основ на та ре ла ци ја) и лич но име и 
пре зи ме. Овие апе ла ти ви се упо тре бу ва ат 
со во ка тив на функ ци ја, без раз ли ка да ли 
има во ка тив на на став ка или пак тоа е ка-
жа но со ин то на ци ја. Од ре пер то а рот на 
об ра ќ а ње то на про да ва чи те ќе из дво и ме: 
По ве ле те го спо ѓо/го спо ѓа/го спожá…; Ај де 
мај че/мај ко…; По ве ли не(в)есто…; Буј-
рум ком ши/ком ши ја; Буј рум ком ши ке…8 
итн. Апе ла ти вот ком ши/ком ши ја од но сно 
ком ши ке мо же да се слу шне и од ку пу ва-
чи те: Ком ши ја, кол ку ти е ли му нот?. Про-
да ва чи те и ку пу ва чи те ги упо тре бу ва ат 
и след ни ве апе ла ти ви: брат9, бра ту чед, 
чич ко/чи че, тет ке, ше фе, га зда, деч ко, 
син ко, ќер ко… итн.

Тре ба да се на по ме не де ка ра зно вид но-
ста во имен ско то об ра ќ а ње го има во фа-
ми ли јар ни от од нос, кој глав но се вос по-
ста ву ва ме ѓу про да ва чи те и ку пу ва чи те 
нај мно гу во т.н. ма ал ски про дав ни ци и 
по па за ри те. Ин те ре сен е фак тот што 
лу ѓ е то во не кои си ту а ции се по зна ва ат 
ме ѓу се бе тол ку до бро, што раз го ва ра ат 
за сè и се што, па и за лич ни ра бо ти. Таа 

сло бо да во раз го во рот се до пол ну ва и со 
на ви ки те, во о би ча е но ста, од но сно про-
да ва чи те зна ат што ку пу ва ат нив ни те 
по сто ја ни ку пу ва чи. Кон ова мо же да 
се до да де и за ви сни от од нос кон не кој 
од ку пу ва чи те, се раз би ра, ако е оства-
рен кон такт прет ход но (Док то ре, ка ко 
обич но?; и по рет ко со пре зи ме то или 
со име то: Про фе сор ке Мар ков ска, од Ва-
ши те ја бол ка?). Дру ги та кви об ра ќ а ња 
се: су ди јо / су диј ке, га зда / га зда ри це, зе-
мјак(зе мја че) и сл.

O

Од де ле но ќе го раз гле да ме по здра ву ва-
ње то во рам ки те на офи ци јал ни от од нос 
и во рам ки те на фа ми ли јар ни от од нос 
ме ѓу про да ва чи те и ку пу ва чи те.

I  Нај пр вин ќе го ви ди ме по здра ву ва ње то 
во за поч ну ва ње на оп ште ње то ме ѓу про-
да ва чи те и ку пу ва чи те.

1. Нај че сти по здра ви во офи ци јал ни от 
од нос при ак тот – за поч ну ва ње ди ја лог, 
од но сно за поч ну ва ње со оп ште ње то, се: 
до бро утро (до 10/11 ча сот), до бар ден (од 
пред 12 ча сот, па се до де ка е све тло)10, до-
бро ве чер и до бра ве чер (од стем ну ва ње)11… 
итн.

За раз ли ка од офи ци јал ни от од нос, 
во рам ки те на фа ми ли јар ни от од нос, 
овој ре пер то ар е зго ле мен. Па та ка, по-
крај офи ци јал ни те по здра ви, мо жат да 
се срет нат след ни ве по здра ви: здра во, хај 
(по рет ко)…

8) Буј рум ком ши(ја) или пак Буј рум му ште ри(ја) и сл., ка ко што е по зна то, е тур ци зам во 
ма ке дон ски от ја зик и нај че ство пре ста ву ва во ве ду ва ње во ко му ни ка ци ја та, обич но на 
Бит-па зар, ка де што про да ва чи те се од дру га на ци о нал ност.

9) Мо же да се срет нат и из ве де ни фор ми: бра те, брат ко …
10) Се по ка жу ва де ка во лет ни от пе ри од до бар ден мо же да би де и по 20 ча сот.
11) Во зим ски от пе ри од до бро ве чер/до бра ве чер е од пред 17 ча сот, а во лет ни от пе ри од 

мо же да би де ду ри од 21 ча сот.
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2. Че сто по здра вот мо же да би де за-
ед но со имен ско то об ра ќ а ње. Имен ско то 
об ра ќ а ње е огра ни че но и е све де но на 
не кол ку апе ла ти ви, нај че сто про фе си о-
нал ни, род нин ски (што ја из гу би ле основ-
на та ре ла ци ја) и лич но име и пре зи ме. 
Овие апе ла ти ви се упо тре бу ва ат со во-
ка тив на функ ци ја, без раз ли ка да ли има 
во ка тив на на став ка или пак тоа е ка жа но 
со ин то на ци ја. Од ре пер то а рот на об ра ќ-
а ње то на про да ва чи те во офи ци јал ни от 
од нос мо же да се срет не: До бро утро, го-
спо ди не!; До бро ве чер го спо ѓо/го спо ѓа/го-
спожá!; Мом че, до бар ден!;… итн. 

Ка ко што ве ќе спом нав ме, во фа ми-
ли јар ни от од нос по стои по го ле ма ра зно-
вид ност во имен ско то об ра ќ а ње, по ра ди 
чув ство то на бли скост (До бар ден, док-
то ре! До бар ден, про фе сор ке Мар ков ска!). 
Мо жат да се срет нат и при ме ри те: До бар 
ден, ком ши/ком ши ја; При ја те ле, до бар 
ден!; Здра во, деч ко!12…: итн. Дру ги та кви 
об ра ќ а ња се: су ди јо/ су диј ке, га зда/ га зда-
ри це, зе мјак (зе мја че) и сл.

Тре ба да се за бе ле жи де ка има сло бо да 
во ре дот на збо ро ви те, од но сно де ка мо же 
да би де пр вин имен ско то об ра ќ а ње, па 
по тоа да сле ди по здра вот.

II  1. При за вр шу ва ње на оп ште ње то во 
офи ци јал ни от од нос се упо тре бу ва ат 
по здра ви те: при јат но, до гле да ње, до ви-
ду ва ње… По здра ву а ње то до бра ноќ не 
се сре ќ а ва.

Во фа ми ли јар ни от од нос, при ак тот 
на за вр шу ва ње на оп ште ње то се сре ќ а ва 
уште и: чао, здра во…

По ка за тел но е де ка по здра вот чао во 
фа ми ли јар ни от од нос, а се раз би ра и во 
раз го вор ни от функ ци о на лен стил во оп-
што, се сре ќ а ва са мо за по здра ву ва ње на 

кра јот од оп ште ње то, иако во ита ли јан-
ски от ја зик го има ис то то зна че ње ка ко 
по здра вот здра во (од но сно и за по здра-
ву ва ње – во за поч ну ва ње на оп ште ње то 
и за по здра ву ва ње – за зав шу ва ње на оп-
ште ње то). Во ма ке дон ски от ја зик, мно гу 
рет ко мо же да се слу шне чао ка ко по здрав 
за во ве ду ва ње во оп ште ње то. 

2. При по здра ву ва ње то на кра јот од оп-
ште ње то, кај ку пу ва чи те, исто та ка, мо же 
да се срет не и имен ско то об ра ќ а ње и при 
офи ци јал ни от од нос: До гле да ње, го спо-
ди не!; При јат но, де вој че! и при фа ми ли-
јар ни от од нос: Ком ши ке, при јат но!; При-
јат но, док то ре!; До гле да ње мај че/мај ко!; 
Чао бат ка!

Имен ско то об ра ќ а ње при по здра ву ва-
ње то на кра јот од оп ште ње то од стра на на 
ку пу ва чи те е по о гра ни че но. Во офи ци јал-
ни от од нос мо же да се слу шне: При јат но, 
га зда!, иако, во за ви сност од кон си ту а ци-
ја та ва кво то по здра ву ва ње мо же да би де 
во фа ми ли јар ни от од нос, во кој мо же да 
се слу шне и: При јат но, ком ши ке!… и сл.

3. Има и ед на по ја ва на по здра ву ва ње, 
ко ја ја на ре ков ме двој но по здра ву ва ње. 
Ва кви от дво ен по здрав обич но се слу ша 
на кра јот од оп ште ње то: При јат но, со 
здра вје!; Со здра вје, со убао!; или пак кон 
вто ри от по здрав мо же да се до да де да-
кон струк ци ја: Со здра вје, со здра вје да се 
ја ит. Ва кви те фа ми ли јар ни по здра ви на 
кра јот од оп ште ње то се слу ша ат глав но по 
па за ри те, од про да ва чи те на те зги те.

• Рет ко мо же да се слу шне крат ка за-
мен ска фор ма упо тре бе на во по здра вот 
од ти пот: До бар Ви ден! Ва кви от по здрав 
е елип тич на ре че ни ца и е на ста на та од ре-
че ни ца та: Ви по же лу вам да Ви би де де нот 
до бар. Ва кви от из раз се упо тре бу ва и ка ко 
по здрав во поч ну ва ње то на оп ште ње то, 

12) По зна то е де ка во раз го вор ни от фун цки о на лен стил сè уште по стои лек се ма та деч ко, а 
во од ре де ни слу чаи се сре ќ а ва и „му ти ра на та“ фор ма деч ки.
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ме ѓ у тоа мо же да се слу шне и на кра јот од 
оп ште ње то, ка ко от по здра ву ва ње.

Пр вич ни от акт во вос по ста ву ва ње то 
на об ра ќ а ње то ме ѓу про да ва чи те и ку пу-
ва чи те и по здра ву ва ње то ме ѓу про да ва-
чи те и ку пу ва чи те на по че то кот и на 
кра јот од оп ште ње то беа две те ис тра-

жу вач ки по ли ња во на ша та ана ли за. Сме-
та ме де ка ана ли за та на две те си ту а ции по-
кри ва дел од раз го вор ни от функ ци о на лен 
стил. Мо же да се за клу чи де ка ја зич ни те 
ка рак те ри сти ки што ги пре зен ти рав ме 
се дел од нор ма та на раз го вор ни от функ-
ци о на лен стил.

 summary
 Σ Communication between Sales People and Customers

Th e aim of this paper is to present verbal communication between sales people and 
customers, more precisely, the fi rst act of communication between them and the 
manner in which they address each other. In order to carry out this research, customers 
were recorded secretly (with the consent and help of the sales people), and in another 
experiment, dialogues were recorded with neither party aware that they were being 
recorded. Th rough formal analysis of linguistic forms and the manner of communication, 
formal and informal relations between are demonstrated.
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