
1
Izhajamo iz funkcionalnosti jezika oziro-

ma njegove rabe, ki na eni strani pomeni
zadovoljitev komunikacijske funkcije, na dru-
gi strani pa pomeni poznavanje strukture pr-
vega jezika govorca kot tudi strukture tujega
jezika oziroma jezika, ki se ga učimo. Brez
tega poznavanja se namreč ne bi v celoti
izpolnila niti komunikacijska funkcija jezika.
Primeri, ki jih navajamo v prispevku in s
katerimi se srečujejo makedonski govorci, ki
se učijo slovenščino kot tuji jezik, izhajajo v
glavnem iz prakse oziroma iz naše pedagoške
in prevajalske dejavnosti in so rezultat (ne)-
poznavanja strukture prvega oziroma tujega
jezika. Primeri ilustrirajo predvsem razlike v
strukturi obeh jezikov, kakor tudi občasno
prekrivanje nekaterih jezikovnih značilnosti
na posameznih jezikovnih ravneh, posebno
na leksikalni ravni. 

Pravilna raba slovenščine ne bi bila mogo-
ča, če se jezika ne bi učili v danem družbenem
in kulturnem kontekstu. Ravno v tem tiči kom-
pleksnost jezika ali infrastruktura jezika v
okviru interdisciplinarne znanstvene in stro-
kovne mreže.

Motivacija za učenje nekega tujega jezika
je lahko različna. A ko gre za učenje sloven-
ščine na makedonskih tleh, je to, poleg druž-
benih oziroma ekonomskih parametrov, v naj-
večji meri motivirano tudi z bližino obeh naro-
dov, ki sta imela skupno genezo in precej po-
dobno, a hkrati različno razvojno pot, ki je
pustila sledi v jeziku in njunem kulturološkem
razvoju. 

Od tu izhaja potreba po tem, da se slo-
venščino učimo v širšem kontekstu. Najprej je
treba dobro spoznati strukturo slovenskega je-
zika, ki se jo v glavnem naučimo preko prvega
jezika, v tem primeru makedonskega, kar nam
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Obvladati tuji jezik ne pomeni le obvladati njegovo strukturo, ampak tudi dobro poznati posamezne speci-
fike tujega jezika, ki se razlikujejo od prvega jezika govorca. Razlikovalne značilnosti med slovenskim in make-
donskim jezikom so rezultat vpliva neslovanskega okolja. Jezik je kot del definirane družbene skupnosti razvil te
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precej olajša učenje, zlasti ko gre za učenje so-
rodnih jezikov, nato pa vse pridobljeno znanje
nadgraditi z uporabo jezika v okolju, kjer se
jezik govori. 

Ko govorimo o jezikih, kot sta makedon-
ščina in slovenščina, je situacija na začetku
videti veliko enostavnejša, kot je v resnici. Gre
za dva slovanska, točneje južnoslovanska, jezi-
ka, ki se ju da na prvi pogled zlahka razumeti.
Ko pa je treba spregovoriti v tujem jeziku, ki
ni materni jezik ali jezik vsakdanje komuni-
kacije, se kaj hitro pojavijo težave: pri rabi
slovničnih oblik, pri rabi nekaterih leksemov,
ki so v obeh jezikih po obliki enaki, vendar se
razlikujejo v pomenu, ter pri napačni skladnji,
posebno pri besednem redu.

Tako je prvi korak pri sporočanju v tujem
jeziku neposredno prevajanje sporočila oziro-
ma neposredna zamenjava obstoječih lekse-
mov z ustreznimi ekvivalenti. Pri tem skuša-
mo s pomočjo slovničnih pravil uporabiti pra-
vilne slovnične, t. j. morfološke oblike. Nato je
treba poiskati podobnosti in razlike med je-
zikoma, posebno na skladenjski ravni, in jih
uporabiti tako, da bo prevedeno besedilo
korektno ter razumljivo tudi prejemniku.

2 Težave, s katerimi se srečujejo govorci
makedonščine kot prvega jezika 
Obvladati tuji jezik pomeni dejansko po-

znati posamezne specifike tujega jezika, ki se
razlikujejo od prvega jezika govorca. Če pri
sodobnem makedonskem jeziku kot razliko-
valne specifike izpostavimo specifike t. i. bal-
kanskega tipa, ki makedonščino uvrščajo v
skupino tipološko in ne genetsko sorodnih je-
zikov, se moramo ustaviti predvsem pri načinu
izražanja sklonskih odnosov in se navezati tu-
di na uporabo predlogov v sodobnem jeziku,
saj so se ti (za izražanje sklonskih odnosov) v

večini gramatikalizirali. Omeniti moramo tudi
kategorijo določenosti in rabo trojnega post-
pozitivnega člena, razlike v rabi kategorije šte-
vilo (pri čemer mislimo predvsem na dvojino
v slovenščini), način stopnjevanja pridevni-
kov, razviti sistem glagolskih časov v make-
donščini (kategorije določenost in nedoloče-
nost ter pripovednost), rabo podvojenega
predmeta, ima- in sum-konstrukcije.

2.1 Na fonetični/fonološki ravni 
2.1.1 Na fonetično-fonološki ravni se

težave pojavljajo pri izgovoru določenih samo-
glasniških fonemov in so povezane z naglaše-
vanjem oziroma s tipom naglasa ter z naglas-
nim mestom. Nekaj težav povzročajo tudi iz-
jeme, povezane z izgovorom fonema l pred
soglasnikom in v poziciji na koncu besede
(samostalnik, bolnica, darilce, palma, kultura,
hotel, glagol, daril, Pavel, pol).1

2.2 Na morfosintaktični ravni 
2.2.1 Pri samostalniških besedah
2.2.1.1 Težave se pri samostalniških bese-

dah običajno pojavijo pri izražanju sklonskih
odnosov, saj makedonščina ne pozna sistema
sklanjatev, temveč kot analitični jezik sklonske
odnose izraža na drug način, na primer s po-
močjo predlogov. 

(1)2 �� ������	
� 	� �������� �� 	��
��.

Srečali smo se v centru mesta.

(2) ���� 
� ����	 �� �����.

Včeraj sem povedala Marku. 

2.2.1.1.1 Makedonski govorec težje osvoji
funkcijo sklonov v dani sklanjatvi tudi zaradi
dvojine, ki je v njegovem jezikovnem sistemu
ni.
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1 V makedonščini je pravopis fonetičen, težave se pojavijo tudi pri zapisovanju fonema v oziroma u na začetku
besede (vprašati, udeležiti se; vstajati, usahniti; vhod, uhan) ali zapisovanju fonemov l in v pred soglasnikom
in na koncu besede (popoldne, povprečje, žival, cev, cel, prireditev) oziroma pri zamenjavi teh dveh grafemov
v zgoraj omenjeni poziciji.

2 Vsi zgledi so rezultat ankete ter jezikovne kompetence, izhajajo pa iz prakse.



(3) (��� � �����) �������� 
��

����������.

Srečala sva dve prijateljici.

(4) (��� � �����) �� ������� �� 
����

����������.

Povedala sva dvema prijateljicama.

V zgledu (2) in zgledu (4) je razvidna tudi
raba podvojenega predmeta kot lastnost make-
donskega jezika.

2.2.1.2 Izražanje svojine s pomočjo ustrez-
ne pridevniške oblike v samostalniški besedni
zvezi je značilno za slovenščino, ne pa tudi za
makedonščino. Makedonski govorec bo sku-
šal svojino izraziti s predlogi.

(5) ������ � �� (�
) �����.

To je Markova hiša.

(6) �������������� ���������������

��������� �� 	�	���	� � ���������

�� ��	��� ...

Strukturalno narečjeslovje se počasi uve-
ljavlja z Riglerjevimi razpravami ... 

2.2.1.3 Iskanje načina za izražanje funkcij
trojnega postpozitivnega člena, ki ga pozna
makedonščina, kot je na primer konkretizacija
predmeta ali njegova prostorska opredelitev z
vidika govorca.

(7a) �� �����	�� �� ������� �� ����

�����	�����?

Poznaš človeka, s katerim si se 
pogovarjala? 

(7b) ���, ������� / ���� �����? 

Koga, tega človeka?

(7c) #�, ������� / ���� �����.

Ne, tistega / onega človeka.

2.2.1.4 Prisotnost kategorije mobilnosti v
slovenščini, s pomočjo katere se prostorsko lo-
cira dejanje, pri čemer se besedna zveza skla-
nja glede na predlog. S tem je povezana tudi
raba ustreznih predlogov v slovenščini.

(8a) $��
 �� �������.

Grem v Ljubljano.

(8b) �� ������� ��
.

V Ljubljani sem.

(9a) $��
 �� ��������.

Grem na fakulteto.

(9b) �� �������� ��
.

Na fakulteti sem.

(10a) $������� �� �	��
�%���� ��
  ������.

Odpeljite avto za hotel.

(10b) !�
  ������ � ���������.

Za hotelom je parkirišče.

2.2.1.5 Raba določenih slovenskih predlo-
gov kot ustrezen ekvivalent predlogom v ma-
kedonščini, in sicer pri predlogih, ki so naj-
pogosteje slovanskega izvora in so prisotni v
obeh jezikih. 

2.2.1.5.1 V makedonščini je posebno po-
gosta raba predloga za v besednih zvezah, ki
imajo skladenjsko vlogo predmeta (predložni
predmet).

(11a) (
�
 ����� �� ����. 

(12a) !� ���� ���
 
����. 

(13a) +� �����	���
� �� ��
����. 

(14a) !� ��� �� ����
 �� �����	���


��	���.

V prvem primeru (11a) bo slovenska ustre-
znica predlog za:

(11b) Imam nekaj zate (za tebe).

V ostalih primerih pa bomo na tem mestu
uporabili predlog o: 

(12b) O tebi vem malo. 
(13b) Pogovarjali se bova o študijah. 
(14b) O tem se nočem več pogovarjati.

2.2.1.5.2 Tudi pri rabi predlogov �/�� in
�� na makedonski ter v in na na slovenski stra-
ni prihaja do težav, posebno ko so ti predlogi
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sestavni del besedne zveze, ki nastopa v skla-
denjski vlogi prislovnega določila kraja.

(15) $��
 �� # ��
/�� �����.

Grem na Ohrid/na Dunaj.

Vendar:

(16) $��
 �� ����� ���.

Grem v peto nadstropje.

(17) ������� � �%��	��� 1963 ������ ��


��������� �����.

Knjiga je izšla leta 1963 v makedonščini
(v makedonskem jeziku). 

2.2.1.6 Stopnjevanje pridevniških besed in
prislovov
Makedonskemu govorcu je precej težko

ugotoviti, kateri pridevnik se stopnjuje po mo-
delu s priponskimi obrazili in kateri z opisnim
stopnjevanjem. Ker je makedonščina analiti-
čen jezik, je makedonskemu govorcu sprejem-
ljivejše opisno stopnjevanje, ki je bliže anali-
tičnemu modelu stopnjevanja v tem jeziku
(��-�%�	, ���-�%�	).

(18) 0�� � ������� �� ���, �� ������ �

�������� � ���
�����.

Ana je višja od Vere, ampak Marija je
najvišja in najdebelejša.

(19) 1��� � ������� �� ��
�.

Tukaj je lepše kot tam.

(20) ���� ������	�
 ������� ���
 	�

����.

Kadar hodim ven (v mesto), grem naj-
pogosteje v kino.

2.2.1.7 Težave pri usvajanju 2. ženske skla-
njatve ali točneje: ugotavljanje, ali je dani sa-
mostalnik ženskega ali moškega spola, saj se
končuje na soglasnik (ustvarjalnost, dejavnost,
zamisel, jed; zaposlitev, prireditev; stvar, vas,
laž, snov), ali pa mešanje 1. in 2. ženske skla-
njatve pod vplivom prvega jezika (cerkev,
stran, cev, klop; mak. 2��	�, ������/������-
2�, 2�	��, �����). 

2.2.2 Pri glagolskem sistemu
2.2.2.1 Tu je situacija nekoliko enostav-

nejša, saj je predvsem sistem glagolskih časov
v slovenščini enostavnejši kot v makedonščini,
kljub temu pa se lahko pojavijo težave pri na-
činu prenosa danega glagolskega časa iz make-
donščine v slovenščino, posebno ko gre za ka-
tegoriji določenost in pripovednost.

(21a) ����� 
��
�. 

Za makedonskega govorca to pomeni:
Videl/-a sem, da je prišel, in vem
natančno, kdaj.

(21b) ����� 
�%��. 

Za makedonskega govorca to pomeni:
Nisem videl/-a, kdaj je prišel, povedali so
mi, da je prišel. 

(21a/1) Marko je prišel.
Opazila si, da je Marko prišel. 

(21b/1) Nisem opazila, da/ko je Marko prišel. 
Povedali so mi, da je Marko prišel. 

Ali:

(22) 1�� 	���, �� 
��&�� ����. 

Oziroma: 1�� 	���, �� ���:� ����/��

���� �� ����� ����/��
� �� ����� ����. 

Pravi, da ne pride zdaj/da noče zdaj
priti/da ne bo zdaj prišel.

(23) 1�%� �� �� �����, %������ � ���

������.

Tebe bo poslušal, ker si (baje) 
starejši.

(24) ;��� �� �����
 �� � �� �	������

�������! (Koneski 1982: 474)

Do takrat, ko pridem, skuhaj/pripravi
kosilo/naj bo kosilo skuhano/
pripravljeno.

2.2.2.2 Odsotnost nedoločnika v make-
donščini otežuje njegovo rabo v slovenščini.

(25) ������ �� �� ������ �� �����.

Hotel te je nekaj prositi.
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(26) ����
 
� �� �� ��'�� �	�.

Moram ti to povedati.

(27) #�
���	�
 
� �
�� ��
�.

Nameravam iti domov.

2.2.2.3 Prisotnost ima- in sum-konstrukcij
v makedonščini povzroča, da makedonski go-
vorci največkrat iščejo njihov dobesedni pre-
vod oziroma ustreznico.

(28) ���� �� 	���	 	� $D���, �����, 

���, � ��
�� 	� ������.

Včeraj sem ga videla na Ohridu, danes
pa so ga videli v Skopju.   

(29) E%������ ���� ��
�
��� �������� ...

Zbirka je izšla ilegalno ...         

(30) E� ��� ���� ��%����� (���� 

����%���).

O tem sem (že) pisal.     

(31) ( ��� ��� ��%�����.

Tudi on je (že) pisal.

Ko gre za konstrukcije tipa: ��� �� ��
�-
��, � ��?, se makedonski govorec najpogoste-
je sooča s težavami, da jih mora prilagoditi
slovenskemu modelu, torej: Jaz sem že jedla,
kaj pa ti?

2.2.3 Besedni red je posebno težko usvoji-
ti, prav zaradi proste stave v obeh jezikih. 

(32) #� 
��� �� �������� 2�� ��� 	 

�������, 
�F��� �� ������ � 

������� ����	�����.

Ni vam treba ostati ves dan v postelji,
lahko berete ali gledate televizijo.

(33) #� 
��� �� ������� 	� %����2�, 


�F�� �� �� ���� ��
�.

Ne bo ti treba ostati v bolnišnici, lahko
boš šel domov. 

(34) #� 
��� �� ���� �� ��������, 

��� �� %��� ���	�.

Ne bi ti bilo treba priti v šolo, če te boli
glava.

(35) #� ������ �� ������� ���� 

�������	��� � �� �������.

Ni hotela priznati, da ji je predstava bila
všeč.

(36) +� � �� ������
�. 

Prinesli ji ga bomo.

(37) ���� �� 	����	 ��
�, ����� 
� 
� 

������ ���� 	������.

Ko sem se vrnil domov, me je oče čakal
pred vrati.

2.3 Na leksikalni ravni 
Težave se največkrat pojavijo pri izbiri 

ustrezne terminologije, posebno če je v celoti
adaptirana v obeh jezikih. Težave pa se lahko
pojavijo tudi pri določeni slovanski leksiki, ki
je v enem od jezikov modificirala svoj pomen
(rumen ∼ ��
��; lice ∼ ��2� ipd.).

2.3.1 Z besedotvornega vidika so se v
obeh jezikih v glavnem obdržali slovanski mo-
deli besedotvorja, razlika se kaže predvsem v
tendenci in frekvenci uporabe določenih obra-
zil in modelov.

3 Zaključek
Kot rečeno, obvladati tuji jezik ne pomeni

le obvladati njegovo strukturo, ampak tudi
dobro poznati posamezne specifike tujega je-
zika, ki se razlikujejo od prvega jezika govor-
ca. Razlikovalne značilnosti med slovenskim
in makedonskim jezikom so rezultat vpliva
neslovanskega okolja. Jezik je kot del defini-
rane družbene skupnosti razvil te specifike v
okviru širšega družbenega in kulturnega kon-
teksta. Obvladati jezik pomeni obvladati tudi
ta kontekst. 
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