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ВОВЕД 

 

Изминаа пет децении од почетоците на изучувањето на македонскиот 

литературен јазик на странските универзитети и четири децении од создавањето 

на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. 

Паралелно со постојаниот пораст на интересот за изучување на македонскиот 

јазик во светот расте и нашата обврска да сервираме сè поширок избор на 

можности и да создаваме сè подобри услови за изучување. Нè обврзуваат и 

постојаните промени во апаратурата на применетата лингвистика, која е во 

непрекината потрага по нови и нови сè покомерцијални и понетрадиционални 

средства за изучување на странските јазици.  

Се разбира, не можеме да востановиме задоволителни методи за обука по 

македонски јазик, без добро познавање на предметот, на лингвистичкото минато 

на ученикот, како и на комбинацијата од обете работи. Нашиов труд не ги 

предлага систематски методите на наставата по македонски јазик во Полска и 

Украина, но има потенцијал да понуди основа за натамошна разработка на 

соодветна методика. Сметаме дека токму ваков труд е потребен за да се 

локализираат и да се проучат оние точки во системот, кои му создаваат 

најголеми потешкотии за студентот.  

Проблемот на јазичните и на говорните интерференции е предмет на 

интерес на повеќе научни дисциплини. Од лингвистичките, со овој проблем се 

занимаваат контактната лингвистика, применетата лингвистика, 

девијатологијата и др. Интерференциите може да се предвидат со 

сопоставување на двата јазични системи, но кабинетската работа над труд од 

овој тип сигурно не би донесла исцрпни и задоволителни резултати. Контактот 

со доволен број испитаници е неизбежен предуслов за тоа. За изработката на 

овој труд ја користевме соработката со повеќе студентски (испитанички) групи. 

Тоа се студентите од Шлескиот универзитет, на Институтот за словенска 

филологија во Сосновјец (Полска), и студентите од Универзитетот во Лавов. 

Сметам дека пред почетокот на работата беа исполнети оптималните 

предуслови за изработката на овој труд, пред сè, поради мојата работа како 

лектор во Сосновјец во периодот 2005-2008, и претходно (2003-2005) како 

лектор во Лавов. Сосновјец е единственото место во Полска, каде постојат 
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петгодишни македонистички студии, а во Украина, само во Лавов се изучува 

македонскиот јазик.  

Од овој труд очекуваме да ја збогати нашата научна мисла со сознанија 

што во иднина ќе добијат поширока примена во обуката на странците што го 

изучуваат македонскиот јазик, чијшто број има растечка тенденција. Освен тоа, 

овој труд би требало кај нас да ја промовира девијатологијата како млада гранка 

на науката за јазикот. За компаративно-конфронтативните проучувања и за 

славистиката корисно е тоа што правиме обиди да го воведеме украинскиот 

јазик како предмет на научниот интерес во Македонија. Разработката на оваа 

тема ќе ги збогати и сознанијата на контактната лингвистика. Македонскиот 

јазик, како член на балканскиот јазичен сојуз, одамна претставува предмет на 

интерес на оваа дисциплина, но поретки се истражувањата и оскудни се 

информациите за резултатите од контактите на македонскиот јазик со несоседни 

јазици. 

 

Македонскиот јазик на странските универзитети 
 

 Изучувањето на македонскиот јазик на странските универзитети се 

остварува пред сè преку лекторатите. Првиот лекторат по македонски јазик е 

отворен во 1968/69 година на Универзитетот „Мартин Лутер“ во Хале 

(Германија).1 Во наредните десетина години се отвораат уште неколку 

лекторати: во Неапол (отворен во 1969/70), Братфорд – В. Британија (работи од 

1972/73 до 1976/77), Париз (1973/74), на Јагјелонскиот универзитет во Краков 

(1974/75), Крајова – Романија (1974/75), во Москва на Универзитетот 

„Ломоносов“ (1975/76), во Виена (отворен во 1977/78 и работи до 1991 год.), на 

Карловиот универзитет во Прага (1978/79). Подоцна се отвораат лекторати во 

Истанбул (1985/86), Сосновјец (1987/88), Сиднеј (1987/88), Будимпешта 

(1988/89). Вториот лекторат во Чешка е отворен во 1995/96 год. на 

Масариковиот универзитет во Брно. Истата година се отвора лекторат и во 

Тирана и во Манхајм (Германија). Отворени се уште лекторати во Букурешт 

(1996/97), Ниш (2000/01).  Ниш станува трет универзитетски центар во Србија 

                                                 
1 Го преземаме прегледот на лекторатите што го прави Каранфиловски (2003 : 127-131), 
долгогодишен директор на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. 
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на кој се изучува македонскиот јазик, литература и култура, по Белград и Нови 

Сад. 

 На Универзитетот „Адам Мицкјевич“ во Познањ, на Катедрата за 

словенска филологија, во академската 2000/01 год. е отворена нова студиска 

група за славистичко-полонистички студии, во чии рамки македонскиот јазик се 

изучува како главен предмет. Овој Универзитет со сопствени средства ја 

одржува наставата по македонски јазик, благодарение на проф. д-р Богуслав 

Зјелињски, раководител на Катедрата (Каранфиловски 2003 : 130). 

Од 1998/99 год. македонскиот јазик како втор предмет се изучува и на 

Ополскиот универзитет во Ополе, под раководство на проф. д-р Станислав 

Гајда. Наставата е финансирана од полска страна (исто : исто). 

 Од сите тие лекторати во моментов (2008/09) работат 11: Сосновјец, 

Краков, Брно, Прага, Париз, Истанбул, Будимпешта, Риека, Москва, Неапол, 

Ниш. „Најмладиот“ лекторат е отворен во Риека во 2007/08 год. На 15-ина други 

универзитети во светот се предава македонскиот јазик без лектор делегиран од 

Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. На тој 

начин се изучува македонскиот јазик во Лавов, Токио, Торонто, Брест и Минск 

(Белорусија), Љубљана, Ополе, Познањ и др. 

Полско-македонската соработка во областа на филологијата има веќе 

солидна традиција, која одлично се одржува. Најзаслужни за тоа се пред сè 

двајцата најпознати македонски лингвисти акад. Блаже Конески и акад. 

Божидар Видоески, како и Влоѓимјеж Пјанка и Зузана Тополињска (почесни 

членови на МАНУ) од полска страна. Голема улога одиграл и огромниот 

интерес во македонската проблематика на Збигњев Голомб. И ден-денес Полска 

е една од земјите во кои на повеќе универзитети се предава македонскиот јазик: 

Шлески, Јагјелоњски, Адам Мицкјевич, Ополски. Од нив, само на Шлескиот 

универзитет македонскиот јазик и литература се изучуваат како главна 

специјалност.  

Традицијата на систематско изучување на македонскиот јазик во 

Институтот за словенска филологија на Шлескиот универзитет1 започнува на 

преломот на 70-тите и 80-тите години, кога во рамките на програмата на 

                                                 
1 Го преземаме овде прегледот на Македонистиката во Катовице/Сосновјец што го прави Лех 
Мјодињски за јубилејното издание 40 години Меѓународен семинар за македонски јазик, 
литература и култура (Мјодињски 2007 : 39-40). 
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славистичките студии наставата ја водеше д-р Кажимјера Солецка, а по неа 

Здравко Стаматоски. По измените на дидактичката структура и дејност на 

Институтот, почнувајќи од 1994 год., се изведуваат комплетни магистерски 

македонистички студии поткрепени со комплексна програмска поддршка, која 

опфаќа лингвистички блок (координатор д-р Јежи Сташевски) и литерарен 

(координатор д-р Лех Мјодињски). Наредните лектори делегирани од 

македонска страна беа: Лидија Танушевска, Јасминка Спасевска, Александра 

Стојановиќ, Игор Станојоски. Од самиот почеток, тоа беа и сè уште се 

единствените студии во Полска од овој вид, што претставува битен елемент во 

изградбата на престижниот прием на Македонија во Полска. Досега 

магистерските студии од областа на македонистиката (не сметајќи ги групите 

што го изучуваат македонскиот како втор јазик) ја завршиле три генерации 

(околу 40 лица). Запишувањето на нова генерација се одвива во просек на секои 

три години. Секоја година на летната школа на Меѓународниот семинар за 

македонски јазик, литература и култура во Охрид учествуваат во просек по три 

студенти од Сосновјец. Спорадично и со големи задоцнувања се реализира 

меѓувладината соработка во вид на едномесечни стажирања во Македонија на 

наставниците од Сосновјец (Мјодињски 2007 : 39). Меѓу најистакнатите научни 

работници на овој најголем македонистички центар во Полска се вбројуваат 

проф. д-р Лех Мјодињски со над 70 публикации од областа на македонската 

книжевност, д-р Кажимјера Солецка и д-р Јежи Сташевски. 

За разлика од задоволителниот развој на македонистиката во Полска, 

сосема поинаква слика ни нудат универзитетите во Украина во поглед на 

местото на македонскиот јазик и македонистиката воопшто. Ако и се правени 

некои обиди македонскиот јазик да се вклучи во наставата барем во форма на 

факултативен едносеместрален курс, и таквите обиди се крајно ретки и малку 

помогнале во зголемувањето на интересот за македонистиката. Македонскиот 

јазик за првпат во Украина се воведува како задолжителен предмет од учебната 

2003/04 година на Универзитетот „Иван Франко“ во Лавов. Набргу беше 

постигнат рекорден број студенти во споредба со останатите лекторати по 

македонски јазик – во еден семестар македонски јазик слушаа и над 120 

студенти – што се должи на специфичната организација на студиите во 

Украина: македонски јазик слушаа и групи од други факултети покрај 

филолошкиот. На Универзитетот во Лавов македонскиот јазик се предава и се 
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изучува континуирано во изминатите шест години (предавачи: Игор Станојоски, 

Надија Пилипив), но поради бавната администрација и недоволната 

иницијативност и од украинска и од македонска страна нема ниту 

меѓууниверзитетски договор ниту финансии од македонската Влада. 

Лекторатите по македонски јазик треба да бидат поддржани од силен 

центар во Македонија. Сепак, на применетата лингвистика и поконкретно на 

методиката на наставата по македонски јазик како втор/странски и на теоријата 

на странските јазици не им е изделено местото што го заслужуваат во 

институциите при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Голем недостиг е тоа 

што нема силен центар за изучување на македонскиот јазик како втор/странски 

или катедра за применета лингвистика на Филолошкиот факултет во Скопје. 

Последиците од ваквата организација се бројни. Во моментов нема вистинска 

обука на потенцијални лектори во странство, па актуелните лектори по 

македонски јазик кои се делегираат во странство се само дипломирани 

македонисти, полонисти итн., без подготовка за работа со странски студенти. И 

Каранфиловски забележува дека „Семинарот треба да стане и методски центар 

за обука на сегашните и на идните лектори по македонски јазик во странство“ 

(2003 : 135). Исто така, единствениот курс по македонски јазик за странци се 

организира само во лето, додека во текот на академската година странските 

студенти немаат можност да посетуваат вакви курсеви. Отворањето на Центарот 

за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како втор/странски – 

ЦЕТИС-МАК во 2008 година претставува битен чекор напред, па очекуваме 

преку овој Центар, кој сè уште се наоѓа на почетниот стадиум од својот развој, 

чекор по чекор да се развива и целокупната методика на наставата по 

македонски јазик како странски. „Од првостепено значење е да се подготват 

нови современи учебници со употреба на најновата технологија и техника“ 

(Каранфиловски 2003 : 135).1  

 

                                                 
1 За лошата состојба со учебниците по македонски јазик за странци ќе стане збор во делот II.5. 
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I. ИНТЕРФЕРЕНЦИЈАЛНИ ДЕВИЈАЦИИ 

 

1. Интерференции и девијации 

 

Терминот интерференција (од лат. inter – заемно, меѓу себе, и ferio – 

удира, или ferentis – тој што носи, внесува) првенствено почнал да се 

употребува во физиката, и оттаму е позајмен во лингвистиката. Денес 

интерференција е еден од главните термини со кои оперира теоријата на 

јазиците во контакт. Под јазична интерференција се подразбира влијание на 

еден јазичен систем врз друг, позајмување на лексички (лексичко-семантички) 

единици, изговорни навики, фонеми, морфолошки, синтаксички и други 

елементи во јазикот-примач од јазикот-извор.1 Се прави неопходната разлика 

помеѓу говорни и јазични интерференции. Јазичните се повеќе или помалку 

трајни промени во јазичниот систем кои на синхрониски план веќе го губат 

статусот на туѓи елементи. Говорните интерференции се појавуваат во говорот 

на билингвалните поединци (или колектив), тие се привремени, строго 

определени од социјалното средиште на говорната ситуација. Говорните 

интерференции може да бидат трајна особеност на говорот на билингвалното 

лице, може да се појавуваат само наизменично заедно со „нетуѓата“ варијанта, 

може да се појавуваат само во определени комуникациски услови, само во 

комуникацијата со едно лице или само во определени говорни ситуации. Она 

што ја чини основата на теоријата на јазиците во контакт, тоа е фактот дека 

лицата, кои во доволна мера се служат активно со два јазични кода, при 

прекодирањето воведуваат во јазикот А елементи од јазикот Б и обратно. Речиси 

не постои идеално менување на кодот без интерференции или без потреба од 

нив. При доволно познавање на странскиот јазик, ни мајчиниот не останува 

имун на туѓите елементи: бргу се забележува поинаков збороред, поместување 

на семантичките полиња и сл. по образецот на странскиот јазик. Но, во процесот 

                                                 
1 Јазик-извор или првичен јазик и јазик-реципиент (на елементи на интерференција) или 
вторичен јазик, според терминологијата на Уриел Вајнрајх во Јазици во контакт (состојби и 
проблеми), 1953. Во англојазичната терминологија за таа намена се употребува терминолошкиот 
пар Source language и Target language, на македонски: јазик-извор и јазик-цел. Терминот јазик-
цел, кој е преземен и од наши лингвисти, ние ќе го употребуваме во малку поинакво значење (в. 
II.4.). 
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на интерферирање не мора да учествува токму мајчиниот јазик. Логично е од 

украинскиот изучувач на македонскиот јазик да се очекува тој во својот 

македонски да воведува украински елементи, но ако истиот Украинец веќе 

добро го завладеал српскиот јазик, сликата на интерференциите ќе се измени, на 

таков начин што мајчиниот украински јазик речиси целосно ќе му ја отстапи 

улогата на јазик-извор на поблискиот српски јазик. И кај студентите кои 

изучуваат повеќе од еден странски јазик, особено ако изучуваат два странски 

словенски јазици истовремено, како што редовно се случува на катедрите за 

словенска филологија, третиот јазик интерферира почесто со вториот отколку со 

мајчиниот. Имајќи ја предвид констатацијата дека и мајчиниот и странскиот 

јазик се изложени на влијанието на интерференцијата, односно дека движењето 

на интерференциите не се одвива само во една предвидлива насока мајчин → 

странски (Вајнрајх 1979 : 48-51 Двојна интерференција), како и тоа дека 

мајчиниот јазик воопшто не мора да учествува во процесот на “мешање“, 

односно дека интерференциите може да настанат помеѓу два немајчини јазици, 

лесно се наѕира потребата од посовршена терминологија. Затоа во еден труд во 

кој се обработува проблемот на интерференциите термините мајчин и немајчин 

јазик се неудобни, па се истиснуваат со терминолошкиот пар: првичен јазик и 

вторичен јазик. 

Заедничко за говорните интерференции е тоа што тие најчесто се 

доживуваат како отстапки од очекуваниот тек на говорот. Токму тоа ги изделува 

од јазичните интерференции. Говорните се доживуваат како отстапки од 

нормата, од нуловото рамниште на говорот, како девијации или аномалии. 

Јазичните интереференции можат да се разгледуваат како нормирани отстапки 

или како грешки што ја добиле битката со нормата. Тоа не зависи од 

социјалниот статус на кодовите. Сеедно е дали насоката на интерференциите е 

стандарден јазик → дијалект, дијалект → стандарден јазик, стандарден јазик 

→ стандарден јазик, дијалект → дијалект итн., оти нормиран е секој јазик, без 

разлика дали е нормата озаконета, официјална или постои само во свеста на 

колективот. И дијалектите кои според своите особености значително се 

разликуваат од стандардниот јазик имаат своја норма, имаат установен ред, 

узуално познат за членовите на колективот. Неочекуваното воведување на 

елемент од стандардниот македонски јазик во разговор кој се одвива на 

струмички говор (на пр. кога зборувачот вели изв'инете, м. очекуваното 
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извин'ејте), од соговорникот се доживува како девијација не помала отколку 

кога во разговор на македонски стандарден јазик ќе се воведе елемент од 

струмичкиот говор. Ваквата употреба на туѓојазични елементи „онаму каде што 

не им е местото“ се доживува како грешка. Таа е појава, сродна со мешањето на 

стиловите. Така и изразните средства карактеристични за поетскиот стил 

употребени во обичен уличен разговор се доживуваат како девијации. Тие се 

исто така појави со интерференција.  

Сама по себе се наметнува потребата за терминолошко разграничување: 

1. Кога зборуваме за девијација, кога за грешка и на кој од двата термини да му 

се дава предност? 2. Каков е односот: девијација/грешка vs. интерференција? 

1. Терминот „девијација“ (од лат. deviatio ‘отстапување’, ‘застранување’ 

< de ‘од’ + via ‘пат’), можеме да го сметаме за попрактичен, тој има пошироко 

семантичко поле од терминот „грешка“, опфаќајќи го секое отстапување од 

нормата (додека „грешка“ се асоцира поскоро со ’прекршување на нормата’) и 

секој невообичаен или нечест начин на изразување. Како што ќе покажеме 

малку подолу, за нашиов труд ќе ни бидат потребни девијациите, и оние кои се 

прекршување на нормата и оние кои не се прекршување но се необична 

употреба на средствата на вторичниот јазик. Како што забележува Потебња: „сè, 

што го запира вниманието на самиот збор, секоја не само нејасност, туку и 

забележлива невообичаеност го одвлекува вниманието од содржината“ (Бацевич 

2000 : 4). Така, ќе ја сметаме за некоректна постојаната употреба на терминот 

„грешка“ кај Авзи Мустафа (Мустафа 1996 : 123-164) и кај многу други 

лингвисти, кои на прашањето му пристапуваат претежно од методички аспект. 

2. Терминот интерференција во лингвистиката се стекна со значење на 

негативна и непожелна појава.1 Во случај кога едно лице намерно внесува 

елементи од друг јазик, тогаш се зборува поскоро за макаронизација на изразот, 

отколку за интерференција. За интерференција станува збор само тогаш, кога е 

внесувањето неправилно и непожелно, резултат на недообученост или 

невнимание на зборувачот. Општо земено, терминот интерференција во науките 

кои го употребуваат не е секогаш осуден да значи негативна појава. На пр. во 
                                                 
1 Ахуњазјанов прави обид терминолошки да го разграничи негативното од позитивното, па 
употребува два термини: интерференција „треба да се смета за позитивна појава на заемно 
збогатување на јазиците во контакт и конвергентен развој“; трансференција е „негативна 
појава, пречка во усвојувањето на вториот јазик“ (Ахунязянов 1978 : 87-88). Терминолошкото 
разликување, всушност, не е ново, интерференција и трансференција одговараат на јазични 
наспрема говорни интерференции кај Вајнрајх. 
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театарската уметност се зборува за интерференција меѓу сцената и гледачите. 

Оваа интерференција е иницирана од страна на актерите, и за никого не е 

негативна. Во лингвистиката вообичаено е интерференциите да се сметаат за 

девијации, или за интерференции да се сметаат само оние појави кои се 

истовремено и девијации. Така, Вајнрајх на едно место дури вели: „овде дури и 

не може да се зборува за интерференција, оти и ваквата употреба е можна во 

германскиот јазик и не предизвикува негодување кај слушателот“ (Вайнрайх 

1979 : 42) . Сепак, сметаме дека Вајнрајх овде неоправдано го поистоветува 

поимот интерференција со поимот девијација. Всушност, факт е дека најголем 

дел од интерференциите се девијации во исто време, но тоа не значи дека нема 

недевијантни интерференции. На пример, ако во украинскиот јазик што го 

зборува еден полски зборувач од двата прилози теж и також (=исто така) се 

јавува исклучиво теж, а во говорот на родените украински зборувачи да 

речеме: також со честота 70%, а теж 30%, можеме да констатираме 

интерференција, затоа што и за полскиот јазик е карактеристична истата форма 

też. Значи, според нас, за интерференција се смета секоја употреба (или 

неупотреба) на средствата од еден јазик, која е барем малку продиктирана од 

моделот на другиот јазик (јазик-модел или јазик-извор), без разлика дали е 

интерференцијата проследена со отстапување од нормата или не. Како што 

видовме во погорниот пример, интерференцијата може да се пројавува во 

форсирање на еден јазичен елемент од два изборни кои ги нуди вторичниот 

јазик и од кои ниту еден не претставува девијација и не го одвлекува 

вниманието (на слушателот) од содржината на исказот. Заклучуваме: не секоја 

интерференција е девијација. Но, дали секоја девијација е интерференција? Се 

разбира дека не. Во истата ситуација, полскиот зборувач на украинскиот јазик 

може да рече *такоз наместо правилното також (или теж) и констатираме 

грешка, која слушателот ќе ја забележи веднаш, но полскиот јазик, односно 

компаративно-конфронтативниот поглед на украинскиот и полскиот јазик не ни 

дава никаква основа да бараме каква било интерференција. Тоа е така, затоа што 

не секогаш причината за девијациите во говорот на вторичниот јазик се наоѓа во 

првичниот. Ваквите девијации се нарекуваат слободни или 

неинтерференцијални, наспрема интерференцијалните девијации. Од она што го 

изнесовме се заклучува дека семантичката распределба меѓу двата поими, кои 

се основни во нашево истражување, интерференција и девијација изгледа вака: 
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Нашиов труд е посветен на проблемот на интерференциите, но бидејќи 

интерференциите се девијации приближно во онаа мера во која е тоа 

илустрирано на цртежот, значајно место и честота ќе отпадне на поимот 

девијации. Можеме да прецизираме: ќе се занимаваме пред сè со 

интерференцијалните девијации1 и уште онолку колку што ќе сметаме дека е 

потребно со интерференциите кои не содржат девијантна употреба на јазичните 

средства и со оние малку девијации кои не се резултат на интерференција. Тоа 

се воедно главните термини кои се најсоодветни за означување на предметот на 

нашиот труд: 

I. Интерференции 

1. интерференцијални девијации; 

2. недевијантни интерференции; 

II. Девијации 

1. интерференцијални девијации; 

2. слободни (неинтерференцијални) девијации. 

 Поради честата употреба од страна на повеќе истражувачи на проблемот 

на интерференцијалните девијации, заслужува внимание уште и терминот 

„трансфер“. Авзи Мустафа ја употребува опозицијата трансфер : 

интерференција (Мустафа 1996 : 126), во која терминот трансфер одговара на 

нашето „недевијантни интерференции“, а интерференција на нашето 

„интерференцијални девијации“. Тоа е, како што вели Мустафа, 

терминологијата на Дебизиер, која е „прифатена од страна на нашите научници 

во Македонија“ (Мустафа 1996 : 134). Сметаме дека овој терминолошки пар не е 

сосема прецизен. Македонскиот соодветник на интернационализмот трансфер е 

                                                 
1 Му даваме предност на овој израз, го сметаме за поуспешен од девијантни интерференции на 
пример. 
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„пренос“, а терминот интерференција во себе ја содржи семемата ‘трансфер’, 

затоа што интерференција констатираме тогаш кога некои елементи се 

пренесени (transferred), и интерференцијата е трансфер на елементи од 

првичниот во вторичниот јазичен систем (во зборувањето на вторичниот јазик). 

Црвенковска на едно место ги нарекува интерференциите „грешки што се 

резултат на трансфер“ (Црвенковска 2000 : 301). 

Позната, дури и често употребувана е опозицијата позитивен трансфер 

(нашето недевијантна интерференција) : негативен трансфер (нашето 

интерференцијална девијација) (Зінкевич-Томанек 2006 : 66-75). Негативна 

страна на ваквата терминологија е тоа што не го зема предвид терминот 

интерференција, кој е веќе добро потврден во контактната лингвистика 

(Вајнрајх). Ќе додадеме уште дека терминот интерференција во секој случај е 

попогоден од трансфер, меѓу другото и затоа што трансфер се асоцира пред сè 

со пренос на елементи, а оваа јазична појава бара поширока определба, затоа 

што не се состои само во пренос на елементи туку и пренос на други 

карактеристики, меѓу кои и испуштање на елементи, а во тој случај е 

семантички поисправно да се употребува интерференција, а не трансфер. 

 

2. Дисциплинарна определба 
 

Наша научна обврска покрај затврдување и доследна употреба на 

соодветна и прецизна терминологија, уште е и определбата на нашиот труд во 

дисциплинарен поглед. На нашиот предмет мораме да му најдеме соодветно 

место во системот на науките. Поточно, на која лингвистичка дисциплина и 

припаѓаат истражувањата на интерференцијалните девијации (натаму во текстот 

– ИД) при изучувањето и употребата на македонскиот јазик како странски?  

2.1. Методика на наставата. Она што се наметнува како најочигледно 

се допирните точки на нашата тема со методиката на наставата по македонски 

јазик. Навистина, треба добро да се запознаеме со природата, честотата и 

причините за грешките во употребата на членот во македонскиот јазик, за да 

избереме успешни методи за нивно надминување. Но, самото проучување на ИД 

може да се задржи на откривање и анализа на ИД, без да навлегува во 

разработка на методите за обука.  
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2.2. Лингводидактика. Лингводидактиката е дисциплина поширока од 

методиката на наставата. Создавањето на дидактиката на јазиците треба да 

обезбеди единство на методолошкиот и методичкиот пристап кон процесот на 

изучување на јазиците, а тоа треба да овозможи изработка на општи и одделни 

методики на одделните јазици и да помогне да се избегнат повторувања во 

работата на методичарите на мајчините и немајчините јазици (Шярнас 1976 : 

20). Во општиот теориски дел на лингводидактиката Шјарнас ги вклучува: 1) 

теоријата на учебниот план, 2) теоријата на селекција (принципи на 

минимизација на лексиката и граматиката), 3) теоријата на билингвизмот, 4) 

теоријата на мултилингвизмот (исто : 24-25) 

2.3. Контактна лингвистика. Говорните и јазичните интерференции 

настануваат во услови на меѓујазичен контакт. Две дела капитални за 

проучувањето на јазиците во контакт се појавуваат речиси истовремено: Einar 

Haugen: The Norwegian Language in America: A Study in Bilingual Behavior 

(1953), Uriel Weinreich: Languages in Contact: Findings and Problems (1953). 

Вајнрајх ги наведува трите постулати на теоријата на јазиците во контакт: 1. 

Јазиците се во контакт кога паралелно ги употребува еден ист зборувач или 

повеќе зборувачи. Таквиот зборувач е место на контактот. 2. Зборувачот кој 

паралелно употребува два јазици го нарекуваме билингв (bilingual), а таквата 

појава се вика билингвизам. 3. Последиците од појавата еден ист зборувач да 

употребува повеќе од еден јазик ќе ја наречеме интерференција (Filipović 1986 : 

26). Проучувањето на интерференциите ќе и припадне нa една понова 

лингвистичка дисциплина контактна лингвистика (Contact Linguistics) (исто : 

18). Во руската традиција се претпочита терминот интерлингвистика. 

Контактната лингвистика е социолингвистичка дисциплина. Проучувањето на 

меѓујазичниот контакт ќе биде безуспешно ако се ограничи само на јазичниот 

фактор, затоа што постојат надворешнојазични фактори кои можат да имаат 

клучно значење за разбирањето на интерференциите. Социолошкиот и 

лингвистичкиот пристап се надополнуваат при проучувањето на јазичниот 

контакт (Filipović 1986 : 26). Вајнрајх утврдува дека психолошкото проучување 

на билингвалниот зборувач е најважно за анализа на билнгвизмот, а Хоген наоѓа 

допирни точки и потреба од соработка на лингвистиката со географијата, 

етнографијата, социологијата, правото, педагогијата и психологијата (Filipović 

1986 : 26-27). Дури и да има извесни преувеличувања во изјавата на Хоген, 
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останува заклучокот дека контактната лингвистика има изразито 

интердисциплинарен карактер. Проучувањето на ИД при изучувањето на 

македонскиот јазик во Полска и Украина е контактнолингвистичко. За 

проучувањето на контактот на македонскиот со полскиот и украинскиот јазик 

во свеста на полскиот односно украинскиот студент (билингв) се покажува 

неопходна помошта од психолингвистиката, треба да се има предвид и 

педагогијата, но улогата на другите помошни дисциплини (социологија, пред 

сè) во контекстот на интерференциите во универзитетското изучување на 

странски јазици е незначително. 

2.4. Девијатологија. Како резултат на функционално-комуникациската 

ориентација во современата лингвистика, истражувачкиот интерес се 

проширува на особеностите на процесот на општење, а посебно и на различните 

грешки, отстапувања од нормата (од “нуловото рамниште на писмото“), 

односно на т.н. “негативен јазичен материјал“. Овој правец, често е нарекуван 

“лингвистика на грешките“ или “патолингвистика“, а основите ги има во делата 

на класиците на теоријата на грешките Р. Мерингер, К. Маер, А. Фреј (Бацевич 

2000 : 3-4).  Украинскиот лингвист Флориј Бацевич во својот монографски труд 

Основи на комуникациската девијатологија (2000) се обидува да создаде 

теоретска и методолошка основа на една нова научна дисциплина. Прецизно ги 

означува контурите на нејзиниот предмет, го определува нејзиното место во 

системот на науките, нејзините задачи и методи, ја нарекува девијатологија. 

Со анализа на механизмите на појавата на различните видови девијации 

сè повеќе се занимаваат психолози, психолингвисти, невролингвисти, 

дефектолози, логопеди, педагози, текстолози и др. Ова сведочи за 

интердисциплинарниот карактер на истражувањата и токму таквиот карактер ни 

дава право да ја третираме девијатологијата како одделен правец, дисциплина 

(исто : 11). Од комуникациска гледна точка девијатологијата за предмет ги има 

аномалните искази во «нормални» состојби на свеста, односно «непатолошките 

девијации». Вака таа им се спротивставува на патологијата на говорот, 

афазиологијата и лингвистиката на изменети состојби на свеста. Нивни предмет 

е нарушувањето на говорната способност, додека девијатологијата се занимава 

со отстапувањата од културно-социјалните норми на употребата на јазикот, како 

резултат на разидувањето меѓу индивидуалниот карактер на јазичниот 

механизам и неговата социјална намена (исто : 10-11). Со вака дефинирана 
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сфера на интерес, девијатологијата ги опфаќа и отстапките од правилната 

употреба на мајчиниот јазик, а исто така и странскиот јазик, т.е. резултатите на 

интерференцијата. 

2.5. Психолингвистика. „Во пошироката рамка на психолингвистичките 

истражувања [...] значајно место заземаат и проблемите на билингвизмот и 

усвојувањето на втор јазик (Гочкова 2005 : 16). Процесот на усвојување на 

странскиот јазик може да се посматра од психолошки аспект, а проблемите при 

усвојувањето и интерференциите – исто така. За психолошките аспекти на 

изучувањето на странските јазици ќе стане збор во делот II.2. 

 2.6. Применета лингвистика. Називот применета лингвистика (Applied 

Linguistics) не е нов и означува научна дисциплина која е само релативно 

млада1, но употребата на терминот „применета лингвистика“ стана популарно и 

модерно последниве години. Всушност, се работи за наука чиј предмет се 

определува сосема различно во западната и во источната (руската и на земјите 

под влијание на руската) наука (Баранов 2003 : 6). Проблемот на ИД се поврзува 

со применетата лингвистика најмногу според западната интерпретација, според 

која директен предмет на оваа дисциплина е наставата по странските јазици, 

вклучно со методиката, предавањето и на мајчин и на немајчин јазик. Во Русија 

и Украина денес под применета лингвистика на прво место се подразбира 

компјутерската лингвистика.2 Уште во 50-те години во СССР терминот 

„применета лингвистика“ почнува нашироко да се употребува во врска со 

разработката на компјутерската технологија и со појавата на системите за 

автоматска обработка на информацијата (исто : 6). Но и во руската наука се 

прифаќаат како дел од применетата лингвистика и лингводидактиката, 

лексикографијата, теоријата на преводот, терминологијата, теоријата на 

вештачките јазици, јазичното планирање, методика на лечење на говорни мани и 

др. Се заклучува дека компјутерската лингвистика е само најценета но никако 

не и единствена гранка на применетата лингвистика во нејзината широка 

„источна“ интерпретација, како и дека изучувањето на странските јазици ни 

овде не е заобиколено. Во Македонија терминот применета лингвистика широко 

се употребува во приватните школи и факултети, најчесто за да им се даде 

                                                 
1 Баранов ги определува почетоците во 20-те год. на XX век (2003 : 7). 
2 Сп. го карактеристичниот наслов Вовед во применетата лингвистика: компјутерска 
лингвистика на едно сосема свежо издание во Украина (Карпіловська 2006). 
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„западен“ призвук на модерност на студиите. Се вели „Центар за применети 

јазици“, што е директна калка од англојазичните научни центри, сп. School of 

Applied Languages, каде под „аpplied“ се подразбира само општоприфатеното кај 

нас „странски“. Во конкурсите на универзитетот ФОН во Скопје за учебната 

2007/08 год. има т.н. оддел (факултет) за „применети странски јазици“.  

Значи, проучувањата на ИД се применетолингвистички во онаа мера во 

која и методиката на наставата на странскиот јазик, и лингводидактиката, па и 

контактната лингвистика и девијатологијата се гранки на применетата 

лингвистика. 

 

3. Научен интерес од проучувањето на девијациите 
 

Општо земено, истражувањето врз основа на грешките помага подобро 

да се разбере заемното дејство на когнитивниот и на лингвалниот фактор при 

вербализацијата на комуникациските единици. Неправилното, односно начинот 

на пишување на полуписмените анкетирани говорители може да биде 

најсигурен доказ за изведување заклучоци при дијалектолошките истражувања. 

Само грешките информираат за тоа кои карактеристики на правописот најтешко 

ги совладуваат учениците. Проучувањето на природата и карактерот на 

отстапувањата од нормата во говорот на странците, или на тие што го учат 

јазикот како странски е занимливо за споредбеното проучување на јазиците, и 

неопходно за методиката на изучување. Нема сериозен научен труд кој би го 

оспорил значењето на девијациите во лингвистичките истражувања. Сите 

проучувачи на разните аномалии, девијации, грешки, ја потврдуваат важноста 

на таквите истражувања. На крајот на 20 век Кукушкина забележува дека 

“говорните грешки... и натаму остануваат едни од најзагадочните и најмалку 

проучени лингвистички објекти“ (Кукушкина 1998 : 77), а уште многу порано 

има научници, кои сметаат дека постои “одамна насетена потреба да се создаде 

општа теорија на говорните грешки“ (Красиков 1980 : 24), специјална научна 

дисциплина “грешкознавство“. Според Вендлер, “случаите во кои се појавува 

некаква аномалија, даваат многу повеќе информации, отколку тие случаи, кога 

сè се одвива нормално“ (Вендлер 1985 : 241). 
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Еден од најважните методи во изучувањето на странскиот јазик е да се 

посочува на неправилностите во говорот, со цел тие да бидат исправени. На 

часовите по конверзација студентите зборуваат, а лекторот ги исправа нивните 

грешки – ако треба и неколкукратно една иста грешка, за да можат да се 

одвикнат од неправилностите и да се навикнат на правилен говор. „Според 

бихевиористичката теорија јазикот е сфатен како навика која се постигнува само 

со [...] коригирање на ученикот“ (Мустафа 1996 : 129). 

За потребите на методиката на наставата по македонски јазик како 

странски, со проучувањето на девијациите „може да се извлечат заклучоци што 

ќе помогнат во изградувањето нови стратегии за полесно совладување на 

проблематичните подрачја“ (Црвенковска 2000 : 301). „Точната и оперативна 

дијагностика на грешките овозможува успешна борба со нив, нивно 

надминување во говорот на изучувачите“ (Шярнас 1976 : 28). 

 

4. Поделба на ИД 
 

1. Пред да се обидеме да ги класифицираме пројавите на нашиот предмет 

(ИД), мораме да помислиме на неговата двојна структура: ИД се 1. девијации, 2. 

интерференции. Разгледувајќи ги девијациите, Бацевич предлага една добро 

разработена класификација, сеопфатна во однос на факторите кои решаваат за 

појавата на девијациите. Структурата на книгата (Бацевич 2000) се темели на 

поделбата на девијации поврзани со јазичната компетенција и девијации 

поврзани со комуникациската компетенција. Особено внимание авторот 

посветува на четири етапи од процесот на вербализацијата на кои настануваат 

девијациите поврзани со јазичната компетенција: 1. расчленување на почетниот 

план, 2. категоризација, 3. пропозиција, 4. изградба на површинската структура. 

Го предаваме во целост и без битни интервенции овде на македонски, 

графиконот, со кој авторот сликовито ја претставува целата своја постапка во 

оваа книга. 
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(Бацевич 2000 : 208) 

Анализата на вербализацијата е психо- и невролингвистичка постапка, 

која во трудовите на различни научници била различно претставувана. 

“Процесот на создавање на говорот и натаму останува длабоко таинствен и 

содржи во себе многу неразбирливи елементи“ (Кубрякова 1991 : 33). И покрај 

“таинственоста“, современата лингвистика, психолингвистиката, теоријата на 

говорната активност создале значителен број модели на вербализацијата 

(Бацевич 2000 : 33).  

Поделбата на ИД при зборувањето македонски од страна на полските и 

украинските студенти според етапата на создавање на говорот – од замислата до 

реализацијата – ни се чини релативно тешка и бара подлабока соработка со 

неврологијата и психологијата. Поради тоа, како и за да не се оддалечиме од 

целта на нашиот труд, обиди за поврзување на некои ИД со етапи на 

вербализацијата ќе правиме само во ретки случаи. 

2. Важен критериум во поделбата на девијациите за нас ќе биде 

критериумот имунитет. Девијациите во говорот на изучувачот на странскиот 

јазик се посматраат како негативна појава. Затоа, терминот имунитет позајмен 

од медицината, во контекстот на девијациите ќе се употребува аналогно на 

неговата употреба во вирологијата како имунитет на вирусите, како способност 
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на вирусите да истрајат во борбата против оздравувачките сили – имунитетот на 

организмот. Така и девијациите, особено интерференцијалните се изложени на 

борбата на изучувачот (зборувачот) да ги надвладее. Некои од девијациите се со 

низок имунитет и се јавуваат само на курсот А1 (на пр. девијациите поврзани со 

незнаењето на кирилското писмо од страна на полските студенти), некои 

девијации имаат среден имунитет и истрајуваат по 2-3 семестри, обично до 

почетокот на курсот Ц1 (пр. транспонирање на имперфектната наставка -ше на 2 

и 3 лице во аористот), а некои девијации имаат висок имунитет и претставуваат 

најголем проблем за изучувачите на македонскиот јазик, го преживуваат и 

курсот Ц, па се среќаваат и во говорот на истакнати македонисти во светот (на 

пр. (не)употребата на членските морфеми). 

3. Структурата на нашиов труд, сепак, ќе се темели на поделбата на ИД, 

според јазичната област во која настануваат. Таквата поделба е основна во 

речиси сите трудови посветени на проблемот на интерференциите. Според таа 

поделба ќе разликуваме: 

− правописни; 

− фонетско-фонолошки ИД (одделно фонетски или правоговорни, 

поврзани со “странскиот акцент“, одделно фонолошки, поврзани со 

непознавање на фонолошката вредност на дистинктивните признаци 

(неразликување на фонемите како и непотребно разликување); 

− лексичко-семантички ИД (употреба на погрешни лексеми, разни 

проширувања и стеснувања на семантичките полиња, калки итн.); 

− морфолошки ИД (одделно за одделните зборовни класи на менливите 

зборови); 

− зборообразувачки ИД; 

− синтаксички ИД (необично образување на синтаксички конструкции, 

погрешен и/или невообичаен збороред, лош избор на службените 

зборови итн.). 
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II. ПРОУЧУВАЊЕ НА ИД. НЕОПХОДНИ ПРЕДЗНАЕЊА ЗА ИЗВОРИТЕ 

И ИСПИТАНИЧКИТЕ ГРУПИ 

 

1. „Академски“ vs. „трговски“ билингвизам 
 

За правилно разбирање и определување на ИД потребно е да се имаат 

одредени предзнаења за предметот на истражување, за природата на контактот, 

за теренот односно социјалната средина, јазичното минато, па и карактерот на 

информаторот. ИД се резултат на контактот меѓу два јазици, и познавањето на 

обата јазици е неопходно за добри резултати на истражувањето на ИД. 

Всушност, определувањето на девијациите бара познавање само на едниот, 

вторичниот јазик, но за определување на интерференциите, односно на 

интерференцијалноста на девијациите познавањето и на првичниот јазик е 

неминовно. Само солидното познавање на двата јазици, и првичниот и 

вторичниот може да го спаси проучувачот од превидување на 

интерференцијалноста на некои девијации. 

Познавањето на двата јазици треба да биде надополнето со предзнаења за 

социјалната средина на контактот и за психолошките и социјалните особености 

на билингвалното лице како средиште на јазичниот контакт. Природата на 

контактот може суштински да се разликува од една до друга социјална средина. 

Следствено, и ИД во зависност од средината во која се појавува контактот се 

разликуваат и според бројноста и според видот. 

На пример, еден пристап бара билингвизмот меѓу украинските студенти 

кои го изучуваат полскиот јазик, а сосема друг билингвизмот на лицата што се 

занимаваат со нелегална трговија на полско-украинската граница. Студентите 

имаат потреба од борба против девијациите во својот говор и таа борба се води 

со перспектива да трае сè додека не се постигне „совршен“ говор и „совршено“ 

познавање на јазикот. Трговецот има потреба од познавање на вторичниот јазик 

до нивото кое обезбедува профит. Јазикот станува едно од средствата кои го 

обезбедуваат профитот.1 Ова се одразува и на ИД. Во универзитетската средина 

                                                 
1 Ова одговара на модерните западни трендови во применетата лингвистика: главна цел на 
изучувањето на странскиот јазик е обезбедувањето компетенција, „учам за да зборувам“. На 
факултетите понекогаш се случува изместување на целта, но во трговската средина целта е 
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се појавуваат поинакви ИД од оние што се појавуваат во говорот на трговците. 

Суштинска разлика постои и во имунитетот на девијациите. Во говорот на 

студентите што изучуваат странски јазик девијациите попуштаат под усилбите 

на студентот и на лекторот и постои голема разлика помеѓу инвентарот на 

девијациите во говорот на студент од прва година и на студент од петта година, 

многу грешки и друг вид девијации исчезнуваат. Со говорот на еден трговец е 

поинаку. Овде девијациите имаат подолг живот, поголем имунитет. Трговецот 

не ги поправа брзо девијациите од една едноставна причина – нема потреба. Тој 

ги поправа само оние девијации кои му пречат во остварување на профитот, 

односно само оние кои предизвикуваат пречка во комуникацијата со 

соработниците и со клиентите. Што се однесува до говорот на трговците, на 

преиспитување може да подлежи и самиот термин „девијации“. На пример, ако 

еден трговец од Украина зборува на стандарден полски јазик, како девијација ќе 

се прима поскоро неговата неочекувана правилност отколку очекуваните 

неправилности во мешаниот говор со силна полско-украинска интерференција. 

Овде веќе се навлегува во прашањето на преминот од јазик со туѓо влијание кон 

мешан јазик, односно создавање нов јазик. 

Треба да се забележи дека ИД во говорот на трговците, како и во говорот 

на демографски мешаното население се поприродни од ИД во говорот на 

студентите. Во говорот на студентите кои изучуваат странски јазик 

количеството и видот на ИД се зависни од потребите на наставниот процес, од 

квалитетот на наставната програма, од можностите и од напорите на лекторот. 

Ваквиот „академски“ билингвизам дава поинакви резултати од оние што ги дава 

билингвизмот на населението од етнички мешаните или од пограничните 

населби. Токму неуниверзитетскиот билингвизам е главен предмет на 

контактната лингвистика. Билингвизмот од школите за изучување странски 

јазици е билингвизам со нарушена спонтаност на комуникацијата, како таков тој 

е вештачки.  

Ние во овој труд се занимаваме токму со овој билингвизам „со нарушена 

спонтаност на комуникацијата“. 

 

                                                                                                                                            
секогаш јасна. Затоа не треба да се сметаат за парадокс честите примери кога трговецот зборува 
поубаво и повеќе од студентот. 
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2. Психолошки аспекти на изучувањето странски јазици 
 

Определбата на билингвалното лице како locus на јазичниот контакт како 

еден од постулатите на теоријата на јазиците во контакт (Вайнрайх 1979, 

Filipović 1986 : 26) ја прави психологијата една од двете главни помошни науки 

(заедно со социологијата) во проучувањето на јазичните контакти. 

Билингвизмот на билингвалното лице станува зависен од неговиот карактер 

(комуникативност, дружељубивост), способност (за учење јазици), желби, 

мотивации итн. 

2. 1. Вродена способност 
Во својот „прирачник за полиглоти“ Како да се стане полиглот Спивак 

(1989) убедливо го ублажува преценувањето на вродената способност или 

неспособност за јазици. Така, за Спивак, од една страна неспособни за странски 

јазици нема и „ниеден педагог не сретнал човек што е природно неспособен за 

јазици“ (Спивак 1989 : 109), а од друга страна пак на едно место вели „тајната на 

полиглотите [...] се состои во тоа што полиглоти... не постојат“, зашто „ниеден 

човек не може слободно да владее повеќе од 7 јазици (поточно од 5 до 9, но 

средно 7)“, тоа е „закон на седумката“ (исто : 110). Меѓу студентите од Полска и 

Украина кои го изучуваа минативе години македонскиот јазик немаше гении 

способни да го победат „законот на седумката“, ниту неспособни за изучување 

на македонскиот јазик, но од еден до друг студент се разликува темпото на 

напредокот, способноста за запаметување, разбирање, зборување итн. Затоа и 

постои системот на вреднување на знаењата.  

Талентот за изучување странски јазици воглавно е правопропорционален 

со коефициентот на интелигенција. Сепак, коефициенот на интелигенција не ја 

определува способноста за изучување странски јазици. Личниот опит кој не 

мора да биде прецизен покажува разлики во однос на ИД. ИД речиси секогаш се 

обратнопропорционални со коефициентот на интелигенција. Ова значи дека се 

случува понеинтелигентните да зборуваат квантитативно повеќе од 

интелигентните студенти, но речиси секогаш ИД се побројни во говорот на 

понеинтелигентните. Кажаново останува повеќе во рамки на претпоставка. 

Сепак, сметаме дека има перспектива за експериментално докажување, ако се 
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земе предвид дека граматиката која е најверојатно најголемото средиште на ИД, 

според општото мнение бара повисока интелигенција. 

Во истражувањата посветени на јазичната способност треба да се издели 

посебно поглавје за способноста за избегнување интерференции. Некои 

студенти изучуваат повеќе јазици така што секој интерферира со секого. Некои 

изучувачи успеваат да ги држат системите одвоени дури и кога во текот на еден 

разговор треба неколкукратно да го менуваат кодот. 

2. 2. Јазичен усет. 

Во врска со формирањето на научното мнение за вродената јазична 

способност, внимание заслужува терминот јазичен усет употребуван често од 

страна на Блаже Конески. Рускиот соодветен термин е ‘чувство языка’, 

германскиот ‘das Sprachgefühl’, францускиот ‘le génie du langage’. Јазичниот 

усет не треба да се меша со терминот лингвистички опит. Сепак, терминот 

јазичен усет и натаму е некако без задолжителната терминолошка затврденост и 

јасност. Треба да се има предвид, дека јазичниот усет е стекната способност. 

Друга работа е тоа што стекнувањето на јазичниот усет зависи од вродените 

способности. Јазичниот усет се стекнува со текот на времето во контактот со 

јазикот. Тоа е интуитивна способност за организација на изразот, пред сè, 

способност по интуиција да се погоди вистинската форма, конструкција и сл. 

врз основа на претходните текстови со кои зборувачот дошол во контакт. 

Според оваа дефиниција, јазичниот усет до одредена мера потсетува на 

реконструкцијата на изумрените јазици врз основа на неколку зачувани 

ракописи. Јазичниот усет кај изучувачот се кумулира апсолутно со секој контакт 

со јазикот. Често зборувачот не го чувствува тоа. По еден изгледан филм 

зборувачот може да зборува исто колку и пред филмот, да нема забележителен 

напредок, но филмот сигурно барем малку повлијаал на развојот на јазичниот 

усет.  

2. 3. Мотивација и комуникациска вредност. 

Напредокот во изучувањето на странскиот јазик води кон развој на 

способноста за говорна активност на тој јазик. Студентот кој напредува не само 

што почнува да зборува повеќе, туку почнува да зборува и со помалку грешки. 

Од подигнувањето на нивото на знаење на ваков начин квантитативно и 

квалитативно се погодени ИД. Еден од решавачките фактори за напредокот на 

студентот е мотивацијата. Со ова, се разбира, не сме кажале ништо ново – 
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мотивацијата е еден од решавачките фактори на која било друга човекова 

активност. Она што мотивацијата ја прави исклучителна во контекстот на 

изучувањето на странските јазици се причинителите или поттикнувачите 

(мотиваторите). Како главен причинител на мотивацијата ќе ја истакнеме овде 

комуникациската вредност на странскиот јазик. Еден едноставен пример од 

личниот опит ќе ни послужи за илустрација на кажаното. Студентите од прва 

година од Шлескиот универзитет ги започнаа македонистичките студии есента 

2006 год. Напредуваа средно, повеќе бавно отколку брзо до пролетта 2007 год. 

Тогаш организиравме двонеделна екскурзија во Македонија. Овој кус престој во 

Македонија направи целосен пресврт и предизвика голем скок на знаењето. Со 

еден збор се премина во сосема нова фаза од изучувањето на македонскиот 

јазик. Која е причината за овој скок? Може да се претполага дека тоа е можноста 

да се слуша секојдневно македонскиот јазик во текот на тие две недели. 

Слушањето, сепак, е само еден од неколкуте важни методи и начини на 

изучување на јазикот. Главната причина за пресвртот во знаењето на студентите 

беше приемот на македонскиот јазик како код со комуникациска вредност. Во 

слушалните на Шлескиот универзитет македонскиот јазик беше само наука и 

обврска. Разговорите на македонски на релација студент-лектор и студент-

студент претставуваат симулација сконцентрирана на формата. Дури во 

Македонија во контактот со новите познаници, за полските студенти 

македонскиот јазик доби реална комуникациска вредност соодветно на неговата 

природна намена. Арабски (1996 : 7) врз оваа основа прави терминолошко 

разграничување: втор јазик (усвојување на јазикот во неговата природна 

средина), наспрема странски јазик (усвојување на јазикот во вештачки 

училишни услови). „Разликата помеѓу вториот и странскиот јазик се состои во 

интензивноста на контактот и во различниот степен на мотивација за 

усвојување. Во случајот на странскиот јазик мотивацијата е обично послаба. 

Целта, која е комуникација на тој јазик, е далечна и нејасна“ (исто : исто). Токму 

во комуникациската вредност на јазикот лежи и одговорот на прашањето зошто 

толку често се случува трговците да зборуваат повеќе од студентите. Што се 

однесува на ИД, трговците најчесто немаат ни потреба ни обврска да ги 

избегнуваат. Иако би можело да се очекува да биде исто и со полските 

екскурзијанти во Македонија, зашто тие се ослободени од притисокот на 

лекторот, наставата или оцените, сепак практиката покажува значителни 
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разлики. Соговорник на трговецот е лице кое е заинтересирано само за 

исплатлива реализација на купопродажбата. Соговорникот на полскиот студент 

обично е лице кое води релаксиран разговор со цел запознавање, разонода и сл. 

Во релаксираниот разговор поголемо е вниманието на формата и респективно 

на ИД. 

2. 4. Карактерот на зборувачот и ИД. ИД во изменети состојби на 

свеста: улогата на алкохолот во изучувањето на странскиот јазик. 

Како еден студент или друг изучувач на странски јазик ќе зборува на тој 

јазик зависи од неговиот личен карактер односно од неговата поставеност кон 

носителите на тој јазик. Општоприфатено е мислењето дека срамежливите 

(претставници на тип I за потребите на овој текст) се учат да зборуваат потешко. 

Срамот од самата употреба на немајчиниот код оди обично во комбинација со 

страв од „правење грешки“ и од реакцијата на соговорниците. Како спротивни 

на зборувачите што чувствуваат јазична бариера, треба да се сметаат 

зборувачите кои не прибегнуваат кон молчење за да не прават грешки (тип II), 

затоа што не се плашат од реакцијата на соговорникот, чувствуваат самодоверба 

која можеби е трајна особина на нивната личност, а можеби привремена додека 

зборуваат на странскиот јазик. Кажаново се однесува најмногу на прашањето 

дали изучувачот ќе зборува или не. Малку потешко е прашањето на 

девијациите. Дали претставниците на II тип прават малку девијации? И дали 

претставниците на I тип, тогаш кога зборуваат навистина прават многу 

девијации? Би рекле дека поделбата што овде ја направивме според карактерот 

на зборувачот го детерминира квантитетот на зборувањето, но квалитетот 

можеби само индиректно ако се земе предвид дека квантитетот (тренингот) води 

кон квалитет. Чести се примерите кога претставник на тип II прави многу 

девијации, а на забелешките од соговорникот одговара со „Не мислам додека 

зборувам“. Во оваа изјава се среќаваме со важен детерминатор на квалитетот на 

зборувањето односно на квантитетот на девијациите, во нивни рамки и на ИД. 

Се работи за концентрацијата, размислувањето, аналитичкиот интелектуален 

однос кон зборувањето. Оној кој повеќе мисли на граматичката правилност на 

сопствениот текст во принцип зборува побавно и прави помалку девијации во 

просек. Од друга страна, преголемата претпазливост и сосредоточеност на 

граматичката исправност ја спречува автоматизацијата на говорот, која е 

исклучително позитивна појава. 
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 Ова се само куси воопштени забелешки кои се однесуваат на нашиот 

предмет, белешки од личниот опит, кои бараат подлабоко и експериментално 

проучување во соработка со психологијата. Ќе допреме уште еден проблем, 

популарен меѓу студентите – улогата на алкохолот во изучувањето на 

странскиот јазик. Под дејство на алкохол несомнено поголемиот дел од 

претставниците на типот I почнуваат да се однесуваат како типот II. 

Претставниците на типот II, пак, во состојба на благо пијанство доживуваат 

уште поголема слобода во зборувањето и поголема течност во составувањето 

реченици. Останува и овде прашањето за бројот на девијациите. 

Екперименталното споредување на говорот на доволен број испитаници во 

трезна и во пијана состојба би можело да одговори на прашањата поврзани со 

девијациите (и со ИД во таа мера), како количеството, местото на појавување на 

девијациите. Треба исто да се утврди дали ефектите на алкохолот се само 

привремени или имаат и трајност (на пр. трајно симнување на јазичната 

бариера). Резултатите од овие истражувања, кои, колку што ни е познато, не се 

вршени, можат да бидат полезни за применетата лингвистика. Во извесна мера 

улогата на алкохолот може да се поврзе со други релаксирачки методи 

применувани со цел да се зголеми процентуалното искористување на мозокот. 

Слични проучувања се вршат во сугестологијата, на пр. во Институтот за 

сугестологија на Бугарската академија на науките (Спивак 1989 : 105). 

 

3. Испитанички групи за проучување на ИД 
 

ИД, нивниот број и вид, можат значително да варираат во зависност од 

социјалната средина (на пр. во говорот на студентите, наспрема говорот на 

трговците). Целта на нашиов труд е опис на ИД во една социјална средина – 

академската. Како испитаници во изработката на овој труд зедоа учество околу 

80 студенти од Шлескиот универзитет во Катовице и околу 120 студенти од 

Универзитетот во Лавов. Материјалите собрани на Универзитетот во Полска се 

сепак многу побројни и поисцрпни од оние што се собрани во Украина. 

Причината е тоа што македонскиот јазик на Универзитетот во Катовице се 

изучува како главен јазик во рамките на петгодишните македонистички студии. 

Со оглед на тоа дека материјалите за овој труд се собирани во текот на три 
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учебни години или од 2005 до  2008 год. во Полска се собрани материјали од 

студенти од сите пет студиски години и од студентите кои го изучуваат 

македонскиот јазик како втор словенски јазик. На таков начин можевме да 

обезбедиме добар преглед на ИД кај студентите од сите нивоа од А1 до Ц2 

(според скалата усвоена од Советот на Европа, в. во делот II.6). Во Лавов 

македонскиот јазик се изучува од 2003 год., но уште од тогаш до сега само како 

втор или трет јазик. Сметаме дека и тоа е доволно за да се обезбеди увид во 

инвентарот на ИД при изучувањето на македонскиот јазик од страна на 

зборувачи со првичен украински јазик. Признаваме, сепак, дека од Украина е 

обезбедено задоволително количество студентски материјали само од курсевите 

А и Б. За да обезбедиме колку што е можно појасна претстава за ИД на нивото Ц 

моравме да го прошириме списокот на испитаници со бившиот аташе за култура 

во Амбасадата на Украина, неговата сопруга, една постдипломка и една 

учесничка на Летната школа во Охрид во 2007 год. Главен извор на информации 

за ИД претставуваат материјалите од студентите македонисти. Материјалите 

собрани од студентите кои го изучуваат македонскиот како втор јазик се 

разгледувани со посебно внимание. Овие материјали често содржат стапици за 

чие препознавање потребно е извесно познавање и на првиот наставен јазик. На 

пр. во Полска македонскиот јазик како втор словенски го изучуваше мешана 

група на србисти и бохемисти. Овде треба да се имаат предвид 1. полскиот – 

првичен јазик, 2. српскиот (односно, чешкиот) – прв наставен јазик, 3. 

македонски – вторичен и втор наставен јазик. Полскиот јазик е првичен, а 

македонскиот јазик вторичен за интерференцијата која нас нè интересира. Но, 

треба да се има предвид дека истиот студент уште претходно бил средиште на 

интерференција во која учествувал српскиот јазик како вторичен. Некои ИД кои 

студентот ги пренесол во српскиот јазик според моделот на полскиот со голема 

веројатност ќе се пренесат и на македонскиот како втор наставен јазик. На 

бројот на ИД во македонскиот силно ќе повлијае неговото предзнаење од 

српскиот јазик. Без исклучок настанува и српско-македонска интерференција, па 

затоа овде поскоро можеме да зборуваме за полско-српско-македонска 

интерференција. Затоа, ако сакаме да ја проучиме полско-македонската 

интерференција, ќе треба внимателно да ги анулираме ИД добиени со 

узурпација на улогата „првичен јазик“ од страна на српскиот. Арабски (1996 : 7) 

под прв јазик L1 го подразбира целокупното познавање на странски јазици (и 
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мајчиниот но и другите изучувани јазици) на ученикот, т.е. сето она со што 

може да интерферира L2. 

Според возраста, која може да има влијание врз способноста за 

изучување странски јазици, украинските студенти се помлади од полските: во 

Лавов имаше и 16-годишни студенти, а во Полска најмладите студенти од прва 

година имаат 18 години. 

 

4. Основни методи на наставата по странски јазик 
 

Во изучувањето на странскиот јазик темпото на напредокот не може 

лесно да се предвиди или да се пресмета врз основа на возраста и бројот на 

наставните часови. Следствено, и квалитетот на зборувањето, инвентарот и 

честотноста на ИД се силно зависни од низа поважни и поневажни фактори. На 

пр. во говорот на студентите од Полска и Украина може да се јавуваат повеќе 

или помалку ИД во областа на системот на минатите времиња во зависност од 

подготовката на лекторот, односно во зависност од тоа дали е самиот лектор 

способен да им го објасни системот на студентите. За да се минимизира појавата 

на ИД треба лекторот самиот добро да го знае и да го разбира материјалот што 

го предава, а исто така да примени добри методи во реализацијата на 

предавањето, методи кои ќе овозможат прием и запаметување кај студентите. А 

приемот на информациите и усвојувањето на вторичниот јазичен систем зависи 

од цело „клопче“ чинители, кое со децении се обидуваат да го разврзат 

лингводидактиката, психолингвистиката, невролингвистиката, сугестологијата и 

други науки со кои лингвистиката стапува во интердисциплинарен однос. 

Изучувањето на странските јазици е високо интелектуална активност, и бара 

способност за запаметување, разбирање, асоцијација итн. Успехот на студентот 

во изучувањето на странскиот јазик, грубо речено, зависи од сè, почнувајќи од 

способностите и залагањето на студентот и на лекторот, па до распоредот на 

клупите во слушалната. Наставните планови и програми во голема мера можат 

да го определуваат напредокот на студентот. На пр. во Украина македонскиот 

јазик како втор се изучуваше само 2 часа неделно, додека во Полска за истата 

намена беа изделени 6 часа неделно. При проучувањето на ИД мора да се имаат 

предвид ваквите податоци. Според Спивак, странскиот јазик треба да се изучува 
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секојдневно по малку. „Ако направите пауза 3-4 дена, во ред е, можете да се 

вратите на стариот пат, но ако направите пауза една недела или повеќе, враќајте 

се на првата лекција“ (Спивак 1989 : 130). Распоредот на часовите, исто така, е 

еден од факторите, па макар и понебитен. Стручњаците сметаат дека најдобри 

делови од денот за странски јазик се 8 – 10.30 наутро и 16 – 18 часот (исто : 

131). Од друга страна, пак, студентите од прва година во Полска во учебната 

2006/2007 сите лекторски часови ги имаа токму во периодот од 16 до 18, но тоа 

не беше позитивно, зашто беа преморени од наставата по другите предмети 

започната во 8 наутро. Не е редок случај некој да учи германски 8 години во 

основно и средно училиште, а некој друг да научи повеќе од него за еден месец. 

Поради ваквите примери, меѓу другото, лингводидактиката е принудена и 

натаму да „се бори“ со сите овие фактори.  

Еден фактор, на кој со сигурност можеме да му го доделиме атрибутот 

„решавачки“, и фактор кој ја претставува главната карактеристика на 

академскиот билингвизам, се конкретните методи на наставата. Постојат два 

основни методи кои во различни периоди се менувале на водечкото место во 

методиката на предавањето и изучувањето на странските јазици. Најпопуларен 

метод во современи услови е директниот метод, кој се појавил уште кон крајот 

на XIX век (Баранов 2003 : 180, Н. Любимова, авторка на овој дел), како 

реакција на „индиректниот“, односно граматичко-преводниот метод. Но, 

граматичко-преводниот метод не е ниту целосно заменет ниту изгубен и сè уште 

се одржува во некои кругови. Развојот на методичките парадигми зависи од 

развојот на неколку соседни науки – педагогија, психологија, лингвистика. 

Информатиката, преку изработката на софтвери за обука, исто така, игра битна 

улога. Граматичко-преводниот метод првенствено бил наменет за изучување на 

мртвите јазици латински и старогрчки, па потоа ја проширил примената и на 

живите. Се карактеризира со логичност и системност. Посебно се акцентира 

изучувањето на граматичките правила заедно со сите исклучоци без оглед на 

нивната реална потребност и честотност во конверзацијата. Се состои од два 

методи: предавање на граматиката и превод. Овој метод им годи на 

интерференциите, зашто тој е принципиелно двојазичен. Двојазични се 

учебниците, предавањата, преводот по природа. Првичниот јазик се користи 

како јазик-посредник. За овој метод многу е важно студентот да умее да најде во 

мајчиниот јазик преводен еквивалент на граматичките конструкции од 
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вторичниот (исто : 181). Редоследот на предавање на граматичкиот материјал е 

според зборовните класи, без оглед на реалните потреби на комуникацијата. 

Приврзаници на граматичко-преводниот метод се обично повозрасните 

изучувачи, поради когнитивноста, стерилноста и чистотата на методот (исто : 

183). Во украинската наука овој метод има нешто повеќе приврзаници отколку 

во полската. Но, и во украинскиот и во полскиот образовен систем има 

тенденција за ослободување од остатоците на овој „застарен“ метод, и негова 

целосна замена со директниот метод, кој е и модерен, и постојано се 

модернизира.  

Директниот метод вложува повеќе напори во избегнување на 

интерференциите со првичниот јазик. Улогата на првичниот јазик не само што 

се минимизира, туку се настојува да се сведе на нула, да се заборави дека 

првичниот јазик воопшто постои, а јазикот-цел1 да се изучува како првичен, 

односно онака како што се усвојува јазикот во детството. Ниту за објаснување 

на зборовите не се користи друг јазик, туку новиот збор се објаснува само со 

средствата на јазикот-цел. Директниот метод е најоправдан во слушални со 

ученици со различен првичен јазик, на пр. во слушална во која Американец, 

Русин и Чех го изучуваат македонскиот јазик.2 Според приврзаниците на 

директниот метод, секоја употреба на првичниот јазик го забавува 

востановувањето на навиките и вештините. Поради тоа што акцентот се става на 

навиките, а не на логиката, директниот метод уште е нарекуван имитационен, и 

како таков тој е близок со бихевиоризмот. Директниот метод е, исто така, 

поткрепен од прагматичкиот пристап во лингвистиката, затоа што е ориентиран 

кон подготовка на студентот за комуникација.  

Во нашата настава во Лавов и во Сосновјец, главно го применувавме 

директниот метод. Значи, работевме во прилог на избегнување на 

интерференциите. Улогата на граматичко-преводниот метод беше мала, особено 

во Сосновјец. Во Полска во наставната програма за четврта и петта година не се 

                                                 
1 Терминот јазик-цел го употребуваме наспоредно со терминот вторичен јазик, како синонимни, 
со тоа што јазик-цел повеќе одговара на контекстот на лингводидактиката, кога се зборува за 
самото изучување, а вторичен јазик е посоодветен за контактната лингвистика, и ќе се 
употребува кога ќе станува збор пред сè за употребата на странскиот јазик и за 
интерференциите при употребата. Ваквото разграничување на овие два термини не мора да 
биде апсолутно и не е од суштинско значење. 
2 Ако се употребува помошен јазик (на пр. англиски), некој ќе биде хендикепиран. 
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дозволени лекции ниту вежби од граматика и лекторските часови се сведуваат 

на три типа: конверзација, превод и писмено изразување.  

Покрај овие два основни методи, се изделуваат уште аудиолингвалниот и 

когнитивниот метод во групата на конвенционалните методи. Постојат уште и 

т.н. неконвенционални методи (Komorowska 2005 : 25-35). Секој од познатите 

методи има свои предности, па задача на наставата по странски јазик е да 

обезбеди оптимална комбинација на методите. 

 

5. Учебниците по македонски јазик за странци 
 

 Успехот во изучувањето на странскиот јазик во голема мера зависи од 

наставните помагала, пред сè учебник, речник итн. Македонската применета 

лингвистика досега релативно слабо успева да ја снабди наставата со современи 

актуелни разновидни помагала кои би одговориле на вкусот на студентите и 

лекторите. Во секој случај, учебникот кој се користи влијае на темпото на 

напредокот, а исто така и на појавата и одржувањето (имунитетот) на поголем 

дел од ИД. Всушност, авторот на учебникот што ќе им биде понуден на 

студентите треба да ги антиципира ИД и да го изработи учебникот на начин што 

ќе овозможи нивно избегнување или брзо надминување. Се разбира дека тоа не 

е секогаш можно, но таквата тенденција е неопходна. Затоа речиси секогаш 

учебниците за странци се изработуваат од страна на искусни лектори кои имаат 

изработен усет за препознавање на местата во јазичниот систем кои 

предизвикуваат најмногу потешкотии, и за разбирање на карактерот и 

природата на тие потешкотии.  

Со оглед на релативно доцната кодификација на македонскиот 

стандарден јазик1, главната обврска на македонската лингвистика во 50-те и 60-

те години на XX век била теоретска разработка на новиот стандарден јазик, како 

и внатрешно институционално средување (организација на работата на 

Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици, Институтот за 

македонски јазик, МАНУ, чијшто прв претседател е лингвистот Блаже Конески, 

итн.). Во овие две децении се афирмира македонскиот јазик како еден од трите 

                                                 
1 За најважна дата во кодификацијата обично се смета Првото заседание на АСНОМ одржано на 
2 август 1944, на кое е донесено решение за воведување на македонскиот јазик како службен 
јазик во СР Македонија. 
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стандардни јазици (заедно со српскохрватскиот и словенечкиот) на СФРЈ. 

Речникот на македонскиот јазик, за којшто се вели дека играл улога на 

толковен, всушност можеби треба да се нарекува македонско-српскохрватски, 

зашто толкувањата се на српскохрватски.  

 Во 1967 година се отвора Меѓународниот семинар за македонски јазик, 

литература и култура, и со тоа се отвора ново поглавје во афирмацијата на 

македонскиот стандарден јазик. Во следните 10 години се отворени 9 лекторати 

по македонски јазик на странските универзитети. На преломот меѓу 60-те и 70-

те години се појавуваат и првите учебници по македонски јазик за странци. 

Меѓу првите автори на вакви учебници се вбројуваат Кирил Конески, Корубин и 

Паноска и Џукески.1 Овие учебници се изданија на Меѓународниот семинар (кој 

дејствува во рамките на Универзитетот Св. Кирил и Методиј), и сите тие 

учебници и прирачници ги имаат истите технички мани: буквите се премали и 

на повеќе места полувидливи, бели корици, целосно црно-бели и 

некомерцијални и нерепрезентативни изданија. Такви се книгите: Прирачник за 

лекторски вежби по македонски јазик – среден курс (преиздадена во 1971), 

Македонски јазик за странци – среден курс (преиздадена во 1991) на Кирил 

Конески; Прирачник за лекторски вежби по македонски јазик – почетен курс 

(1970), Македонски јазик за странци – почетен курс (1984), Handbook for the 

Study of the Macedonian Language – Beginners’ Course (преиздадена во 1971) на 

Паноска и Џукески; Прирачник за лекторски вежби по македонски јазик – курс 

за напреднати. Текстови за лектира (1971) – на Корубин и др. Заедничко за 

методиката применета во учебниците од ова време е тоа што не се почитуваат 

принципите на директниот и на комуникативниот метод и не се има предвид 

целта – „учам за да зборувам“. Во лексиката не се внимава на критериумот 

фреквентност. Кирил Конески на самиот почеток на учебникот (1991) дава 

книжевен текст кој започнува со реченицата: „Изморени од игрите децата седат 

крај езерото згушени, смолчени, унесени!“, од која придавките згушени, 

смолчени, унесени просечниот македонски роден зборувач во секојдневната 

комуникација не ги употребува никогаш. Нема тенденција за упростување на 

граматичкиот дел, на пр. во „минатото определено свршено време“ глаголите од 

                                                 
1 Исцрпен преглед на прирачниците по македонски јазик како странски прави Татјана Гочкова-
Стојановска (2003 : 97-123). Нашиот преглед е сосредоточен на оние помагала кои можат да 
бидат од полза за наставата по македонски јазик во Полска и во Украина. 
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и-група се делат на 3 раздели (исто : 30). Целта на текстовите приложени на 

крајот на Учебникот не е изучување на македонскиот јазик, туку запознавање на 

историјата на македонскиот народ, општественото уредување во СР Македонија 

и сл. Во Прирачникот (Конески К. 1971) среќаваме повеќе корисни текстови, 

секојдневни дијалози и сл.  

Во учебникот на Паноска и Џукески од 1984 речиси нема дијалози. 

Прирачникот од 1970 од истите автори е мала книшка, на која може да и се 

забележи за неопределеност на адресатот (нивото), т.е. за пребрзиот скок на 

нивото: почнува со цртежи на предмети под кои е напишана назвата (исто : 1), 

завршува со текстови од 19 век, од народното творештво и од современата 

книжевност (исто : 29-36). Направен е добар избор на времињата: само сегашно, 

идно и минато определено и неопределено.  

 Овие учебници се воглавно за почетници. Корубин во насловот на својот 

„прирачник за лекторски вежби“ (1971) додава „курс за напреднати“. За 

познавачите на македонскиот јазик веројатно било интересно да се прочитаат 

текстови од изборот на Корубин, во време кога немало интернет. 

Учебници за нивоата Б и Ц, тогаш кога се јавила реална потреба од нив, 

почнува да објавува Лилјана Минова-Ѓуркова: Прирачник за лекторски вежби 

по македонски јазик – трет курс, 1977; Македонски јазик за странци 

(морфолошко-синтаксички и лексичко-стилистички вежби), 1979; Македонски 

јазик за странци (морфолошко-синтаксички и лексичко-стилистички вежби) – 

решенија на вежбите со коментари, 1981; Македонски јазик за странци, 1989. 

Поголемиот дел од учебниците на Лилјана Минова-Ѓуркова се наменети да ја 

пополнат празнината која дотогаш постоела во методиката на изучувањето на 

македонскиот јазик како странски, а тоа е курсот за напреднати, т.е. нивото Ц. 

Во овие учебници обично нема подолги описи на граматиката, зашто се 

подразбира дека студентот веќе ја научил граматиката. Учебниците изобилуваат 

со текстови со различна содржина и во различни стилови, при што превладува 

книжевно-уметничкиот стил. Текстовите се користат како основа за граматички 

вежби, зашто кон секој текст се дава некаква задача, како на пр. да се замени 

глаголското време, да се стави член каде што треба и сл. Последново е различно 

од претходните учебници, каде што текстовите се наменети исклучиво за 

читање и превод. 
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Овие постари учебници на К. Конески, Паноска/Џукески, Корубин, 

Минова-Ѓуркова сè уште не се наполно исфрлени од употреба во 

македонистичките центри во светот, но тоа не се должи на нивниот квалитет, 

туку на малата продукција на нови учебници и отежнатиот достап до новите 

изданија поради слабата организација на соработката. Употребата на застарени 

учебници во XXI век често предизвикува незадоволство кај студентите и лошо 

влијае на наставата. 

 Најголем дел од учебниците по македонски јазик за странци се напишани 

на македонски и се универзални во поглед на мајчиниот јазик на изучувачот, т.е. 

се со национално неопределен адресат. Тоа не може да се смета за минус, 

изданијата на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и 

култура биле наменети пред сè за летната школа која се одржува во склоп на 

Семинарот, а учесниците на школата се со различен мајчин јазик. Има учебници 

по македонски јазик напишани на светските јазици: германски (понов учебник: 

W. Oschlies Lehrbuch der makedonischen Sprache in 50 Lektionen. Oto Zagner, 

München. 2007), англиски, италијански (N. Kitanovski Manuale di Lingua 

Macedone (I и II). Instituto Universitario Orientale. Napoli. 1983), руски итн. Добро 

би било кога би постоел учебник по македонски јазик напишан на полски јазик 

и наменет на Полјаци, но за жал, колку што ни е познато, таков учебник нема.  

 Нема ни учебник по македонски јазик за Украинци.1 Учебникот 

Македонский язык. Грмматический очерк, тексты для чтения с 

комментариями и словарем (Македонска книга, Скопје, 1985, 240 стр.) на Рина 

Усикова, во Украина имаше една недвосмислена предност пред другите: тоа 

што е напишан на руски, на јазик добро разбирлив за сите украински студенти. 

Во почетокот на мојата работа како лектор во Лавов веднаш го препорачав овој 

учебник. Нешто подоцна и јас и студентите се откажавме од употребата на овој 

учебник. Во Предговорот на учебникот авторката вели: „Оваа книга е напишана 

како учебник за филолози-слависти (русисти), кои сакаат да го изучат 

македонскиот јазик […] структурата и карактерот на изложувањето на 

материјалот се потчинети на основната гореспомената задача“ (Усикова 1985 : 

5). Токму „структурата и карактерот на изложувањето на материјалот“ се слаба 

страна на овој учебник, затоа што тие за жал не се „потчинети на основната 
                                                 
1 Работата над учебникот по македонски јазик за Украинци е завршена, па кога ќе се средат сите 
формалности околу објавувањето, украинските студенти ќе учат по овој учебник. 
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гореспомената задача“ – да се изучи македонскиот јазик, туку му се потчинети 

на граматичко-преводниот пристап и на традиционалниот граматички опис, кој 

е еднаков со описот на граматиката на мајчиниот јазик, наменет на родените 

зборувачи. Редоследот на граматичкиот материјал во учебникот на Усикова е 

Графика и правопис, Фонетика, Морфологија, Синтакса, а во делот 

Морфологија според зборовните класи: Именки, Придавки, Броеви, Заменки, 

Прилози, Глагол итн., без да се води сметка за реалните потреби на говорот, 

зашто според овој редослед, студентите би требало да научат сè за именките 

(образување множина со сите исклучоци, член), сè за придавките, броевите, 

заменките, прилозите, а сè уште да не знаат ништо за сегашното глаголско 

време, без кое тешко е да се замисли каква-било јазичка компетенција. Сето ова 

ни дава право да заклучиме дека основната задача на овој учебник не е обука по 

македонски јазик, туку изучување на граматиката на македонскиот јазик и би им 

бил корисен на оние научници што се интересираат само за граматиката и 

немаат во план некогаш да зборуваат македонски. Околу изборот на 

приложените текстови, може да и се забележи на авторката за текстовите 

напишани на дијалект и за немањето едноставни текстови кои би го 

потпомогнале изучувањето на јазикот. Ако се земе предвид дека дијалектни 

текстови се читаат на нивото Ц, и тогаш студентот се запознава со кус преглед 

на дијалектите, се појавува и прашањето на кого му е наменет овој ученик. 

Нивото не е определено, не се знае дали е тоа А или Ц. Речникот приложен кон 

учебникот изобилува со ретко употребувани зборови, има и супстандардни 

зборови (дијалектизми, колоквијализми, архаизми), како и зборови што се 

архаизирале во меѓувреме, за изминатите 24 години откако е издаден учебникот. 

Во поново време во наставата по македонски јазик на странските 

универзитети сè поретко се користат гореспоменатите учебници, полека се 

истиснуваат и се заменуваат со помодерни учебници. Треба да се забележи дека 

воопшто во изработката на учебници за изучување странски јазици се 

забележува следење и менување на некоја мода, како и сè поизразен стремеж 

кон комерцијалност. Во Македонија во последните 15-ина години се појавија 

само 5-6 изданија со такви карактеристики.  

Учебникот Зборувате ли македонски? (Почетен курс за странци - 

учебник и работна тетратка) на Бужаровска/ Гочкова-Стојановска (МЕДИС-

информатика, Скопје 1995) е еден од поновите и посовремени учебници во секој 



 41

поглед. „По својот обем и карактер, тоа е курс за почетен степен наменет за 

развивање на способноста за успешно и непречено комуницирање [...] вклучува 

и касета [...] Се стимулира интерактивниот однос не само на релација слушател-

професор туку и на релација слушател-слушател“ (Гочкова-Стојановска 2003 : 

112). Нема компактни содржински подолги дијалози, дијалозите се обично 

кратки, нешто како инструкција за зборување. Пишуван е со тенденција на 

универзалност без одреден адресат во поглед на мајчиниот јазик, инструкциите 

се преведени на англиски јазик, кој игра улога овде на јазик разбирлив за сите. 

Овој учебник е добар за слушална мешана во поглед на националната 

припадност, како на пример на летните школи. На крајот на Учебникот има 

речник, но лексичките единици се поделени по лекции, т.е. тоа се зборовите и 

изразите употребени во лекциите. Се пази критериумот на потребноста и 

фреквенцијата на лексичките единици, а тоа е особеност на поновите учебници, 

воопшто, и на директниот метод во наставата по странски јазик. „Граматичкиот 

материјал во елементарна форма ги покрива фонетските [...] и морфолошките 

аспекти на јазикот. Тој е презентиран во рамките на соодветно селектираните и 

стандардни лексички теми: запознавање, купување, храна, замолување и сл.“ 

(исто : исто). 

Структурно и концепциски сличен на последниот учебник е учебникот 

Добре дојдовте на македонски јазик на Виолета Ајдинска-Папазовска (1999). 

Од технички аспект ова е веројатно најрепрезентативниот од сите учебници по 

македонски јазик за странци. „Компјутерски е подготвен според стандардите со 

кои се одликуваат современите учебници од овој тип и придружен е со 

професионално изработен снимен материјал“ (Гочкова-Стојановска 2003 : 113). 

Бројните цртежи и фотографии, како и македонско-англискиот речник 

алудираат на употреба во наставата со студенти од англиското говорно подрачје 

и/или со мешани групи. И овој учебник е наменет на курсот А1-А2. 

„Презентиран е пообемен лексички материјал – со фонд од околу 3000 зборови“ 

(исто : исто), а тоа може да се смета за главен минус, со оглед на тоа што 

препорачлив фонд на зборови за учебник од овој тип и со таква намена е 800 – 

1000. Принципот на фреквентноста се почитува, но не секогаш (сп. ги зборовите 

како калабалак, казанџиски). Овој учебник најмногу беше користен во наставата 

со полските студенти. 
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 Се појавуваат и нови учебници на Минова-Ѓуркова: Македонски јазик за 

странци (2000), Граматика на македонскиот стандарден јазик за странци 

(2006), Прирачник со вежби за македонскиот јазик за странци (Гочкова-

Стојановска / Минова-Ѓуркова 2006). Како нови изданија, тоа се драгоцени 

помагала, иако битно не отстапуваат од постарите учебници на Минова-

Ѓуркова. 

Преиздаден е и учебникот на К. Конески од 1977 год. Македонски јазик 

за странци (среден курс), пак во издание на Меѓународниот семинар за 

македонски јазик, литература и култура. Гочкова-Стојановска за оваа трета 

верзија забележува: „со поголеми измени, исправки и дополнувања во 

граматичкиот дел, збогатена со нови и осовременети текстови и технички 

преуредена, излегува од печат во 2000 година и е во активна употреба.“ 

(Гочкова-Стојановска 2003 : 108). Сепак, измените во однос на постарото 

издание се премали: текстовите се актуализирани во идеолошки поглед, но и 

натаму се занемарува критериумот на фреквентноста  на лексиката, така што и 

ова релативно ново издание значително заостанува зад современите 

достигнувања и потреби на применетата лингвистика. 

Тантуровска ја објавува книгата Вежби и игри. Прирачник за учење 

македонски јазик како странски. (Скопје 2005). Тоа е едно модерно помагало, 

кое одговара и на вкусот на студентот на XXI век, наменето е за изучување на 

македонскиот јазик низ игра. Овој прирачник го искористивме неколку пати во 

наставата колку да се внесе разновидност, инаку, тоа не е прирачник кој може 

регуларно да се користи. 

 Учебникот на Кита Бицевска Почетен курс по македонски јазик за 

странци, издаден во Скопје во 1995 година, го користевме најмногу во 

наставата во Украина. При употребата на овој учебник се има чувство на 

неполност на наставата, едноставно учебникот не содржи сè што е потребно за 

целосно обезбедување на наставата. Но, поголем дел од вежбите во овој 

учебник се квалитетни и корисни. „Пристапот кон обработката на граматичките 

содржини е исклучително практичен и овозможува нивно активно и суштинско 

увежбување од страна на слушателот. Во целокупниот материјал успешно се 

вклучени и методолошките постапки раскажување според слика и решавање 

според модел“ (Гочкова-Стојановска 2003 : 109). 
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Еден од најновите учебници по македонски јазик е учебникот 

Македонски со мака на Роза Тасеска (Меѓународен семинар за македонски 

јазик, литература и култура, Скопје, 2007). Материјалот е распределен во 20 

лекции, а граматичкиот дел е предаден на македонски, руски и англиски. Може 

да се забележи на малиот број дијалошки текстови и на премногу текстови 

посветени на културата и туризмот во Македонија. Овој учебник, со оглед на 

тоа што е нов, малку се употребуваше во наставата во Полска, но последните 

две години тој се употребува најмногу на летната школа во Охрид. 

 

6. Критериуми за одредување на нивото на знаењата 
 

За правилно проучување на ИД, нивниот имунитет и други 

карактеристики, неопходно е да се утврди критериум на поделба на студентите 

според нивото на знаење, според студиската година или некако поинаку. Во 

секој случај, анализата на ИД врз основа на студентски тестови без да се прави 

разлика дали се работи за тестови на студент од прва или од петта година е, се 

разбира, погрешна. Инвентарот и честотата на ИД се менуваат со текот на 

јазичкото дозревање, а тоа е основната задача на наставниот процес. Некои ИД 

се јавуваат само во првата студиска година, некои ја преживуваат и втората, а 

некои пак и петтата. Последните ги нарекуваме девијации со многу висок 

имунитет. Има ИД кои се појавуваат во трета година, а ги нема во тестовите од 

студентите од прва година. На пр. студентот од прва година нема да образува 

погрешна форма на минатото-идно време, затоа што нема да го употреби, од 

едноставна причина што реализацијата на наставните планови не стигнала до 

тоа глаголско време.  

 Во лингводидактиката вообичаено е да се применува поделбата на 

информаторите според наставната година (на пр. Мустафа 1996). Според 

логиката на нештата, студентите од четврта година знаат повеќе од студентите 

од трета година, но ако зборуваме за поединци може да се забележи дека 

понекогаш јазикот на еден студент од трета година стигнал подалеку од јазикот 

на студент од четврта година. Поради тоа, критериумот на студиската година не 

секогаш одговара на нивото на знаењата. За да се надмине оваа слабост, може да 

се применува критериум на нивото на знаењата и според тој критериум да се 



 44

делат информаторите. Таквиот критериум, од друга страна, исто така, може да 

има свои слабости. На пр. студент од трета година може да знае помалку, да 

зборува послабо отколку студент од втора година, но реализацијата на 

наставните планови во случајот на првиот студент е понапред, па така во 

неговите тестови може да се јавуваат јазични елементи (и ИД во врска со 

нивната употреба), кои не се присутни во тестовите на напреднатиот студент од 

втора година, но се присутни во тестовите на другите од трета година. Од овие 

причини, во нашиов труд ќе применуваме два критериуми на поделба на 

информаторите, зависно од потребите на конкретниот случај. Едниот критериум 

– потрадиционалниот: според студиската година, со посебна забелешка дали 

македонскиот јазик се изучува како главен, како втор (под „Б“), дали е 

студентот филолог или од друг факултет1. Другиот критериум е нивото на 

знаењето. Конкретно, ќе го примениме критериумот претставен во Заедничката 

европска јазична рамка за референтност поставена од Советот на Европа во 

2001 год. (Прирачник за кандидатите... 2008 : 5), односно Европскиот систем за 

опис на јазичното образование, прифатен и од Европската асоцијација за јазичко 

тестирање (The Association of Language Testers in Europe – ALTE). ALTE е 

најреномираната европска организација во оваа дејност. Основана е во 1990 и во 

2008 год. во неа членуваше 31 организација, кои репрезентираат 26 европски 

јазици.2 Постојано се зголемува бројот на универзитетите и организациите кои 

за одредување на јазичкото ниво го применуваат Европскиот систем, во Полска 

на речиси сите универзитети и школи за странски јазици, во Украина во Харков 

и Лавов. Рускиот систем за тестирање по руски јазик (РКИ) е асоцијативен член 

на ALTE. Европскиот систем се состои од шест нивоа: 

Почетник: 

А1 – Изучувачот на ова ниво умее да се претстави себеси и другите, да 

употребува прости искази поврзани со секојдневните потреби, да формулира 

прости прашања поврзани со секојдневниот живот и да одговара на такви 

прашања. Може да води едноставен разговор под услов соговорникот да зборува 

бавно и јасно. 

                                                 
1 Во Полска македонскиот јазик се изучува само на Филолошкиот факултет, но во Украина и на 
Факултетот за меѓународни односи и на Факултетот за новинарство. 
2 http://www.alte.org/about_alte/index.php (15.03.2009). 
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А2 – Изучувачот на ова ниво разбира искази со често употребувани зборови и 

изрази на теми поврзани со секојдневниот живот (на пр. купување, блиска 

околина, работа), да се разбира во секојдневните рутински комуникациски 

ситуации, да го опише своето потекло, образование, основни потреби. 

Самостоен корисник: 

Б1 – Изучувачот на ова ниво е во состојба да ги разбере главните нишки на 

разговорот на тема работа, образование, слободно време итн.; да се снаоѓа во 

ситуациите во земјата во која јазикот е мајчин; да умее да се искажува усно и 

писмено на познати или за него интересни теми; да ги искаже своите интереси, 

да изрази надеж или цел и да ги објасни своите проекти и идеи, накратко 

опишувајќи ги и објаснувајќи ги. 

Б2 – Да ги разбира основните нишки на содржината на сложени текстови на 

конкретни и апстрактни теми, како и дискусии на теми од неговата струка; да 

разговара спонтано и релативно слободно со родените зборувачи без напрегање; 

да формулира детални писмени и усни искази; да умее да го изрази своето 

мислење на теми кои се предмет на дискусија, забележувајќи ги предностите и 

маните на одреден став. 

Напреднат корисник: 

Ц1 – Напреднатиот зборувач на ова ниво разбира голем опсег на тешки и долги 

текстови разбирајќи ги и прикриените значења; се искажува течно, спонтано и 

без забележително колебање; ефектно и слободно се служи со јазикот во 

друштво, во ситуации поврзани со образованието и со професијата; правилно 

формулира јасни и детални искази поврзани со сложени проблеми и со 

разгранета структура. 

Ц2 – Поседува знаење речиси како роден зборувач. Разбира без напор 

практично сè што чита или слуша; умее да прекаже информации од различни 

извори писмени и усни; ги изразува мислите многу течно, спонтано и 

истовремено многу прецизно ги разликува значенските нијанси дури и во многу 

сложени искази.1 

 Нивоата на знаење на македонскиот јазик ќе ги одредува Центарот за 

тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски – ЦЕТИС 

                                                 
1 Описот на нивоата е преземен од Informator dla prowadzających nauczanie języków obcych na 
śląskiej slawistyce (Jarząbek 2008). 
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МАК, основан во почетокот на 2008 година. Центарот засега спроведува 

тестирање само за нивото Б1 (Прирачник за тестирање 2008). 

 

7. Извори за проучување на ИД 
 

ИД се разликуваат според бројот и видот во зависност од видот на 

текстот во кој се појавуваат. Еден ќе биде инвентарот на ИД во студентски есеј, 

поинаков во СМС-порака, поинаков во устен разговор. За да се обезбеди 

сеопфатен преглед на ИД, потребно е да се соберат материјали во различни 

форми и различни стилови. ИД може да се откриваат во сите форми на говорна 

продукција, во кој било текст со каква било должина и во која било форма. 

Некои форми на текстови, сепак содржат повеќе информации за ИД од други, 

односно содржат поголем спектар на ИД.  

Следниот графикон ги прикажува изворите искористени за изработката 

на овој труд. 

 
 На графиконот правиме разлика помеѓу слободен разговор на полски или 

украински студент со роден зборувач на македонскиот јазик или со странски 

зборувач на македонскиот јазик. Оваа поделба е поврзана со погорната поделба 

на слободен разговор vs. разговор под притисок. Сметаме дека во најголем дел 

од случаите разговорот со роден зборувач е поблиску до разговорите под 
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притисок, зашто се води со „незгоден соговорник“ способен да ги регистрира 

сите девијации, додека разговорот со странски зборувач е послободен, зашто 

соговорникот или не ги забележува девијациите или самиот е автор на 

девијации. 

 Во врска со пишаните извори ќе забележиме дека преводните текстови 

содржат повеќе девијации од авторските (есеи и др.). Од кореспонденцијата би 

ги пофалиле текстовите од интернет-комуникаторите поради нивната 

информативност во врска со ИД. Текстовите собрани од нив ја имаат 

спонтаноста и дијалошкиот карактер на говорените текстови, и техничката 

удобност на пишаните текстови. За разлика од писмата, комуникаторите нудат 

поактивна, поразновидна и поспонтана комуникација, респективно појасна и 

попрецизна претстава за ИД. Од пишаните извори во изработката на овој труд 

влегоа околу 200 стр. текст само од комуникаторите и СМС-пораките, околу 100 

стр. есеи, 40 стр. преводи, 15 стр. писма, 20-ина граматички вежби.  

 

8. ИД во зборуван и во пишан текст 
 

Основна е поделбата на изворите на визуелни (пишани) и аудитивни 

(говорени). Говорените извори се повредни според критериумот на 

информативноста поради спонтаниот карактер. Пишаните извори имаат намален 

(филтриран) инвентар на ИД, поради поголемото внимание при пишувањето 

отколку при зборувањето. Од технички аспект, пишаните извори имаат голема 

предност зашто е многу полесно да се анализира пишан текст поставен на 

работната маса на аналитичарот, отколку текст кој информаторот го изговара 

само еднаш. Овој хендикеп на говорените текстови се надминува со примена на 

средства за запис на звукот, но диктафонот може да го уништи спонтаниот 

карактер на разговорот, а важно е „разговорот да се води колку што е можно 

послободно“ (Вайнрайх 1979 : 37) за да се добијат информации за ИД.  

Постојат крупни разлики во самата природа на ИД што се појавуваат во 

зборуван од оние што се карактеристични за пишаниот текст. Разлика која прва 

паѓа в очи е појавата на печатни и правописни девијации во пишаните текстови 

и нивното отсуство во зборуваните, и, соодветно, појавата на правоговорни 

грешки и “туѓ акцент“ во зборуваните текстови и нивна неперцибилност во 
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пишаните. Меѓу ИД во пишаните и зборуваните текстови има и подлабоки и 

понеочигледни разлики. Повеќето од нив се обусловени од природата на 

продукцијата на текстот: кога пишуваме имаме можност да се вратиме и да 

поправиме без да оставиме траги; кога зборуваме, соговорникот, ситуацијата, 

условите на разговорот не секогаш го одобруваат поправањето на ИД, особено 

на оние кои не го отежнуваат разбирањето. Врз основа на ова, можеме да 

заклучиме дека и бројот на девијациите е обично помал во пишаните текстови. 

Освен квантитативната, дали има и квалитативна разлика? Односно, ако ги 

исклучиме правописните и правоговорните, дали има други примери на 

девијации карактеристични претежно за зборуваните или претежно за пишаните 

текстови? Тешко е да се каже во која мера, но девијации ограничени на 

писмените или на усните текстови постојат. Добар пример, кој го потврдува тоа 

е употребата на удвоениот предмет во македонскиот јазик (в. VII.3.). 

 

9. ИД во преводни и во авторски текстови. Разлики меѓу преводот и 

зборувањето. Влезни и излезни јазици 

 

Директниот метод1 во современата настава по странски јазик се 

применува со цел да се обезбеди поголемо вживување во јазикот-цел, да се 

создаде илузија за негова првичност и да се спречат ИД. Апсолутна директност 

на директниот метод не се обезбедува никогаш и директното изучување секогаш 

во одредена мера останува само формално, затоа што дури и при отворената 

неупотреба првичниот јазик секогаш останува во свеста на ученикот да го следи 

како сенка, да му помага и да му пречи. 

 Особено во почетните фази од изучувањето на странскиот јазик, пред сè 

на курсевите А и Б, од самиот почеток на изградбата на способноста за активна 

употреба, зборувањето е исклучително слично на преведувањето без разлика 

дали се изучува според директниот или индиректниот метод. Кога украинскиот 

студент почнува да зборува македонски, тој своите мисли ги оформува на 

украински, а потоа ги преведува на македонски. Тоа е така до оној период од 

изучувањето на македонскиот јазик кога украинскиот студент ќе почне да 

„размислува на македонски“, и кога формирањето на македонските текстови ќе 
                                                 
1 За двата основни методи стана збор во делот II.4. 
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се автоматизира во доволен степен, па вербализацијата ќе тргне директно на 

македонски, а тоа обично се случува на нивото Б2-Ц1. До тој период првичниот 

јазик функционира како излезен, а вторичниот како влезен јазик (Берков 2004 : 

7-8) во „преведувачкиот“ процес. Сличноста меѓу преводот и зборувањето ја 

потврдуваат и ИД, кои во голем процент се совпаѓаат во авторските и во 

преводните текстови. Не тврдиме притоа дека ИД квалитативно и 

квантитативно не се разликуваат, затоа што разлики има: преводните текстови 

се “поинтерференцијални“, при преводот студентот прибегнува кон калкирање 

почесто отколку при зборувањето или пишувањето авторски текст. 
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III. МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК НАСПРЕМА ПОЛСКИОТ И 

УКРАИНСКИОТ (МОЖНОСТИ ЗА ПРЕДВИДУВАЊЕ НА 

ИНТЕРФЕРЕНЦИИТЕ) 

 

1. Првичен јазик 

 

Како што се кажа претходно (II.1.), откривањето на интеференциите, и 

интерференцијалноста на девијациите бара солидно познавање и на првичниот и 

на вторичниот јазик. Се чувствуваме обврзани да кажеме збор-два за првичните 

јазици. 

1. 1. Украински јазик 
Украинскиот јазик заедно со рускиот и белорускиот ја сочинува 

источнословенската група. Најважен дистинктивен признак во консонантскиот 

систем на украинскиот јазик е палаталноста. Меките и „смекнатите“ 

консонанти, сепак, се помалку на број и во многу поретка употреба, отколку во 

рускиот јазик. Има два звучни веларни консонанти: г [γ] и ґ [g], вториот со 

дистрибуција ограничена на 50-ина лексеми. Во шесточлениот вокален систем 

специфичен е вокалот и [y], според изговорот и историскиот развој единствен на 

словенската јазична територија.1 Акцентот не е врзан ни фонетски ни 

морфолошки, може да врши смислоразликувачка функција.2 Според квалитетот 

тој е динамичен. Во западноукраинските дијалекти има тенденција за 

парокситонеза3 (Станойоскі 2004). Нема фонолошка должина. 

Има развиен систем од по седум падежни форми кај имињата за трите 

рода и двата броја. Три чести глаголски времиња: минато, сегашно и идно, и 

предминато време со многу ретка и стилски ограничена употреба слично на 

                                                 
1 Во украинскиот јазик *ЪI>и, *и>и, а i [i] се вратило подоцна како рефлекс на јат *ä и од е и о 
во затворени слогови. И според изговорот украинското и се разликува од руското ы и полското 
y. 
2 На пр. в'ікна (номинатив множ.) – вікн'а (генитив едн.), запл'ачу (ќе заплачам) – заплач'у (ќе 
платам). Тоа се случаи во кои акцентот врши функција на супрасегментална фонема, односно од 
неговото место зависи значењето. Сп. мак. л'етово – лет'ово. 
3 Во областите кои граничат со полскиот и словачкиот дијалектен простор. Источните словачки 
дијалекти имаат парокситонеза. 
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македонското предминато време.1 Идното време од несвршени глаголи има 

аналитички (буду читати) и синтетички форми (читатиму) без семантичка 

разлика. Глаголот сум се испушта во именскиот прирок, а неговите полни 

форми на сегашното време се наполно архаизирани и сега има само една форма 

за сите лица во обата броја, формата є. 

1. 2. Јазичната ситуација во Украина  

Историските настани и општествено-политичките промени наложиле 

условна поделба на Украина на западна и источна. Ваквата поделба и денес има 

културолошка, верска и јазична поткрепа. Јазичната ситуација во Украина дава 

богат материјал за социолингвистиката. Јазичната војна меѓу украинскиот и 

рускиот јазик е топ-тема во украинскиот јавен живот последниве години. 

Украинските лингвисти руското јазично и јазичнополитичко влијание го 

нарекуваат „лингвоцид“ врз украинскиот јазик (Масенко 2006). Лариса Масенко 

(2004а) забележува дека коегзистенцијата на два рамноправни јазици не може да 

трае долго и секогаш завршува со победа на едниот јазик. Ваквата теорија се 

потврдува на примерот на украинската јазична ситуација и териториите на кои 

пред неколку години се зборувале двата јазици сега се речиси наполно 

рускојазични.2 Различни студии и анкети даваат различна слика на јазичната 

ситуација, некои констатираат подобрување, некои влошување (од аспект на 

украинскиот јазик). Факт е дека дури и во главниот културен центар во западна 

Украина, Лавов, се забележува продор на рускиот јазик во секојдневната 

употреба, иако до пред некоја година тој таму не можеше да се слушне. 

Двојазичноста во Украина е директно условена од политичката ситуација во 

државата. А таа во моментов е целосно во прилог на украинскиот јазик. И на 

парламентарните избори во 2007 победија „портокаловите“ украинофилски 

(патриотски) партии3. На овие избори настапија и политички партии, кои дури 

отворено се залагаат „за руски јазик, за сојуз со Русија“4 итн.  

                                                 
1 Македонското предминато време (Јас бев јадел кога дојде ти.) во разговорниот стил се 
истиснува со т.н. плусквамперфект II со има (Јас имав јадено кога дојде ти.), а во украинскиот 
јазик се заменува со обично минато време и описни конструкции. 
2 Пример за ова е дури и главниот град Киев. За јазикот на Киев: Мовна ситуація Києва 
(Залізняк/Масенко 2001). Една изјава на киевчанец дадена годинава може да биде илустративна: 
„Кога ќе слушнам украински во метро или на улица, секогаш се вртам да видам кој зборува“. 
3 Блокот на Јулија Тимошенко и Наша Украина на претседателот Јушченко. 
4 Блокот на Наталија Витренко. 
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Во источна Украина рускиот јазик има апсолутна доминација во 

секојдневното општење и за тамошното население е поблизок отколку 

украинскиот јазик. Во централна Украина (го имаме предвид овде најмногу 

градот Киев) населението е двојазично, за свој мајчин јазик го смета 

украинскиот, но почесто се зборува руски. Во западна Украина населението е 

исто така двојазично, за свој мајчин јазик го смета украинскиот и зборува 

украински, а во ретки случаи се служи со рускиот јазик. При изучувањето на 

трет јазик, на Украинците од источна Украина како јазик-извор (првичен) во 

процесот на интерференцијата ќе им послужи рускиот1, затоа што со него се 

служат и затоа што го знаат најдобро. Во истите услови, од истите причини за 

Украинците од западна Украина првичен ќе биде украинскиот јазик. За 

киевчаните колку украинскиот, толку и рускиот може да биде извор во процесот 

на интерференциите. Во нивниот случај најверојатно е дека ќе има проток на 

интерференции кон јазикот-реципиент наизменично и од украинскиот и од 

рускиот јазик, во зависност од потребите што ги налага конкретниот јазичен 

проблем2. 

Кажаново наведува на заклучокот дека украинската јазична ситуација 

бара зголемена претпазливост при проучувањето на интерференциите на 

украинскиот со македонскиот јазик. Украинските студенти се двојазични и 

знаењата од обата јазици играат улога во изучувањето на третиот јазик. До 

толку повеќе ова важи за изучувањето на македонскиот или на некој друг 

словенски јазик како трет. Компаративниот пристап најверојатно би потврдил 

дека македонскиот е посличен со рускиот отколку со украинскиот. Во прилог на 

ваквата проценка одат и историските факти за улогата на црковнословенизмите 

во кодификацијата на рускиот и на македонскиот јазик. Поради тоа, нереално е 

во XXI век да се бара идеална можност за проучување на чиста украинско-

македонска интерференција со украинскиот како единствен првичен јазик. 

                                                 
1 Освен во случаите кога јазикот кој се изучува е многу поблизок со украинскиот отколку со 
рускиот јазик. Таков е полскиот јазик. 
2 На пр. во случајот со изучувањето на македонскиот јазик како вторичен двојазичниот 
Украинец може да ги користи изговорните навики стекнати во изговорот на украинските тврди 
консонанти (на пр. ч), а потоа да ги користи многубројните лексички совпаѓања меѓу 
македонскиот и рускиот јазик (за ова повеќе во делот V). Тоа се недевијантни интерференции. 
Нeправилноста, невнимателноста во трансферот на елементите, сознанијата ќе резултираат со 
интерференцијални девијации. 
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Нашиот избор, да го проучуваме говорот на студентите од Универзитетот во 

Лавов, сметаме дека е најблиску до тој идеал. 

1. 3. Полски јазик 
Од јазиците во словенското јазично семејство полскиот јазик има 

најмногу сличности со другите јазици од западната словенска група и со 

украинскиот и белорускиот од источната. Опозицијата по мекост во 

консонантскиот систем на полскиот јазик има малку поголемо значење отколку 

во украинскиот и многу поголемо отколку во македонскиот. Веларниот 

консонант [γ] карактеристичен за јазиците на појасот Чехија, Словакија, 

Украина не е познат во полскиот јазик. Вокалниот систем е осмочлен: покрај 

основните пет самогласки присутни и во македонскиот јазик, ја има 

самогласката /y/, континуант на прасловенското *ЪI, историски и фонетски 

различна од украинската фонема /и/, и две назални самогласки ą и ę. Акцентот, 

како и во македонскиот јазик, е динамичен и фонетски фиксиран, но на 

пенултима. Нема фонолошка должина. Во граматиката полскиот јазик не 

отстапува битно од другите словенски небалкански јазици: седмочлен систем на 

падежни форми, два броја кај имињата, три чести глаголски времиња. Глаголот 

сум се употребува во состав на именскиот прирок. 

Ни полските ни украинските дијалекти, со исклучок на некои области, 

немаат битна улога во општењето, па ни во одредувањето на карактеристиките 

на првичниот јазик. Тие или се замениле со стандардниот јазик или и без тоа не 

отстапувале многу од него. Ова важи и за областа Шлезија, каде што впрочем се 

наоѓа Шлескиот универзитет. Навистина, шлескиот дијалект значително 

отстапува од стандардниот полски јазик, но студентите претпочитаат да 

зборуваат литературно. 

 

2. Двојна информација 
 

Кога слушаме говор на странски (за зборувачот) јазик ние можеме да 

добиеме сознанија и за јазикот на кој зборува зборувачот (вторичен), и за 

неговиот првичен јазик. Ова правило не важи само во оние ретки случаи на 

виртуозно зборување на странскиот јазик без интерференции (Вайнрайх 1979 : 

предговор: Мартине А.: 20). Исказите со ИД содржат двојна информација. На 
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пр. изговорот на украинското г [γ] како [х] сведочи за тоа дека во првичниот 

јазик на зборувачот нема таква артикулација. Не треба да дозволиме овој 

едноставен пример да нè наведе на неправилен заклучок дека информативноста 

на ИД е меѓујазична лаичка игра без научен интерес. Напротив, 

искористувањето на ИД во лингвистички цели во некои ситуации е неопходна 

постапка. Ќе земеме друг пример кој до извесна мера ќе ја потврди научната 

оправданост на проучувањето на ИД. Во македонскиот стандарден јазик 

постојат тврдо л [ł] и полумеко љ [l’]. Во украинскиот јазик има тврдо л [ł] и 

меко л` [λ]. Разликата меѓу украинскиот мек и македонскиот полумек изговор е 

забележлива, но македонското и украинското тврдо л, се чини, звучат еднакво. 

Сепак, Полјакот кој зборува украински не можејќи да изговори л го 

идентификува со полското ł [w], а Полјакот кој зборува македонски наместо 

македонското л изговара полумеко l [l]. Ова не само што не може да биде 

случајно, туку е најсигурен доказ дека македонскиот изговор на л е помек од 

украинскиот.1 Откривањето на ИД во говорот на информаторите е исклучително 

важно и применливо и во дијалектолошките истражувања, особено во поглед на 

фонолошкиот систем, и во историските проучувања на пишаните документи.2 

Од ИД на странските зборувачи на македонскиот јазик, може да се дојде до 

нови откритија за македонскиот јазик. Колку и да звучи парадоксално, многу 

јазични појави се незабележливи за родениот зборувач поради 

автоматизираноста на перцецијата и говорот, а забележливи за странецот. 

Искуствата на странските македонисти запишани во нивните трудови се 

исклучително драгоцени за македонската наука за јазикот.  

 

3. Предвидување на интерференциите 
 

Ако ИД даваат информација за првичниот и вторичниот јазичен систем, 

како што се кажа погоре, тогаш и обратно, компаративно-конфронтативното 

сопоставување на двата системи дава информација за потенцијалните ИД. На 

ваков начин доаѓаме до една битна особеност на проучувањето на јазичните и 

говорните интерференции, особеност, на која во неколку наврати инсистира и 

                                                 
1 Сличен пример дава Вајнрајх со изговорот на англиските /д, θ/: „Французите изговараат [z, s], а 
Русите изговараат во тие случаи обично [d, t]“ (Вайнрайх 1979 : 48). 
2 Така се открива појавата мешање на носовките во историјата на македонскиот јазик. 
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Вајнрајх (1979 : 24, 48, 51)1, а тоа е дека интерференциите се предвидливи. 

Самото сопоставување на првичниот и вторичниот јазичен систем врз основа на 

разликите и сличностите дава информации за потенцијалните интерференции. 

Лингвистот може да ги открие интерференциите во говорот на зборувачот на 

вторичниот јазик дури и пред тој да почне да го зборува или учи тој јазик. 

„Каков и да е степенот на различноста или сличноста на јазиците во контакт, 

пред да се пристапи кон каква било анализа на интерференциите, неопходно е 

прецизно да се определат тие сличности и разлики за секоја јазична област – за 

фонетиката, граматиката, лексиката“ (Вайнрайх 1979 : 24). На пр. во јапонскиот 

јазик не постојат гласовите [v], [ž], [ł] од украинскиот јазик. Јапонскиот 

зборувач на украинскиот јазик нема да ги изговара овие гласови и ќе бара начин 

да ги идентификува со гласови познати за јапонскиот изговор (Куріхара 2006 : 

174). Врз основа на фонолошкиот систем на јапонскиот и украинскиот јазик 

може да се претпостават интерференцијалните девијации: башко место укр. 

важко, джах м. жах, Русрана м. Руслана. По слична постапка може да се добие 

список на ИД во говорот на Македонците зборувачи на јазикот урду,2 иако во 

моментов веројатно нема македонски познавачи на урду, или, пак, список на 

интерференции меѓу два познати мртви јазици чиј контакт ни географски ни 

временски не бил можен. 

 И пред да преминеме кон анализа на студентските текстови, можеме да 

се обидеме да направиме мал преглед на некои од главните македонско-

украински и македонско-полски интерференции по пат на сопоставување на 

јазичните системи. Тоа ќе биде кабинетски преглед, кој треба да добие теренска 

потврда во втората половина од овој труд (в. IV, V, VI и VII). 

 При сопоставувањето на првичниот и вторичниот јазик со цел да се 

предвидат интерференциите, веднаш се прави проценка дали е македонскиот 

јазик „тежок“ или „лесен“. Постојат два аргументи добро познати во науката: 

еден во прилог на мислењето дека е лесен, друг – дека е тежок. 

Македонскиот јазик, како и полскиот и украинскиот припаѓа на 

словенското јазично семејство. Ова значи дека за Полјакот или Украинецот е 
                                                 
1 „Од контрастивната анализа на фонемите на двата јазици и според начините на нивната 
употреба може да се состави список на формите на фонетската интерференција, кои може да се 
очекуваат доколку дадените јазици стапат во контакт“ (стр. 51). „Ладо и Шен успеале, на 
пример, со извонредна точност да ги предвидат интерференциите на шпанскиот, кинескиот и 
португалскиот јазик во англискиот фонетски систем“ (стр. 48) 
2 Официјален јазик на Пакистан (заедно со англиски). 
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многу полесно да научи македонски отколку за Французинот или 

Норвежанецот. Тоа е најмногу поради големиот број сличности и совпаѓања во 

лексичкиот фонд (в. повеќе во делот V).  

Од друга страна, македонскиот јазик е најбалканизираниот словенски 

јазик1, наспроти украинскиот и полскиот кои во својата самостојна историја не 

биле изложени на балканското јазично влијание. Балканизацијата на 

јужнословенските јазици истовремено значи и деславизација2, а деславизацијата 

значи и создавање разлики на македонскиот во однос на севернословенските 

јазици3. Резултатите од деславизацијата се и причинители на ИД во 

македонскиот јазик на Полјаците и Украинците. Затоа, основниот аргумент дека 

македонскиот јазик е „тежок“ е балканизираната граматика. Граматиката на 

македонскиот јазик претрпела силно романско влијание и затоа денес за 

Французинот или Романецот полесно е изучувањето на некои граматички 

карактеристики отколку за Украинецот и Полјакот. 

 Од граматиката да ги видиме основните карактеристики на именскиот и 

глаголскиот систем: 

 македонски украински и полски 

развиен систем на форми за 

изразување на падежните односи 
– + 

развиен систем на форми за 

изразување на временските односи 
+ – 

 Ова се двете основни разлики на граматиката на македонскиот во 

споредба со украинскиот и полскиот јазик. Разликите во јазичните системи се 

причина за ИД, но, дали сите разлики? Дали на пр. овие две разлики 

(претставени во табелата) подеднакво причинуваат ИД во говорот на 

украинските и полските студенти? Во практиката се покажува дека причинител 

на ИД е само втората карактеристика. Всушност, ИД во оваа табела се на 

страната на плусот, затоа што се работи за проценка на развиеност на системот: 

ИД ќе има во употребата на глаголските времиња во македонскиот јазик (како 

                                                 
1 Пандев (2003 : 50) го поставува прашањето: „дали странските лингвисти повеќе се 
заинтересирале за македонскиот како словенски јазик [...] или, пак, превладеал интересот за 
македонскиот меѓу балканските јазици?“ 
2 Само некои примери на конзервирање на словенски карактеристики под балканско 
несловенско влијание може да се третираат поинаку. На пр. зачувувањето на аористот и 
имперфектот не може да се смета за деславизација. 
3 Западно- и источнословенски. 
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вторичен), и ИД ќе има во употребата на украинските и полските падежни 

форми од страна на македонскиот зборувач. Жаришта на ИД се оние делови од 

јазикот кај кои во вторичниот јазик има повеќе единици кои одговараат на 

помалку единици од првичниот јазик. Падежните форми жінка, жінки, жінці, 

жінку, жінкою од првичниот украински јазик имаат само една форма (жена) 

како еквивалент од вторичниот македонски јазик. Затоа и не може да се 

очекуваат ИД, освен во многу ретките случаи на додавање падежна наставка на 

македонската именка по примерот на украинската. Обратно, во 

интерференцијата со првичен македонски и вторичен украински јазик токму 

падежните форми ќе бидат најголемото жариште на ИД. Од друга страна, 

глаголските форми и конструкции: (таа) јадела, јала, јадеше, јаде (аор.), има 

јадено, е јадена, сите се преведуваат на украински со (вона) їла и на полски со 

(ona) jadła. Во делот II.9. веќе ја споменавме корелацијата меѓу преводот на 

вторичен (влезен) странски јазик и зборувањето на тој јазик. Украинскиот и 

полскиот зборувач ќе имаат тешка задача да ја преведат мислата (вона) їла 

(jadła) на македонски затоа што ќе мораат да изберат една од широкиот 

репертоар форми. Полесно е кога изборот не е облигаторен, кога може да се 

избере една од повеќе синонимни единици, на пр. меѓу има јадено, е јадена и 

јадела. Потешко е со формите: (таа) јадеше, јаде, јадела, јала, кои, што е 

„најлошо“ имаат категоријално распределена дистрибуција поради категориите 

прекажаност и определеност.1 

             

                                                 
1 За категоријалноста како фактор за девијации ќе стане збор во делот VI.2. Повеќе за 
морфолошките ИД во глаголскиот систем во делот VI.1. 
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Ќе воведеме два нови термини кои ќе ни служат натаму за прецизен и 

економичен опис на меѓујазичните разлики од аспект на ИД: 1. олеснувачки 

разлики, разлики кои не причинуваат појава на ИД, како на пример немањето 

падежни форми во македонскиот јазик, 2. отежнувачки разлики, кои 

причинуваат ИД, на пр. поразвиениот систем на глаголските времиња. 

Олеснувачката разлика на македонскиот јазик во однос на украинскиот и 

полскиот во падежниот систем е исто така настаната под влијание на 

балканскиот јазичен сојуз. Оттука заклучуваме дека не сите пројави на 

балканизацијата се причинители на ИД. Во прилог на последново оди и 

мислењето докажано во контактната лингвистика, дека контактот на несродни 

јазици (какви што се јазиците од балканскиот сојуз) води кон упростување на 

граматичките конструкции и кон аналитизам. Затоа и балканизацијата на 

македонскиот јазик создала и олеснувачки разлики, покрај отежнувачките.  

 Основни отежнувачки разлики во глаголскиот систем1 се: 

− Развиениот систем на минати времиња,  

− Развиениот систем на идни времиња. 

Главна отежнувачка разлика во именскиот систем е категоријата 

определеност / неопределност изразена со употребата / неупотребата на членот. 

Олеснувачка разлика е редукцијата на падежните форми. 

                                                 
1 Ова се само двете главни разлики. Поконкретно и повеќе в. VI.1 и VI.2. 



 59

IV. ФОНЕТСКИ И ФОНОЛОШКИ ИД 
 

Пред развојот на фонологијата, и фонетските и фонолошките ИД 

традиционално биле определувани како „гласовна супституција“. Дури „со 

развојот на фонологијата истражувачите престанале да се ограничуваат на опис 

на „неправилниот изговор“ на гласовите и се зафатиле со утврдување точни, 

проверливи причини за таквиот изговор, при што причините се внатрешни, 

карактеристични за првичниот систем на зборувачот“ (Вайнрайх 1979 : 39). 

 

1. Екстралингвистички фактори во формирањето на изговорните навики 
 

Пресудни за фонетската правилност во зборувањето на странски јазик се 

објективните совпаѓања и разидувања во артикулациските бази на првичниот и 

вторичниот јазик, како и мрзливоста и настојчивоста на субјектот да ги совлада 

новите артикулациски единици. Артикулацијата е физичка активност. Новата 

артикулациска база бара поголем напор, создавање нови изговорни навики, па и 

развој на одделни мускули во усната празнина, кои дотогаш не биле многу 

ангажирани. Физичката болка, со која е проследен правилниот изговор, може да 

послужи дури како критериум за правилноста на почетното зборување на нов 

јазик со поинаква артикулациска база. Овде се вклучуваат и фактори од 

аудитивно-акустички карактер. Слухот и способноста да се репродуцира 

слушнатото обично се сметаат за решавачки во усвојувањето на туѓиот изговор. 

Доаѓаат до израз актерските способности, па и музичкиот талент. Зборувачот 

што умее да глуми и да имитира би требало брзо да го усвои изговорот на 

странскиот јазик, но со слушање, најдобро со престојување во јазичната средина 

на тој јазик. Овде ќе биде важно и запознавањето со „говорно влијателни“ 

носители на јазикот, односно луѓе со изговор што ќе го привлече вниманието на 

изучувачот и ќе го натера да имитира. Изучувачите со музички талент, исто 

така, по правило брзо го усвојуваат новиот изговор поради остриот слух и 

способноста за соодветна акустичка репродукција. Оние, што го немаат ваквиот 

талент, но и што се мрзливи по однос на артикулацијата како физички процес, 
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ќе го зборуваат туѓиот јазик користејќи ја артикулациската база на првичниот 

јазик,1 ќе бидат средиште на интерференции.  

 

2. Типологија на фонетско-фонолошките ИД 
 

Во книгата Јазици во контакт Уриел Вајнрајх изделува 4 типа на 

фонетско-фонолошки интерференции (Вайнрайх 1979 : 45-47). Со мали измени 

ќе ја применуваме оваа типологија и за нашиов труд: 

1. Недиференцијација на фонемите (under-differentiation) се јавува во 

случаите кога во вторичниот систем има фонема некарактеристична за 

првичниот, односно кога на две фонеми од вторичниот систем соодветствува 

една од првичниот. На пр. Македонците и Србите кои го изучуваат украинскиот 

или полскиот јазик обично не ги разликуваат фонемите /i/ и /и/ во украинскиот, 

односно /i/ и /y/ во полскиот јазик. Сметаме дека недиференцијацијата е најчест 

тип на фонолошка интерференција. 

 2. До хипердиференцијација на фонемите (over-differentiation) доаѓа во 

обратниот случај, кога на две фонеми од првичниот јазик им соодветствува една 

во вторичниот. Во тој случај може да дојде до измислување на фонолошки 

разлики онаму каде што не постојат, по моделот на првичниот јазик. Еве еден 

пример од моето лично искуство од часовите на Универзитетот во Лавов: при 

мојот изговор на зборот четири студентите, имајќи го предвид украинскиот 

фонолошки систем, забележаа дека изговарам четирі. Разликите меѓу едното и 

другото [i] во овој збор се незабележливи за родените зборувачи на 

македонскиот јазик, зашто тие имаат чисто фонетски карактер, но ете 

украинските студенти им придадоа фонолошка релевантност, потпирајќи се на 

првичниот систем. Инаку, хипердиференцијацијата е поредок тип на 

интерфернција во споредба со недиференцијацијата. Вајнрајх во посебен тип ја 

изделува реинтерпретацијата на разликите (reinterpretation of distinctions) 

односно на дистинтивните признаци, кога изучувачот „ги разликува фонемите 

во вторичниот систем според признаци, кои за него се само придружни или 

излишни, додека во првичниот систем се релевантни.“ (Вайнрайх 1979 : 46). 

                                                 
1 Ова може да биде поучно и за територијалниот одраз на нивелацијата на артикулациската база 
(што може да доведе и до подлабоки промени во фонолошкиот систем), особено во преодните 
дијалекти (на пр. на украинско-полското пограничје). 
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Поради големите сличности, реинтерпретацијата на дистинтивните признаци ќе 

ја присоединиме кон хипердиференцијацијата на фонемите во еден тип на 

интерференција. 

 3. Супституција на гласовите (phone substitution) е исклучително честа 

фонетска интерференција и се појавува речиси при секоја разлика во 

артикулациските бази меѓу првичниот и вторичниот јазик. При супституцијата 

на гласовите нема фонемски разлики, т.е. фонемата од вторичниот јазик има 

исто место во фонолошкиот систем како соодветната фонема во првичниот 

јазик, но се разликуваат по артикулациско-акустичките особености. Полските 

студенти на пример го супституираат македонскиот глас [ł] со [l]. 

 „Некои типови на фонетска интерференција поради нивната сложеност 

не се поддаваат на гореспоменатата типологија. Особено треба да се има 

предвид хиперкоректноста.“ (Вайнрайх 1979 : 47). 

 

3. Артикулациската база на македонскиот јазик 
 

 Македонскиот изговор се служи со следните гласови:1 [a] – а, [b] – б, [v] – 

в, [g] – г, [d] – д, [ɟ] – ѓ, [e] – е, [ʒ’] – ж, [z] – з, [dz] – ѕ, [i] – и, [ i] – ј, [k] – к, [ł] – 

л, [l’] – љ, [m] – м, [n] – н, [n ] – њ, [o] – о, [p] – п, [r] – р, [s] – с, [t] – т, [c] – ќ, [u] 

– у, [f] – ф, [x] – х, [ts] – ц, [ʧ’] – ч, [ʤ’] – џ, [ʃ’] – ш. Тоа се основните гласовни 

вредности на 31 фонема од фонолошкиот систем на македонскиот јазик. Од нив 

поголем дел се присутни во полскиот и во украинскиот јазик. Позабележителни 

разлики има во изговорот на т.н. шушкави согласки (ж, ч, џ, ш), кои во 

македонскиот јазик се изговараат нешто помеко отколку во украинскиот и уште 

помеко во споредба со полскиот јазик. Како такви тие стануваат елемент на 

туѓиот акцент на полските и украинските студенти. Сепак, малата смекнатост 

(во споредба со полскиот и украинскиот изговор) на македонските шушкави 

согласки има чисто фонетска вредност и не е причина за фонолошки ИД. Во 

македонскиот јазик /v/ е консонант, за разлика од украинскиот и полскиот јазик, 

каде што тој е сонант. Исто, и тоа може да има барем минимален придонес за 

туѓиот акцент на полските и украинските студенти. Изговорот [g] постои во 

                                                 
1 Поаѓаме од основната гласовна вредност на фонемите. 
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артикулациската база на украинскиот јазик, иако има многу ретка употреба. 

Изговорите [dz] – ѕ и [ʤ’] – џ постојат и во артикулациските бази на 

украинскиот и на полскиот јазик (како [dz] и [ʤ]), а разидувањето со 

македонскиот јазик е чисто графичко – тоа што во македонскиот јазик се 

користи една буква за нивно означување. Изговорот [ł] – л не е карактеристичен 

за артикулациската база на полскиот јазик и се јавува како главна особеност на 

туѓиот акцент на полските студенти. Фонемата /љ/ во македонскиот јазик има 

две реализации кои се прифаќаат како „културен изговор“, а тоа се [l’] и [λ] 
(Савицка/Спасов 1997 : 81-82). Со оглед на поголемата распространетост на 

изговорот [λ] во секојдневните разговорни ситуации во Македонија, и 

студентите од странство претежно изговараат така. Со тој изговор немаат 

проблем ни украинските ни полските студенти, зашто артикулациската база на 

првиот јазик го познава тој изговор. Гласовите [ɟ] (ѓ) и [c] (ќ) не ги познаваат ни 

полската ни украинската артикулациска база. На студентите обично им се 

објаснува дека тоа е нешто помеѓу меко д’ и меко г’ (ѓ), односно помеѓу меко т’ 

и меко к’ (ќ). 

 Македонскиот јазик се одликува со слабо развиена алофонија, и поголем 

дел од алофоните се среќаваат и во артикулациските бази на полскиот и на 

украинскиот јазик. 

 Во реализацијата на фонетскиот систем на странскиот јазик за појавата 

на туѓиот акцент може да одлучуваат и нијанси. Артикулациското поместување 

за еден милиметар некаде во усната празнина често резултира со појава на туѓ 

акцент. Туѓиот акцент може да биде силно изразен, но може да биде и многу 

слабо изразен, така што проучувачот на интерференциите може да биде доведен 

во забуна дали навистина може да се регистрира туѓ акцент и, уште поважно, во 

што се состои тој. Често ни се случува да забележиме некој чуден акцент кај 

странскиот зборувач, но да не можеме со сигурност да му посочиме каде тој 

греши. Поради сите тие нијанси на изговорот на гласовите од странскиот јазик, 

се случи и една важна промена во дидактиката на наставата по странски јазик. 

Таа промена најзабележителна е во учебниците по странски јазик. Имено, 

описот на артикулацијата на гласовите толку присутен како неодминлив дел на 

почетокот на постарите учебници по странски јазик, во посовремените 

учебници речиси наполно се изостава. Дидактичката улога во формирањето на 
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изговорните навики и усвојувањето на странската артикулациска база му се 

препушта на аудиозаписот, како неопходен придружен дел на современите 

учебници. Може тоа да се смета за замена на граматичко-преводниот со аудио-

лингвалниот метод во предавањето на овој дел од јазичниот систем. Таа 

промена несомнено повлијаа позитивно во избегнувањето на фонетските ИД.  

 

4. Преглед на фонетските и фонолошките ИД 
 

4.1. Изговорот на ќ и ѓ 

Meѓу главните артикулациски потешкотии во македонскиот изговор, што 

се јавуваат пред украинскојазичните и полскојазичните студенти прво го 

издвојуваме она што е видно уште на ниво на азбуката: изговорот  на меките 

консонанти ќ [k’] и ѓ [g’]. Се работи за артикулации, кои се можеби блиски со 

украинските меки т и д, но не се еднакви со нив. Често доаѓа до неправилно 

поистоветување и на фонетско и на фонолошко ниво. Во полскиот јазик има 

смекнато [k’] и [g’], сп. во зборовите kiedy (кога), giełda (берза), но палаталноста 

на македонските ќ и ѓ е поголема. Поради разликите во степенот на 

палаталноста1 (артикулациски: поради разликите во степенот на кревање на 

јазичната маса кон тврдото непце), карактеристична ИД е супституцијата на 

гласовите (в. во делот IV.2.). Во Речникот македонско-полски и полско-

македонски (Видоески/Пјанка/Тополињска 1990), во Прегледот на граматиката 

на македонскиот јазик, според авторката Зузана Тополињска, „македонскиот 

изговор ќ одговара горе-долу на полскиот изговор ć, ci пред самогласка или c 

пред i [...] а македонскиот изговор ѓ одговара на полскиот изговор dź, dzi пред 

самогласка или dz пред i.“ (исто, 329) Во истиот Речник, во делот Преглед на 

граматиката на полскиот јазик (автор, Влоѓимјеж Пјанка) стои: „Согласките ć и 

dź се слични на српскохрватските ћ и ђ“ (исто, 663). Овие различни проценки на 

изговорот на ќ и ѓ сведочат дека постојат само сличности (не и идентичности) со 

                                                 
1 Слични разлики во степенот на палаталноста постојат меѓу македонскиот стандарднојазичен и 
скопскиот изговор. Веларизацијата на ќ и ѓ во скопскиот говор резултира дури и со 
дефонемизација писмено документирана во некои македонски весници, на пр. со пишување к 
наместо ќ пред е (сп. шекер, Шекеринска). Овој проблем го споменуваме само поради стремежот 
на полските и украинските студенти што веќе престојувале во Македонија да го следат 
најпрестижниот изговор, изговорот на жителите на главниот град. 
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полскиот изговор и дека во говорот на полските студенти може да се очекува 

фонетска интерференција како супституција на гласовите. Во практиката тоа се 

потврдува.  

Проблеми и девијации со ќ и ѓ се јавуваат и на ниво на ортографијата (в. 

IV.6.). 

4.2. Секвенците /ти/ и /ди/ 

Оваа ИД која е исклучително честа во говорот на украинските студенти и 

досега нерегистрирана во говорот на полските студенти е поврзана со изговорот 

на согласно-самогласните групи со и како втор член и со согласка која во 

украинскиот јазик има мек корелат, како прв член. Тешкотиите се особено 

силно изразени во секвенците ти и ди, кои во македонскиот се изговараат без 

смекнување на денталот: [ti], [di]. Обата члена на секвенцата се присутни и во 

украинскиот, но во дадениот контекст никогаш не се јавуваат, односно денталот 

пред /и/ може да биде само мек [t’i] [d’i]. Графичкиот фактор може да се вплете 

со негативни последици, па македонските графички состави ти ди, да се 

изговараат како соодветните украински: [ty] [dy], но гласот означен со и во 

македонскиот му е близок на украинскиот і, а не на и. Значи, за Украинците при 

учењето македонски е важно да се навикнат на изговорот [ti], наместо 

украинските [t’i] [ty].  

 
Искуството во работата со украински студенти покажува дека ова 

воопшто не е наивна пречка, колку што можеби изгледа на графиконот, и 

потребен е релативно долг период за здобивање на изговорната навика.  Овде 

имаме и вкрстување со артикулацијата на ќ и ѓ. Една мала анкета со украински 

студенти покажа дека тие речиси не се во состојба да ја идентификуваат 

акустичката разлика меѓу [t'igar] и [k’'igar]. Во вежбите со диктат редовно се 

јавува грешката ти наместо ќи, сп. бидејти место бидејќи). 

За говорот на полските студенти не е карактеристична оваа девијација, 

затоа што во историскофонетскиот развој на полскиот јазик меките /т’/ и /д’/ 
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акустички квалитативно значително се оддалечиле од тврдите корелати, сп. t 

наспрема ć, и d : dź, а овој фонетски расчекор не дозволува фонемска 

хипердиференцијација со разликување на меко (во /ти/) и тврдо т (на пр. во /та/) 

во вторичниот македонски јазик, затоа што ни во првичниот јазик нема мек 

изговор [t’]. 

4.3. Слоготворно р 

Оние Украинци, што не учеле чешки, словачки, српски, ќе бидат 

изненадени од појавата на зборови „без вокал“, како крст, прв и сл. Пред 

полските студени се јавува истиот проблем. За разлика од украинскиот во 

полскиот јазик r може да се најде во позиција меѓу консонанти, сп. trwać (трае), 

wiatr (ветар), но во сите овие примери со границите на слогот е опфатен и 

вокалот (trwać и wiatr се едносложни), така што r е само еден од консонантите 

во консонантската група. Поради тоа, сосема природна е појавата на проблемите 

поврзани со изговорот на слоговите со вокално р, особено ако е консонантското 

соседство побројно (со консонантска група одлево или оддесно: четврток, 

прст, црква), ако е зборот многусложен и ако вокалното р е акцентирано (сп. 

прек'ршоци). Во стремежот што поверно да се долови изговорот на слогот со р 

како носител, необична но честа девијација кај украинските студенти е 

вдолжувањето на вокалот во следниот слог, сп. го изговорот: тргн'у:вање, 

ц'рква:та, и со пренос на акцентот: цркв'а:та. Кај полските студенти не е 

забележана девијација со вдолжување, кај нив чест е преносот на акцентот на 

следниот слог и неслоговен изговор на р, сосема по моделот на полскиот јазик, 

сп. [##crkv'a#ta##]. Кај Украинците понекогаш се јавува девијација со 

разложување на вокалното р на гласовна група со украинската фонема /и/ пред р 

[cyrkvata]. Украинскиот глас [y] овде настапува во замена за темниот призвук 

пред р. Слично, темниот вокал во бугарската група /ър/ се транскрибира на 

украински со /ир/, сп. буг. Търново – укр. Тирново. 

4.4. Изговор на л 

 Полумекиот изговор на македонското тврдо л е најтипичниот чинител на 

полскиот „акцент“ и фонетска ИД со највисок имунитет. Се работи за обична 

супституција на гласовите и причините лежат единствено во разидувањата меѓу 

првичниот и вторичниот јазик. И полскиот, и украинскиот, и македонскиот 
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фонолошки систем имаат опозиција од едно тврдо и едно меко л, но има 

разлики во степенот на мекоста (в. графикон). 

  
Степените на мекоста на л во македонскиот, украинскиот и полскиот 

јазик, прикажани на погорниот графикон не се одредувани со помош на 

прецизни артикулациски или акустички мерења, туку врз основа на акустичкиот 

впечаток на познавачите на овие јазици, запишан во учебниците, прирачниците, 

споредбените граматики и сл., како и по девијатолошки пат. На скалата мекоста 

ја претставивме во 3 степени, кои одговараат на македонскиот изговор: степен 1 

– тврдо македонско л, степен 2 – полумеко стандардно македонско љ, 3 – меко 

супстандардно македонско љ, онака како што се изговара во т.н. културен 

дијалект (Савицка/Спасов 1997 : 81-82), под влијание на српскиот изговор. 

Полското тврдо ł до толку го изменило изговорот што тука само од етимолошки 

и од графички причини може да се зборува за тврдо „л“, зашто фонетски тоа е 

само [w].1 Имајќи ги предвид етимолошкиот, графичкиот и фонетскиот аспект, 

на графиконот го одредивме како тврдо л со „нулова“ мекост. Фонолошката 

опозиција „тврдо л : меко л“ во трите јазици фонетски е одразена преку 

следниот распон на мекоста: во украинскиот 1 и 3, во полскиот 0 и 2, во 

стандардниот македонски 1 и 2 (в. на графиконот). Во културниот дијалект, 

претставен, пред сè, преку македонските медиуми, колку и да звучи 

                                                 
1 За предноста на етимологијата и ортографијата пред фонетиката во формирањето на 
колективната свест за гласовите интересен е следниов пример: Во украинскиот збор шукав 
‘барав’ (на полски szukał) крајното в се изговара како [w]: [šukaw], што е исто со изговорот на 
крајното ł во полскиот соодветник. Од друга страна, во формата за женски род укр. шукала, 
наставката се изговара [ła], а пол. szukała наставката се изговара [wa]. И, сепак, полско-
украинскиот билингв ќе смета дека во формата за машки род има разлики меѓу двата јазици, а 
во формата за женски род нема, и ќе го идентификува украинското л [ł] со полското ł [w], од 
графички причини и од причини на асоцијација со многу други украински зборови кои се 
разликуваат од полските само по л : ł. 
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парадоксално изговорот на љ не соодветствува на описот во Граматиката на 

македонскиот јазик (Конески 2004 : 115), и се изговара на третиот степен на 

мекоста.1 Ваквиот изговор е толку проширен во Македонија, што би било 

неоправдано да не се прифати како правилен и во странските центри во кои се 

изучува македонскиот јазик. Така, за македонскиот јазик, може да се прифати и 

распонот 1 и 3 меѓу мекото и тврдото л. Тврдото македонско и тврдото 

украинско л се околу првиот степен. Во Речникот македонско-полски и полско-

македонски (Видоески/ Пјанка/ Тополињска 1990 : 329) се вели „македонскиот 

изговор на л одговара горе-долу на рускиот“, а рускиот е идентичен со 

украинскиот. По девијатолошки пат се докажува дека разлика меѓу украинскиот 

и полскиот изговор сепак има: во говорот на Полјаците украинското тврдо л се 

супституира со полскиот глас [w] (ł), а македонското со полскиот глас [l] (l). 

Затоа и на графиконот македонското л е малку повисоко од украинското. Сепак, 

разликите се многу мали и незабележливи и затоа може да се констатира само 

минимална отстапка од македонскиот изговор во говорот на украинските 

студенти. Кај украинските студенти нема изразити ИД ни во изговорот на 

македонското љ. Во изговорот на љ нема ИД ниту во говорот на полските 

студенти, затоа што ваквиот изговор потои и во полскиот јазик како алофон на 

/l/, „македонскиот изговор љ одговара горе-долу на полскиот изговор l пред i, 

како во lis, liść“ (Видоески/ Пјанка/ Тополињска 1990 : 329). Македонскиот глас 

л [ł] не е познат во полскиот јазик ниту како алофон. Затоа тој се супституира со 

полскиот глас l [l], и така во говорот на полските студенти распонот на мекоста 

на тврдото и мекото л во македонскиот јазик изнесува 2 со 3. Оваа ИД е чисто 

фонетска. Таа го карактеризира изговорот на полските студенти на сите етапи 

од изучувањето на македонскиот јазик дури до Ц2. Само некои студенти и само 

понекогаш успеваат да го доловат македонскиот изговор на л со соодветниот 

степен на мекост.  

Со студентите од прва година направивме еден мал експеримент со цел 

да се спречи оваа ИД (полумекиот изговор на л) уште пред нејзината појава. На 

студентите им се кажа дека македонското љ се изговара полумеко (така, како 

што впрочем е во стандардниот јазик) и понатаму инсистиравме на таков 

изговор. Значи, тоа е изговор на љ на вториот степен. Сметавме дека на овој 
                                                 
1 Има цврсти дијалектолошки основи за форсирање на „оригиналниот“ македонски полумек 
изговор на љ, но не се форсира. 
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начин ќе се блокира супституцијата на гласот л (прв степен) со глас од вториот 

степен, затоа што вториот степен ќе биде веќе зафатен од страна на љ. Распон на 

мекоста меѓу двата гласа 2 со 2 не е можен, зашто тоа не го дозволува 

фонологијата и во тој случај двете фонеми би се слевале во една 

(недиференцијација на фонемите). Тоа претставуваше обид да и се придаде 

фонолошка димензија на оваа фонетска ИД, да им се прикаже на студентите 

како фонолошка ИД, и така да се истакне неопходноста од правилен (тврд) 

изговор, затоа што од тоа може да зависи семантичката вредност на исказот. 

Колку и да изгледа перспективно овој обид со помош на „фонематско 

истиснување“ да се сузбие оваа ИД со исклучително висок имунитет, мораме да 

признаеме дека по извесно време се откажавме поради неуспех. Причините за 

неуспехот можеби лежат во ниската фреквенција на љ во македонскиот јазик1, а 

можеби и во тоа што во универзитетски услови комуникациската вредност на 

јазикот е ниска2 (в. II.2.3.), па и фонолошките ИД не се доживуваат како 

нарушување на комуникациската вредност. Така, оваа ИД и натаму остана чисто 

фонетска. За нејзино исправање најмногу се потребни артикулациски вежби. 

4.5. Изговор на веларните согласки 

Македонската графема г се чита како украинската ґ [g], не како 

украинската г [γ], па затоа, се јавуваат чести грешки (но со низок имунитет), кои 

по правило се исправаат уште во почетните етапи од изучувањето. Станува збор 

за гласовна супституција, која е направена не поради недостиг на елемент во 

артикулациската база, туку поради погрешен избор на елемент од таа база.  

Кај полските студенти честа ИД е малото озвучување на х во 

интервокална позиција што е карактеристично за полскиот јазик, сп. го 

изговорот: [mehaniziran] наместо [mexaniziran]. 

                                                 
1 За споредба, Украинците редовно ги мешаат фонемите /г/ и /ґ/, изговарајќи [γ] наместо [g], без 
притоа да почувствуваат фонолошки пречки во комуникацијата, затоа што /ґ/ има прениска 
фреквенција. 
2 Јазикот ја остварува својата комуникациска вредност како систем, а во услови на намалена 
комуникациска вредност, ослабнато е чувството на системноста на јазикот, и чувството на 
системноста на фонемите во таа мера. Истакнувањето на структурата како важен лингвистички 
фактор кој ја определува интерференцијата од страна на Вајнрајх (Вайнрайх 1979 : 104-109), се 
однесува пред сè на ситуациите во кои јазикот остварува полна комуникациска вредност. 
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4.6. Изговор на /е/ и /о/ 

Една од понезабележителните ИД во говорот на украинските студенти е 

поширокиот и „потврд“ изговор на /е/ и /о/ под влијание на украинскиот изговор 

зад тврдите консонанти. Кај ограничен број украински студенти се појавува 

девијација со „мек“ изговор на /е/, т.е. со смекнување на консонантот пред него: 

тр’еба, вр’ем’е, под влијание на рускиот јазик. 

4.7. Акцент 

Македонскиот и полскиот јазик имаат фонетски фиксиран акцент, 

македонскиот на антепенултима, полскиот на пенултима. Украинскиот јазик 

има „морфолошки“ акцент. Фонетичноста на македонскиот акцент значи дека 

во врска со македонскиот акцент можни се само фонетски ИД, а фонолошки ИД 

не се можни. Поинаку е во украинскиот јазик, каде што акцентот во некои 

случаи има улога на супрасегментална фонема (примери веќе дадовме во делот 

III.1.1.). Македонскиот акцент е слободен од семантички товар. Затоа и ИД што 

се состојат во неправилно акцентирање на македонските зборови во говорот на 

полските и украинските студенти, како и сите други фонетски ИД, не можат да 

ја загрозат смислата на исказот. Не само тоа, туку фонетската стабилност на 

акцентот е олеснувачка разлика на вторичниот македонски во однос на 

првичниот украински, затоа што пред украинскиот (и полскиот) студент нема 

дилема за местото на акцентот, зашто таа е однапред решена со правилото за 

третосложно акцентирање. На студентот му останува само да го спроведе тоа 

правило. Воопшто, за навикнување на правилно акцентирање на зборовите во 

јазиците со фонетски определен акцент, треба само говорителот да се соживее 

со „ритамот на јазикот“. Со оглед на сето ова, акцентирањето на македонските 

зборови не претставува жариште на ИД, зашто ИД се појавуваат само на курсот 

А1 и поретко на А2. На курсот Б1 по правило исчезнуваат. Можеби нешто 

потешко е да се научи македонскиот акцент, отколку полскиот, зашто на 

почетната етапа е потешко да се доброи до третиот слог. Синтагматичноста на 

македонскиот акцент е веќе нешто подруго од девијатолошки аспект. Оваа 

карактеристика на македонскиот акцент ги предизвикува речиси сите имуни ИД 

поврзани со акцентот. Понекогаш изгледа безнадежно, да се очекува од 

странскиот студент да поврзе под еден акцент неколку збора, како во примеров:  

не-ќе-си-му-ј'а-дадел. До толку посложена е оваа работа, и затоа што 
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фреквенцијата на кратките заменски форми, частиците не, да и ќе, и др. прават 

македонскиот јазик во очите на украинскиот и полскиот студент да изгледа како 

„јазик на кратки зборови“. 

Како влијание на интерференцијата со првичниот јазик кај полските 

студенти честа е појавата на секундарен акцент и/или вдолжување на вокалот на 

пенултима. Поточно, студентот акцентира правилно на третиот слог од крајот, 

но потоа додава и полуакцент на претпоследниот слог, сп. ком-ш'и-јֽа-та. Оваа 

појава, сепак, е ограничена како во поглед на бројот на студентите, така во 

поглед на честотата и изразеноста. 

 

5. Фонемноста како фактор за ИД 
 

Фонолошките ИД се позабележителни од фонетските. Фонетските ИД во 

принцип не предизвикуваат пречка во комуникацијата. Пречка, неразбирливост 

и негодување кај слушателот можат да предизвикаат фонолошките ИД, пред сè, 

недиференцијацијата на фонемите. Фонетските ИД го определуваат туѓиот 

„акцент“, кој на соговорникот може да му биде симпатичен, да го нервира или 

да не влијае врз него. Решението на фонетските ИД лежи во артикулацијата. 

Фонолошките ИД не се решаваат со поместување на артикулацијата. Се случува 

фонетските ИД да имаат висок имунитет (на пр. изговорот на л за полските 

студенти, в. дел IV.4.4.), но фонолошките ИД по правило имаат повисок 

имунитет. На пр. ИД со највисок имунитет во говорот на македонските 

изучувачи на украинскиот јазик е изговорот и дистрибуцијата на /и/ [y], односно 

недиференцијацијата на /и/ и /і/.1 Се покажува многу полесно да се усвои една 

нова артикулација, отколку да и се придаде на таа артикулација статус на 

фонема и да се вклучи во фонолошкиот систем. Потребно е некое време да се 

намести [y], да се постигне соодветното место и начин на артикулација, да се 

задоволат барањата на сите дистинктивни признаци, но ова време ќе биде 

пократко од времето потребно за фонематизација на тој изговор и за негова 

имплементација во системот како рамноправна фонема (со почеста или поретка 

                                                 
1 Лицата со првичен хрватски јазик не ги диференцираат украинските фонеми /и/ и /е/. 
Причините за разликите меѓу Македонците и Хрватите што зборуваат украински треба да се 
бараат во акустичките варијации во првичните вокални системи. Тоа е уште еден аргумент за 
полезноста на девијатолошкиот пристап во лингвистиката. 
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дистрибуција).1 И откако ќе се постигне артикулацијата на и, уште долго потоа 

се јавуваат девијации со употреба на і м. и, но и обратно (хиперкоректно) и на 

местото на і.2 Сличен проблем се меките консонанти. Овде, исто така, да се 

научи мекото с’, изговор некарактеристичен за македонската артикулациска 

база, може да биде проблем, но уште потешко од тоа е да се изгради свест за 

мекоста како релевантен дистинктивен признак, да се усвои мекото с’ како 

корелат на тврдото с во консонантскиот систем.  

Проблемот на фонетските ИД е артикулациски. Дали е проблемот на 

фонолошките ИД (диференцијацијата на фонемите) аудитивен? Што му пречи 

на изучувачот, кој нема проблеми со слухот, да слушне? – Му пречи првичниот 

фонолошки систем. Во овој контекст треба да се забележи дека неможноста за 

аудитивен прием може и треба да се компензира со визуелен. На писмо 

разграничувањето во поголем дел од случаите е еднозначно и очигледно. 

Читањето како метод за изучување на странските јазици оди во прилог на 

подобрата фонемска диференцијација и на ограничувањето на дејството на 

фонемноста како битен фактор за ИД. Затоа никогаш не смее да се потценува 

читањето и да му се потчинува на слушањето, затоа што читањето има свои 

предности. 

 

6. Правописни ИД 
 

Најголем дел од правописните ИД се последица на фонолошки и 

фонетски интерференции и затоа ќе ги разгледаме токму во овој дел. Има и ИД, 

кои се чисто правописни и немаат врска со фонетиката или фонологијата. Кај 

полските студенти први се правописните грешки поврзани со разликите меѓу 

латиничното и кириличното писмо. Во рачно напишаните текстови најчести 

грешки се т наместо м, и и место у, а во текстовите пишувани на компјутер – 

„б“ наместо „в“. Овие грешки се надминуваат многу бргу и не се од научен 

интерес. Фонетичноста на македонскиот правопис е главна причина за лесното 

                                                 
1 Во македонскиот јазик фонемата /и/ стандардно се реализира со гласот [i], а ако зборувачот 
изговори [y], тој сеедно ја реализирал фонемата /и/. 
2 Истото ова мешање на фонемите во старите споменици е главен показател на 
дефонологизацијата на една фонема во еден историски период. Во случајот со изучувањето на 
фонема од вторичниот јазик се работи за обратен процес на фонологизација. 
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усвојување од страна на полските и украинските студенти, но и причина за 

неколкуте повторливи правописни ИД. 

Повторливи девијации се јавуваат во врска со означувањето на мекоста. 

Мекоста на петте меки согласки во македонскиот јазик е имплементирана во 

самите графеми: кај ќ и ѓ дијакритички, кај љ и њ со графички елемент од 

десната страна. Во полскиот и во украинскиот јазик за мекоста претежно нема 

ознака во буквата на консонантот,1 туку мекоста се означува со буквата на 

следната самогласката или со мекиот знак.2 Разликите во означувањето на 

мекоста се причина за поголемиот дел од правописните ИД кај полските и 

украинските студенти. Многу чест кај полските студенти е написот -ние, место -

ње во наставката за глаголските именки. Во транскрипцијата на полските имиња 

се греши често, на пр. Асиа, место Аша од Asia; Биелско-Биала м. Бјељско-Бјала 

од Bielsko-Biała, Канион Матка итн.. Украинските студенти често пишуваат ти 

наместо ќи; ди наместо ѓи; понекогаш дури воведуваат украински букви: дю 

наместо ѓу, тя м. ќа, нь м. њ итн.  

Во диктатите чести се и грешките поврзани со пишувањето на зборовите 

со вокално р. Почести се тие грешки кај украинските студенти и обично се 

изразени со пишување и пред р: сирце, тирча и сл. 

Македонскиот правопис се разликува од полскиот и од украинскиот 

според степенот на примената на фонетскиот принцип. Македонскиот правопис 

е најфонетски. Бележењето на едначењето по звучност во македонскиот 

правопис предизвикува правописни грешки кај полските и украинските 

студенти, најмногу на границата меѓу префиксот и основата: представуваат, 

безплатно итн. Од консонантските групи тешки за изговор, на писмо 

регистриравме упростување само во неколку зборови, најчесто во чувство и 

чувствува (чуство, чуствува). 

Полските студенти грешат пишувајќи ј меѓу вокали пред е: мојето, пије 

итн. Во група од три самогласки, понекогаш се испушта ј, на пр. пееа, место 

пееја. 

Полските студенти често пишуваат не ма, место нема, по моделот на 

полското nie ma. Украинците не ја прават оваа грешка, зашто и украински 

покрај не має, се употребува и нема. Уште неколку други случаи со разделно 
                                                 
1 Со исклучоци, на пр. во полскиот мекоста е означена во ś, ć, ń, ź, l. 
2 Во украинскиот јазик „ь“, а во полскиот „i“. 
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наместо слеано пишување може да се сретнат во студентските тетратки, сп. во 

општо итн. Регистрирани се повеќе случаи со слевање на негацијата со 

глаголската форма (незнам, небеше), но тие не се резултат на интерференција на 

македонскиот со полскиот и украинскиот јазик, туку или интерференција со 

чешкиот правопис (кај студентите што го изучуваат и чешкиот јазик), или 

резултат на незнаење на првичниот правопис.  

 

7. Заклучни забелешки 
 

Општо земено, Украинците и Полјаците што учат македонски, барем во 

поглед на фонетиката и фонологијата, се во поповолна положба од Македонците 

што учат украински и полски, зашто македонскиот има значително помал број 

гласови (респ. и фонеми), најмногу поради затврднувањето на меките согласки 

и неутрализацијата на опозицијата по мекост во консонантскиот систем1, а уште 

и поради поголемото упростување на вокалниот систем (во македонскиот ја 

нема украинската фонема /и/, полските /y/, /ą/ и /ę/). Главни чинители на туѓиот 

акцент со кој македонскиот јазик го зборуваат украинските студенти се: мекиот 

или смекнатиот изговор на консонантите (/т/, /д/, /н/) пред /и/, изговор на темен 

вокал пред слоготворното /р/, како и поширокиот изговор на акцентираните /е/ и 

/о/. Главни чинители на полскиот акцент во зборувањето македонски се: 

полумекиот изговор на /л/, одземање на слоготворноста на /р/ и изговор како 

консонантска група со акцент на најблиската самогласка и, поретко, 

секундарниот акцент на пенултима. 

 

                                                 
1 Тоа е еден од најзначајните историски процеси во фонолошкиот систем на македонскиот јазик 
(повеќе Конески Бл. 1996 : 64-72 ), кој резултирал со загуба на повеќе фонеми. 
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V. ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКИ ИД 
 

1. Изучување на лексиката на странскиот јазик 
  

Курсот чија цел е создавање активно знаење на еден странски јазик уште 

од почетните фази се одвива по два основни текови: лексички и граматички. 

Меѓу овие два дела се прави една традиционална разлика: граматиката се смета 

за системска, ограничена и организирана; лексичкиот фонд има помал степен на 

системност и како таков тој е неорганизиран, неограничен, неисцрпен. 

Изучувањето на граматиката бара интелигенција, изучувањето на лексиката – 

пред сè способност за запаметување. Граматиката на странскиот јазик може да се 

научи речиси во целост, а знаењето на сите зборови со сите нивни семантички 

нијанси е привилегија само на одличните родени зборувачи. 

 Спротивно на ова традиционално сфаќање, применетата лингвистика во 

најново време прави разни обиди да ја систематизира, да ја групира и да ја 

ограничи лексиката на странскиот јазик, и така да ја ослободи од впечатокот на 

аморфноста, неорганизираноста и неисцрпноста, да ја направи подостапна. Една 

од основните задачи на методиката на изучувањето на македонскиот јазик како 

странски е да ја подели лексиката на „порции“ кои ќе им ги нуди на студентите 

на различни нивоа и курсеви. Како што ќе видиме понатаму, оваа задача, за жал, 

не е добро исполнета. Поделба на лексиката за потребите на применетата 

лингвистика се врши според два основни критериуми: 

− поделба според темата; 

− поделба според честотата на дистрибуцијата. 

Тематската систематизација на лексиката е содржана во најголемиот дел 

од учебниците по странски јазик. Освен тоа, се издаваат т.н. систематизирани 

или тематски речници, во кои на одредени теми се запишува целата лексика на 

еден јазик. Тематските речници се едно-, дво- или повеќејазични. Ваков речник 

на македонскиот јазик, според нашите сознанија, сè уште не е објавен.1 

Вториот критериум на селекција на лексиката на еден јазик (според 

фреквенцијата) поаѓа од фактот дека и најбогатите јазици дури и да имаат 

                                                 
1 Сме сретнале само изданија кои се помеѓу разговорник и тематски речник, кои содржат и 
македонски јазични паралели, на пр. Језици балканских земаља (и енглески), Белград, 1999. 
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500 000 лексички единици, можат да функционираат и со 1 000. Овие 1 000 

зборови се најпотребните и најчести зборови од јазикот. Методот на честотноста 

треба да влегува во комбинација со тематскиот метод во учебниците по странски 

јазик. Од аспект на двата основни методи на наставата (в. II.4.): граматичко-

преводниот метод го поддржува тематското предавање на лексиката, додека 

предавањето според фреквенцијата превладува во директниот метод. Од 

работата со поголемиот дел од досега објавените учебници по македонски јазик 

како странски заклучивме дека значењето на честотноста како критериум е 

потценето (за ова повеќе стана збор во делот II.5.). Честотноста е извонредно 

значаен критериум во поделбата на лексиката според курсот односно нивото на 

студентот. Курсевите А1 и А2 може да се ограничат на околу 1 000 зборови, но 

тие зборови треба да бидат внимателно избрани. Изборот на зборовите се врши 

со компјутерска обработка на текстови со цел да се утврди фреквенцијата на 

одделните зборови, но и човековиот фактор треба да интервенира. Лицата кои 

веќе изучувале некој странски јазик, особено во јазичната средина на тој јазик, 

имаат искуство за тоа кои зборови се потребни во која фаза од изучувањето на 

странскиот јазик, и тоа искуство може да биде искористено за потврда и 

доточнување на резултатите од компутерската обработка. 

Во авторство на Драги Стефанија се објавени дури четири двојазични 

двонасочни речници на македонскиот јазик (како излезен и влезен) со чешкиот, 

со словенечкиот, со полскиот и со бугарскиот јазик, сите врз основа на 

компјутерските сознанија за фреквенцијата на зборовите во весникот „Нова 

Македонија“. Според авторот во овие речници „се наведени првите 4000 

повторливи зборови кои според Цифовите закони овозможуваат 97,5% 

разбирање на јазикот. Тоа значи дека оние што ги знаат овие зборови треба да не 

го разбираат македонскиот весник [...] само 2,5%.“ (Стефанија 2004 : 5). 

Наспроти традиционалното сфаќање „добар речник е голем речник“, за 

почетните фази од изучувањето на странскиот јазик се препорачуваат токму 

мали честотни речници (Берков 2004 : 11). 
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2. Главни лингвистички фактори на лексичко-семантичките ИД. 

Диференцијалност. Разбирливост. 

 

Македонскиот јазик во споредба со светските јазици, но и во контекстот 

на останатите словенски јазици вообичаено се смета за полисемичен. 

Полисемичноста на јазикот е често изразување на повеќе значења со помалку 

зборови, т.е. постоење на многу повеќезначни зборови. Со еден збор, 

полисемични се оние јазици, кои имаат малку зборови. Неизвесно е до која мера 

определбата „полисемичен“ на македонскиот јазик му е наметната од релативно 

слабиот развој на македонската лексикографија. Полисемичноста на еден јазик, 

во секој случај, е релативна. Ниеден јазик не е сам по себе полисемичен, или, 

сите јазици се полисемични.  

Во врска во лексичко-семантичките ИД, за изучувачот е важно да ја 

чувствува врската помеѓу зборот и неговото значење, и да има способност за 

интуитивна проценка на опсегот на семантичките полиња. Исклучително е важен 

јазичниот усет за расчленување на зборовите на семеми. Зборувачите грубо може 

да се поделат во две групи: такви кои го имаат овој јазичен усет и такви кои го 

немаат. На пример македонскиот глагол бара во контекстот бара некого може да 

значи ‘szukać kogoś’ но и ‘dzwonić przez telefon do kogoś’. Македонските 

студенти кои го изучуваат полскиот јазик може дури и да се поделат на такви 

кои без размислување ќе го употребуваат глаголот szukać во обата контексти 

(szukałem cię przez telefon), и такви кои во случајот ...przez telefon ќе ја 

почувствуваат можноста во вторичниот јазик да има повообичаена опција. 

Темпото со кое странскиот студент ќе ја усвојува лексиката на 

македонскиот јазик зависи, пред сè, од реалните меѓујазички лексичко-

семантички совпаѓања и разидувања. Совпаѓањата во лексичкиот фонд на двата 

јазици, пак, зависат од генетската сродност на јазиците и од евентуалниот 

контакт, кој може да биде директен, или индиректен преку примање на лексика 

од ист јазик-извор. Македонскиот јазик е во генетска сродност со полскиот и 

украинскиот јазик, па затоа има релативно големи совпаѓања на лексичките 

фондови. Совпаѓањата, односно интерлингвалната хомонимија е сила која ја 

спречува појавата на ИД. Диференцијалноста (разидувањата) е сила која 
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дејствува во спротивна насока, ја поддржува појавата на ИД. Направивме обид за 

статистичко-математичка пресметка на диференцијалноста на честотната 

лексика на македонскиот во однос на украинските односно полските лексички 

соодветници. Работевме само на оние зборови кои се јавуваат во речниците на 

Стефанија (Стефанија 2004), инаку добиени по пат на компјутерска обработка. 

Овие 4200 зборови ги поделивме на 5 категории според честотноста и 

„потребноста“, но врз основа на нашата субјективна проценка.1 По субјективната 

категоријализација во првата категорија влегоа 1466 зборови. На секој збор му 

беше даден коефициент на диференцијалноста (натаму во текстот: КД) на скала 

од 0 до 32:  

0 – минимум диференцијалност, кога има интерлингвална хомонимија. 

Овде влегоа и зборови кои се разликуваат со употреба на фонема 

карактеристична само за едниот јазик, како на пр. /и/ во украинскиот јазик, пр. 

укр. чистити – мак. чисти. 

1 – мала диференцијалност, обично кога зборовите се разликуваат поради 

една фонетска или фонолошка промена на историскиот развој, на пр. мак. злато, 

пол. złoto, укр. золото.  

2 – голема диференцијалност, обично кога двата збора се разликуваат 

поради две или три историски фонетски или фонолошки промени, но се 

изведени од ист корен, на пр. мак. избор, укр. вибір, пол. wybór.  

3 – максимум диференцијалност, два разнокоренски зборови (мак. ѕид, 

пол. ściana, укр. стіна, ), или пак зборови кои се изведени од ист корен но 

историските промени ја избришале сличноста меѓу нив, на пр. мак. простор, 

пол. przestrzeń; мак. звук, пол. dźwięk.  

Пресметката на диференцијалноста на 1466-те фреквентни зборови од 

македонскиот јазик во однос на полските и украинските соодветници го даде 

просечниот КД: во однос на украинскиот јазик тој изнесува 1,93, а во однос на 

полскиот 2,08. КД добиен со овие пресметки дава веродостојни информации за 

                                                 
1 На таков начин обезбедивме комбинација на објективниот компјутерски избор и нашиот 
субјективен избор заснован врз лингвистичката интуиција. Субјективноста сметаме дека не е 
мана, туку предност, со оглед на некои недостатоци на компјутерската пресметка на 
честотноста. Го имаме предвид овде проблемот со внесување на некои зборовни форми во 
компјутерот, исто така, и стилската ограниченост на текстовите внесени во компјутер (само од 
новинарскиот стил). 
2 Л. Н. Засорина применува помала скала, ја пресметува диференцијалноста меѓу украинската и 
руската честотна лексика: 38% различна, 18% морфемно слична, 44% морфемно еднаква 
(Тищенко 265). 
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можноста за активна употреба на македонскиот јазик. Понискиот КД на 

украинската лексика за 0,15 зборува за предност на украинските во споредба со 

полските студенти во поглед на запаметувањето на зборовите и нивната активна 

употреба.  

За да се добие подобра претстава за пасивното знаење на јазикот, 

направивме пресметка и на разбирливоста на избраните 1466 зборови. 

Разбирливоста, по логиката на нештата, е обратнопропорционална на 

диференцијалноста. Коефициентот на разбирливоста (КР – натаму во текстот) го 

пресметувавме според следниот критериум: 

0 – минимум разбирливост, обично зборот е изведен од корен непознат за 

првичниот јазик на студентот; 

1 – мала разбирливост, збор разбирлив за лица со лингвистички 

предзнаења, просечниот студент не го разбира зборот, единствено некои 

студенти можеби би се досетиле што значи тој збор, поради асоцијација на 

коренот со корен од првичниот јазик; 

2 – голема разбирливост, збор разбирлив за просечниот студент, иако 

малку отстапува од соодветникот во првичниот јазик, обично со КД 1; 

3 – максимум разбирливост, значењето на зборот е очигледно за 

студентот, обично поради КД 0. 

КР на македонските зборови во една замислена идеална ситуација во која 

изучувачот има само еден првичен јазик и нема познавања од други јазици 

изнесува: 1,09 со првичен украински јазик и 0,94 со првичен полски јазик. 

Реалната ситуација е сепак поинаква. Има студенти кои активно го зборуваат 

само мајчиниот (првичниот) јазик, но нема студенти кои немаат ни пасивни 

знаења од другите јазици. За правилно пресметување на реалниот КР го зедовме 

предвид средното познавање на интернационалната лексика, кое го имаат сите 

студенти без исклучок, а во случајот на украинските студенти моравме да го 

вклучивме и познавањето на рускиот јазик кое има речиси пресудна важност. 

Така, дојдовме до реалниот КР, кој за полските студенти изнесува 0,99, а за 

украинските многу повеќе – 1,26.  

Разбирливоста е исклучително важна во почетните фази од изучувањето 

на јазикот. За пасивно служење со јазикот, односно за да може студентот 

самостојно да чита текстови неопходно е да се разбира извесен процент зборови. 

А читањето т.е. пасивната употреба води кон поскоро оспособување за активна 
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употреба. КР покажува дека украинските студенти имаат предност пред 

полските студенти, а причина за големиот распон (0,27) е познавањето на 

рускиот јазик, без разлика дали е тоа активно или пасивно. 

 

3. Карактеристики и типологија на лексичко-семантичките ИД 
 

Природата на лексичко-семантичките ИД е двојна: тие се лексички и 

семантички. Во некои типови на овие ИД превладува чисто лексичката страна на 

интерференцијата, а во некои семантичката. Главно, врз таа основа се врши 

типологија на лексичко-семантичките ИД. Вајхнрајх (1979 : 83-91) разликува 

лексичко-семантички (Вајнрајх ги нарекува лексички) интерференции кај 

простите зборови и кај сложенките. Лексичко-семантичките интерференции кај 

простите зборови се делат на три типа: 1) пренос на лексема (условно речено, 

лексичка интерференција, иако лексемата се пренесува заедно со значењето), 2) 

пренос на семема, т.е. проширување на значењето на лексичката единица во 

вторичниот јазик под влијание на првичниот (семантичка интерференција), и 3) 

тип на слаба лексичка интерференција со промена на фонемниот состав на 

зборот под влијание на првичниот јазик без промена на значењето. Кај 

сложенките се разликуваат исто така три типа на лексичко-семантички 

интерференции: 1) пренос на зборовни состави, најчесто со приспособување кон 

правилата кои важат во јазикот-примач, 2) калки, или образувања со средства на 

јазикот-реципиент но според јазик-модел, 3) хибридни образувања: обично со 

доведување на еден елемент од јазикот-извор во комбинација со еден „домашен“ 

елемент.  

Типологијата на Вајнрајх се однесува на лексичко-семантичката 

интерференција во природна јазична средина, не земајќи ја предвид 

интерференцијата која настанува во училишни услови на изучување на странски 

јазик. Некои од типовите на лексичко-семантичка интерференција кои ги 

изделува Вајнрајх се појавуваат со голема честота во говорот на полските и на 

украинските студенти, а некои типови не се појавуваат воопшто. На пример, 

третиот тип на интерференции кај сложенките не е неопходен во истражувањата 

од овој вид. Општо земено, типологијата на Вајнрајх е применлива и за нашиот 
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предмет на истражување. Тоа ќе го покаже и прегледот на покарактеристичните 

ИД, кој го правиме подолу (в. V.4.). 

 

4. Преглед на покарактеристичните лексичко-семантички ИД 
 

година, наместо час. Исклучително честа ИД и кај украинските и кај 

полските студенти. Укр. година, пол. godzina, мак. час, а од друга страна мак. 

година – пол. rok, укр. рiк. Причините за оваа лексичка девијација се очигледни, 

тоа е обична употреба на несоодветна лексема според моделот на првичниот 

јазик. Она што треба да се забележи овде, е тоа, дека во случајов не се работи за 

грешка од незнаење, туку тоа е најчесто лапсус. Ваква грешка прават дури и 

студентите македонисти од петта година. Кога не би постоела лексемата година 

во македонскиот јазик, најверојатно не би се правела оваа грешка никогаш. 

Најзбунувачко за студентот во процесот на зборувањето е токму тоа што 

лексемата година постои и во првичниот и во вторичниот јазик, но се разликува 

нејзиното место во лексичкиот систем. 

час, наместо време. И лексемата час постои и во првичниот и во 

вторичниот јазик, но се разликува нејзиното место во лексичкиот систем. За оваа 

ИД важи сè што се кажа погоре за девијантната употреба на година. Освен тоа, 

во овој пример, интерференцијата e поддржана и од полисемичноста на именката 

време, затоа што на мак. време одговараат укр. час и погода, односно пол. czas, 

pogoda. Зборувачот чувствува потреба и во вторичниот јазик да ги запази оние 

разлики на кои навиккнал во првичниот. 

акцептира, наместо прифаќа/прифати. Се јавува само во говорот на 

полските студенти, одговара на полските глаголи akceptować и zaakceptować. 

Полскиот јазик изобилува со латинизми, кои студентите често ги транспонираат 

на македонскиот јазик. Во обидот да се погоди соодветниот збор, студентите 

често се решаваат за интернационализам, затоа што интернационализмите играат 

значајна улога во лексичкиот фонд на македонскиот јазик. Сп. за истото: 

Времето беше не специјално добро. Човекот престанува да децидира за својот 

живот. Според мене таа децизија е многу добра и за Полска и за Украина. 

ако, наместо како. Оваа девијација се јавува и кај украинските но 

исклучително честа е во говорот на полските студенти. Македонското ако е 
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посозвучно со украинското и полското як/jak, во споредба со како. Само така 

може да се објаснува оваа девијација. Поинаку е кај украинските студенти, кои 

се веќе навикнати на руското как. Ним македонското како им звучи пообично, 

отколку на полските студенти. Дополнителна интерференција и поткрепа на ако 

дава чешкиот соодветник јаko, а поголем дел од полските македонисти, го 

изучуваат чешкиот јазик како втор словенски јазик. Пр.: ... телевизијата ги 

емитува многу кичерски програми, ако на пример Ебровизијата; Јас мислам, 

дека ако во Полска, исто така и во Македонија има кич; Имав таму убави  

и лоши моменти ако секој човек во странство. 

некогаш, наместо еднаш. На пр. Некогаш јас бев со моите другари 

Марек, Вероника и Регина во Бјешчади. Разликата меѓу некогаш и еднаш во 

македонскиот јазик е аналогна со некој и еден: непознат, наспрема познат 

(познат за зборувачот, без потреба за идентификација). Употребата на некогаш 

наместо еднаш е обусловена од употребата на kiedyś/колись во соодветната 

ситуација. 

еден пат, наместо еднаш. Сп. укр. одного разу и пол. jednego razu. Пр.: 

Јас бев во Македонија еден пат со мојата групата од универзитетот. 

мора, наместо може. Ова е една од најнеочекуваните девијации во 

говорот на полските студенти. Во примерот: Дали мораме да одиме дома, 

наместо Дали можеме да одиме дома, навистина тешко е да се најде 

интерференцијален извор на оваа грешка. Полски możemy фонетски е многу 

поблиско со македонското можеме, отколку со мораме (пол. musimy). Грешката 

не е инцидентна, туку се јавува исклучително често во говорот на многу полски 

студенти. Кај украинските студенти не се јавува или е многу ретка. Сп. уште: 

Многу млади луѓе, не само од Полска ама од сите држави, одат на печалба, 

бидејќи не мораат да најдат работа. 

имам надеж, наместо се надевам. Типична калка во говорот на полските 

студенти. Сп. полски mam nadzieję. Во говорот на украинските студенти се јавува 

поретко, затоа што во првичниот јазик освен маю надію, има и надіюся. 

во куќа, наместо дома. На пр. [...] седевме во Таверна или правевме нешто 

во куќа. Се работи за калка: сп. во полскиот јазик w domu, полското dom на 

македонски е куќа, па w domu и на македонски е преведено како предлошко-

именска група во куќа. Сп. уште: Сестра ми има 14 години и многу редко е во 

куќа. 
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има на име, наместо се вика. На пр. Не морам да се сетам како тие 

имаат на име, наместо Не можам да се сетам како се викаат. Ова е обична 

калка на полскиот израз mają na imię. 

познае, наместо запознае. Ова е честа ИД. На пр. Ние познавме многу 

луѓе. Тоа е калка од полскиот јазик: poznać kogoś – запознае некого. Но познае 

исто така често се употребува и место дознае: …тоа разбуди во мене готовост 

за да познам нешто повеќе. 

во ноќ, наместо ноќе. На пр. Многу интересно беше живот во ноќ, место 

Многу интересен беше животот ноќе. Сп. укр. вночі, пол. w nocy. 

Мешање на види и гледа. Етимолошки соодветник на глаголот види во 

полскиот јазик е widzieć, а во западноукраинските дијалекти видіти, кои се 

несвршени и значат ‘гледа’. Оттаму може да се разберат грешките од типот те 

видам, место те гледам. Но често се употребува и обратно – гледа, наместо види: 

Ние бевме во Скопје, таму гледавме Кале и многу други споменици.; Сакам да 

гледам Шарената џамија, наместо сакам да ја видам Шарената џамија. 

Мешање на каже и вели. Треба да одиш на лекарот (хирург) и тој ќе ти 

вели што можеш да правиш со твојот шести прст во левото стопало, наместо 

каже; А јас ти кажам за да го допреш увото до земјата, и тоа е се Џони. 

сум, наместо има. Употребата на глаголот сум, во егзистенцијално 

значење наместо глаголот има е чисто интерференцијална, потекнува од 

првичниот украински односно полски јазик. Оваа грешка ја прават и 

поискусните зборувачи. Пр.: Кај нас е убава традиција дека на божинската 

маса мора да биде 12 различни јадења. ... Потоа ние бевме во Битола и 

Хераклеа. Таму е многу убав антички театар. Во дневната соба треба да биде 

голема трпезариска маса. 

пријатен (пријатна, пријатно) се среќаваат пречесто во текстовите на 

студентите, под влијание на почестата употреба на приємний/przyjemny во 

украинскиот односно полскиот јазик. Сп.: Тоа беше многу пријатен излет. 

некаков (некаква, некакво, некакви), наместо некој (некоја...). Кој би 

тогаш бил мајка на неговите деца – некаква жена или неговото момче? 

се зачувува, наместо се однесува. Калка од полскиот јазик од глаголите 

zachowywać (чува, зачувува) : zachowywać się (однесува се). На пр. ... важно е 

како човекот се зачувува а не како изгледа или кој е. 
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очигледно, наместо се разбира. Оваа девијација исто така се среќава само 

кај полските студенти. Овде се греши во потрагата по соодветник на честиот 

полски модален збор oczywiście (‘се разбира’). Македонското очигледно 

одговара на полското oczywiste. Примери со оваа девијација: Во мојот домот 

исто така ќе биде сауна, базен, игралиште за тенис, игралиште за деца и 

очигледно гаража.; ...Очигледно понекогаш немаме време да направиме тоа, 

треба да се максимално концентрираме над поднаслови да неправиме грешки. 

со себе, наместо заедно. Калка од полскиот јазик: oni są ze sobą (‘тие се 

заедно’). На пр. ... пар може да живее со себе во еден стан... 

 Целта на овој преглед, се разбира, не е да се исцрпат сите лексичко-

семантички ИД кои се јавуваат во говорот на полските и украинските студенти, 

туку да се укаже на најчестите типови на ИД, на нивното потекло и на нивните 

карактеристики. Во студентските текстови и на часовите по конверзација 

регистрираме и бројни други девијации со помала или поголема повторливост. 

Еве некои од нив: 

Категорија, во која е филмот „Сенки“, смета 63 кандидати ..., наместо 

брои. 

Имаш вистина, наместо во право си – калка од полското masz rację, како 

и ти си прав, наместо во право си – калка од украинското ти правий. 

Во 7 часот излегувам од дома, се качам во автобус и одам на факулта. 

Сум на место во 7.30... Во колку часот е на место? наместо Во колку часот е 

таму? – калка од полскиот јазик, сп. o której jest na miejscu. 

Каде имаш пари?, наместо кај ти се парите, сп. пол. Gdzie masz 

pieniądze. 

Ако имате смисла што можеме да направиме, наместо – идеја. 

Во примерот Утре околу 5 наутро, дали си во Скопје да се сретнеме? 

нема грешка, само ќе забележиме дека во македонскиот јазик почесто се 

употребува глаголот види се, додека во полскиот и украинскиот spotkać się/ 

зустрітися. 

Ме одписувај ако можеш, поздрав и да се чуеме. Во полскиот и во 

украинскиот јазик постојат глаголи со значење ‘одговори во писмена форма’ 

odpisać/ відписати. 
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Жалувам дека не можев да одам до Охрид но се надевам дека ќе успеам 

следно лето, наместо пообичното жалам. Сп. пол. żałuję. Оваа ИД може да се 

третира и како зборообразувачка, затоа што е поврзана со пречестата употреба 

на суфиксот -ува (в. во следниот дел). 

 

5. ИД во зборообразувањето 
 

 Зборообразувачките ИД во говорот на полските и украинските студенти 

се поретки и понерегуларни од лексичко-семантичките и од морфолошките и 

релативно тешко се систематизираат. Овде ќе дадеме неколку типови на 

девијации и неколку изолирани примери, колку да се добие извесна претстава за 

овој тип девијации. 

 Честа девијација е употребата на суфиксот -ува кај глаголите. Суфиксот 

ува е еден од најпродуктивните во македонскиот јазик, но сепак во говорот на 

студентите хиперкоректно се употребува пречесто, и каде што не треба. Ваквите 

девијации се поврзани и со категоријата на глаголскиот вид, зашто во случаите 

со девијантна употреба на -ува, обично имаме и грешка во видот: несвршен, 

наместо свршен глагол. Примери: Не знам дали имаме реална шанса да 

изградуваме добри стадиони и добри патишта.; … дали може да им се 

дозволува брак и посвојување деца?; … со помош на другите сакаат само да 

подобруваат своето мислење за себе.; Не знам како можам да и објаснувам, 

дека тој не е момче за неа, дека е малку премлад и може да има проблеми.; Не 

се загрижувај, се е во ред;  ... губувам, м. губам, итн. 

 Обратно, иако ретко, се случува да се испушти суфиксот -ува. На пр.: Ако 

ме знаеш толку добро колку велиш, нема потреба да прашаш; Избегнувајте од 

загадење/извалкање? на кожата и очите. 

 Кај двовидските глаголи на -ира се забележува стремеж за видско 

уточнување, како во примерот: Не знала дали сега треба да се лути или да 

зигнорира таков безобразлук. Решела да ја зигнорира. 

 Проблеми во изборот на суфиксот: ... пробирала да се исклучам од 

затворенскиот живот; Ако ти не сакаш да одиш на лекарот и не сакаш да 

имаш хирурска операција; Има исто така забрана, не може да се продава 

алкохол на деца и младеж кои имаат помалу од 18 години (стилистичка 
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девијација); Објаснување точно се, што се однесува на јазичните корисници - 

литература, култура, искуство, реалност - точно се, што се однесува на 

нивниот живот - живот во минатост, присутност и иднина.; Јас мислам 

дека твојот проблем не е толку голем и срамежлив како ти мислиш, наместо 

срамен.; некултурални зборови; теоретично; и поретко во изборот на 

префиксот: Секоја година се поголемува број на нови куќи итн. 
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VI. МОРФОЛОШКИ ИД 
 

Морфолошката интерференција предизвикала најголем сомнеж во 

теоријата на мешањето на јазиците. Голем број истражувачи ја ставаат 

морфологијата на последно место, како последна жртва на мешањето, односно 

„цитадела на јазикот која се предава последна“ (за ова пишува Вајнрајх 1979 : 

109-110). Меје и Тениер го сметаат за невозможно мешањето во областа на 

морфологијата, сп. Тениер: „две морфологии не се мешаат, тие можат само 

заемно да се исклучуваат“ (исто : 110). Ваквото мислење подоцна во теоријата 

на јазиците во контакт се отфрла како неточно. Вајнрајх смета дека „ваквите 

изјави не се само предвремени туку и погрешни“, затоа што „морфолошката 

интерференција [...] е регистрирана уште многу порано пред оваа изјава на 

Тениер“ (исто : исто). 

Прашање е до која мера резултатите од морфолошката интерференција 

при природниот контакт на јазиците во една мешана социјална средина (а на 

таква средина мислеле Меје, Тениер и Вајнрајх) можат да се совпаднат со 

резултатите од морфолошката интерференција при изучувањето на странскиот 

јазик во универзитетски услови. Во проучувањето на говорот на студентите се 

покажува дека токму морфологијата го претставува главното 

интерференцијално јадро. Најголем дел од ИД воопшто и најголем дел од 

имуните ИД во говорот на полските и украинските студенти отпаѓа токму на 

неправилното образување и/или неправилната употреба на формите во 

македонскиот јазик. 

Морфолошките ИД при изучувањето на македонскиот јазик во Полска и 

Украина се со највисок имунитет во делот на образувањето и употребата на 

неколку глаголски форми, во употребата на членските морфеми и во употребата 

на деиктичките средства. Најголем дел од морфолошките ИД се поврзани со 

разбирањето и реализацијата на граматичките категории. 

Другите морфолошки ИД се со помало значење, имунитет и честота од 

горенаведените. Категоријата број студентите ја совладуваат бргу, но 

понекогаш среќаваме грешки во изборот на множинската наставка, пред сè, во 

изборот меѓу -ови и -и во машки род како и во употребата на оригиналната 

македонска наставка -иња во среден род. Во примерот Баравме целиот ден, а 
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таа отиде на планини има неправилна употреба на множина наместо еднина 

под влијание на првичниот јазик. Категоријата род многу ретко предизвикува 

ИД:  јас бев со мојот момче во Македонија; запознав тука едно момче кој сака 

да купи куќа во Охрид, а кога студентот се одлучува за разговорниот соодветник 

дечко, тогаш многу често се греши во обратна насока: моето дечко. Често се 

употребува суперлативната формула најмногу + придавка: За мене најмногу 

вкусна е супа од печурки; Мојот најмногу интересен и најубав излет беше во 

март/април, кога бев во Македонија. Се греши во изборот кратка и/или долга 

заменска форма, како во примерот: Мислам дека дигиталната технологија 

многу нам олеснувала комуникација, и тоа е добро. Регистриравме и понекоја 

ИД во завршокот на прилозите: Сè мора да биде чисте; подобро подоцно 

отколку порано. Како лапсус може да се сфати честата грешка убавен, наместо 

убав. 

 

1. ИД во образувањето и употребата на глаголските форми 
 

 Правилноста на употребата на глаголите е условена од познавањето два 

вида информации: 1. начинот на образување на формите, 2. значењето и 

употребата на формите. Непознавањето или недоволната запознаеност со една 

од овие информации станува причина за ИД, кои исто така ќе ги поделиме на 

две групи соодветно на погорната поделба на информациите: 1. формални ИД, 

2. дистрибутивни ИД. 

 

1. 1. Формални ИД 
 

Образувањето на некои глаголски форми претставува мошне сериозна 

пречка за студентите и жариште на ИД. Да видиме кои се тие форми и кои од 

нив какви ИД предизвикуваат.  

1. Глаголите во македонскиот јазик немаат инфинитив. На полскиот и 

украинскиот инфинитив му одговара македонската да-конструкција. Значи, тоа 

е веќе солидна разлика во системот на вторичниот во однос на првичниот јазик. 

2. Несвршените глаголи во македонскиот јазик имаат форма за сегашно време 

со значење на сегашно време. Свршените глаголи и во македонскиот како и во 
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полскиот и украинскиот јазик имаат форма за сегашно време, но таа форма нема 

значење на сегашно време. 3. Со употреба на формите на сегашното време се 

образува идно време од свршените и несвршените глаголи во македонскиот 

јазик и само од свршените во полскиот и во украинскиот јазик. Од несвршените 

глаголи во овие два јазици за таа цел се употребува инфинитивната форма. 4. 

Четири чести времиња се разликуваат формално во системот на минатите 

времиња на македонскиот јазик: минато определено свршено и несвршено, 

минато неопределено свршено и несвршено. Секој глагол има свршени и 

несвршени форми. Во овој дел морфолошкиот систем на македонскиот јазик 

квантитативно убедливо ги надминува украинскиот и полскиот морфолошки 

систем. 5. Формите на предминато време се тешки во онаа мера во која се 

тешки формите на минатото неопределено време. 6. Формите на идното 

прекажано време – исто така. 7. Формите на минатото-идно време во себе ги 

содржат формите на минатото определено време и од свршени и од несвршени 

глаголи. 8. Формите на глаголската придавка се образуваат и од несвршени и 

од свршени глаголи. 9. Формите на глаголскиот прилог, освен според 

фонемниот состав на наставката, не покажуваат некои специфики во однос на 

полскиот и украинскиот јазик. 10. Формите на можниот начин се полесни од 

тие во полскиот и украинскиот. Тешкотиите се ограничуваат на тешкотиите со 

минатото неопределено време. 11. Заповедниот начин има форми за второто 

лице, додека во полскиот и украинскиот и за 1 л. во множината. Во сите други 

лица во сите три јазици заповедно значење се изразува описно. Самите форми 

на заповедниот начин во македонскиот јазик се одликуваат со регуларност и 

едноставност. 

Го исцрпевме инвентарот на формите на македонскиот глагол кои во 

говорот на полскиот или украинскиот студент можат да предизвикаат ИД. Од 

погорниот список може да се заклучи дека едно јадро чинат четирите минати 

времиња заедно со сите форми и конструкции во чиј состав влегуваат л-формата 

(идно прекажано, предминато, можен начин) или формата на минатото 

определено несвршено време (минато-идно, предминато). Ова јадро го сочинува 

и најголемото жариште на ИД во глаголскиот систем. Притоа, да паметиме, дека 

сега за сега зборуваме само за формалната страна, а за дистрибуцијата ќе стане 

збор подоцна (в. и VI.1.2.), и, како што ќе видиме, ни дистрибуцијата не 

заостанува во поглед на предизвикувањето ИД.  
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Другите глаголски форми и конструкции предизвикуваат помалку ИД. Се 

греши во употребата на повратната заменка се, најчесто со нејзино испуштање 

кај повратните глаголи во ситуација кога соодветникот од првичниот јазик е 

неповратен. На пр.: ... морам да борам со моите слабости. ... пливавме цел ден 

во езеро, игравме и забавувавме. ... Кога пишуваме СМС пораки можеме да 

испраќаме кратки пораки а не мораме да јавуваме. ...сега имаме предавања 

како ќе завршиме јас ќе јавувам. Честа ИД во говорот на полските студенти е 

испуштањето на повратната заменка од фреквентните глаголи се врати / се 

враќа. Сп.: Ние враќавме дома во прв ден на август, и сретнавме со нашите 

другари; По неколку месеци вратив во Полска. (пол. wracać/ wrócić, мак. враќа 

се/ врати се). Примерите со излишна употреба на се се ретки: Проблеми се 

почнуваат кога е некаков црковен празник, а јас сакам да перам или направам 

нешто друго … (пол. zaczynają się), ...не можеме да одлучуваме кога животот 

се почне и кога ќе се заврши. 

Формите на сегашното време воглавно се совладуваат од страна на 

студентите на почетните лекции. Понекоја девијација се јавува и подоцна, сп. во 

текстовите на студентите од трета година: … мислам дека не можаме да 

правиме разлика меѓу домашните работи на жените и мажите. 

Да-конструцијата и формите на идното време се надоврзуваат на нив и 

исто така се учат веќе на курсот А1. За пасивното разбирање ова е и 

оптимистичко и практично, зашто студентите читајќи текст знаат дека сè што не 

е сегашно или идно време, најверојатно е минато, а за нив на оваа етапа нема 

разлика дали е тоа определено или неопределено. Во формите на сегашното 

време во случај кога студентот ја знае основната форма, односно групата на 

глаголот, ИД предизвикуваат речиси исклучиво формите на 3.лице во 

множината, т.е. удвоено или неудвоено -а- во завршокот (-аат или -ат). Сп. во 

примерите ... лекарите не ќе се плашаат... и … најдобрите репрезантации во 

фудбал ќе дојдаат кај нас – погрешна е формата за 3. л. мн. на сегашното 

време, во состав на идното време. Да-конструкцијата и идното време во 

принцип не носат компликации дополнителни во однос на сегашното време. 

Сепак, една ИД која често се повторува е испуштањето на ќе во образувањето на 

идното време од свршени глаголи. Примери: ... кога човек ја изгуби можноста 

да ја контролира количината на испиениот пијалак.; … тие можат лесно да 

решаваат кои закони стапат во живот. Нема што тука да се анализира: 
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девијација која е типично интерференцијална. Во полскиот и украинскиот јазик 

сегашната форма од свршените глаголи е идно време. Употребата на ќе со 

свршените глаголи од полскиот и украинскиот студент се доживува како 

плеоназам. Аналогно, се испушта и да од да-конструкцијата од свршени 

глаголи: Проблеми се почнуваат кога е некаков црковен празник, а јас сакам да 

перам или направам нешто друго … Кај да-конструкцијата се среќава 

девијација во врска со стремежот за временско усогласување со основниот 

глагол: Сакаше да се научише, место сакаше да се научи. 

Во примерите од типот: Имам надеж дека веќе никој не ќе скрши нога. – 

формата за идно време не е погрешна, но можеме да ја примиме како девијација, 

со оглед дека македонскиот роден зборувач поскоро би рекол никој нема да 

скрши нога. 

ИД со висок имунитет е употребата на частицата ќе по ако во зависната 

дел-реченица од условните реченици. Ако ќе одиме... Ова е типична 

интерференција, сп. укр. Якщо будемо йти и пол. Jeśli będzięmy iść. Изучувачите 

од Полска и Украина не можат да се навикнат на македонското ако одиме, 

зашто тука имаат чувство дека нешто недостига. Со свршените глаголи го нема 

тоа чувство дека „нешто недостига“, сп. Ако отидеме, укр. Якщо підемо, пол. 

Jeśli pójdziemy, затоа што во полскиот и украинскиот јазик не се употребува 

помошниот глагол, кој на некој начин се сфаќа од страна на студентот како 

соодветник на македонската частица ќе. Главната причина зошто се греши овде 

од страна на студентите е една, условно речено, „недоследност“ во 

македонскиот јазик. Имено, во условните реченици по сврзникот ако имаме до 

одредена мера неутрализирање на формалната разлика помеѓу сегашното и 

идното време. Ако одиме може да се преведе на украински и како Якщо йдемо и 

Якщо будемо йти. Правилниот превод можеме да го дознаеме само од 

поширокиот контекст. Природно е тоа што изучувачите изнесувајќи услов за кој 

е неизвесно дали ќе се исполни во иднина употребуваат идно време со 

частицата ќе. Против оваа ИД треба да се бориме со инсистирање на правилото 

дека „по ако не смее да има ќе“, како и со повеќекратно настојчиво исправање 

на грешката во говорот на студентите. 

Само 3-4 правила се доволни за да се избегнат девијации во 

образувањето на формите на глаголскиот прилог: 1. се образува од сегашната 

основа само од несвршените глаголи (исто како во полскиот и украинскиот 
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јазик), 2. со наставката -јќи, 3. со основни вокали: а за глаголите од а-група, е за 

глаголите од другите две групи, 4. Парокситонеза. За ИД во формите на 

заповедниот начин е карактеристично тоа што откривањето на овие ИД 

вистински е овозможнено само во македонска јазична средина. Во 

универзитетски услови обично нема потреба од дистрибуција. Образувањето на 

заповедните форми не е комплицирано.  

Тоа се сите форми кои се наоѓаат надвор од она што го нарековме 

„јадро“, т. е. надвор од едно од главните жаришта на ИД. Да се вратиме сега 

токму на тоа „јадро“. Да се обидеме да најдеме некаква појдовна точка од која 

ќе тргнеме во разгледувањето на ова жариште на ИД. Во македонскиот јазик 

има четири чести минати глаголски времиња: 2 прости и 2 сложени. 

Терминологијата што ја употребуваме во наставата по македонски јазик како 

мајчин: минато определено несвршено време, минато определено свршено 

време, минато неопределено несвршено време и минато неопределено свршено 

време ја сервираме и на наставата по македонски јазик како странски. Но, дури 

и најталентираните полски и украински студенти, за да одговорат на една задача 

како: „Образувајте минато неопределено свршено време од глаголот купи“ 

имаат просечна потреба од околу 5-6 секунди да се сетат за кое време всушност 

станува збор, односно за кој тип форми. Затоа во наставата со неколку групи 

термините базирани на категоријата определеност/ неопределеност ги 

заменивме со термини на формална основа: (минато) просто време и (минато) 

сложено време. Со термините просто и сложено време се обезбедува многу 

поголема прегледност и експлицитност, се решава проблемот со 

„терминолошкиот хаос“ кој го внесуваат термините определено, неопределено, 

свршено, несвршено (во сите можни комбинации), аорист, имперфект, 

перфект. Тоа го покажа работата со студентите. Студентите со кои работевме 

со термините просто/ сложено немаат проблем да поврзат одредена форма со 

називот на времето и обратно (на пр. да одговорат на прашањето „како е минато 

сложено време од глаголот купи“), и покажуваат забележително подобри 

резултати од студентските групи со кои работевме со термините определено/ 

неопределено (свршено и несвршено)1. Термините просто/ сложено се 

                                                 
1 Во работата со студенти неопходно е да се биде доследен во употребата на термините: од 
методички аспект лошо влијае менувањето на термините, т.е. не може да се работи еден 
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однесуваат на формата, а определено/ неопределено на значењето, а во работата 

со странци се покажува попогодно да се употребуваат експлицитни термини 

поврзани со формата, зашто и формата е поексплицитна од значењето.1  

Во наставата прибегнавме и кон понатамошно привидно упростување, па 

рековме дека простото време е едно, но „малку поинаку“ се образува од 

свршени, поинаку од несвршени глаголи; истото важи и за сложеното време. И 

оваа постапка е добра од методички аспект, зашто влијае оптимистички на 

изучувачот. Но, дали одговара на реалната состојба или претставува тактичка 

лага2? Минато време се образува и од свршени и од несвршени глаголи не само 

во македонскиот туку и во полскиот и украинскиот јазик. Од овие три јазици 

само во граматиката на македонскиот јазик се издвојуваат посебни времиња 

свршени и несвршени. За ова постојат три главни причини: 1. се образуваат од 

две различни основи; 2. различни наставки во 2 и 3 лице едн. аорист (-ø) и 

имперфект (-ше), 3. постои свршено време од несвршени глаголи пив, сум пил, 

јадов, сум јал итн. Третата причина не е многу убедлива: свршените форми од 

несвршени глаголи во голема мера се доживуваат како архаични во 

разговорниот стил на македонскиот јазик и се необични и тешки дури и за 

студентите македонисти од Македонија. Што се однесува на првата причина, 

несвршените времиња се образуваат од презентна, а свршените од инфинитивна 

(аористна) основа, а тоа на синхрониски план е изразено во разликите во 

вокалот на основата.  Терминот инфинитивна основа да се употребува за јазик 

во кој нема инфинитив е некако несоодветно, а терминот аористна основа не 

                                                                                                                                            
семестар со еден термин, па во следниот семестар наместо него да се употребува друг. Лоша е и 
алтернативната употреба на два термини, на пр. минато определено свршено и аорист. 
1 Исто така, важно е термините да не го привлекуваат вниманието врз себе, па странскиот 
студент да размислува зошто некое време се вика така. Термините треба да бидат колку што е 
можно понезабележителни, зашто тие се само помошен инструмент. 
2 Во методиката на изучување на странскиот јазик важи поговорката „целта ги оправдува 
средствата“ и во името на целта не мора секогаш да се биде апсолутно верен на вистината. 
Понекогаш може да се даде пооптимистичка слика од онаа што е прикажана во учебниците за 
родените зборувачи. Добар пример за таква „лага“ дава еден од најновите учебници по 
македонски јазик за странци, сп.: „Основна глаголска форма или речничка форма во 
македонскиот јазик претставува формата за 3 лице еднина во презент и аорист [!] (чита/прочита, 
учи/научи, фрла/фрли, праќа/прати, раѓа/роди)“ (Тасевска 2007 : 37). Но, авторката веднаш 
додава: „Основната глаголска форма во аорист може да не се совпаѓа со 3 лице еднина 
(седне/седна, напише/напиша, испее/испеа, земе/зеде).“ (исто : исто). Во една граматика на 
македонскиот јазик наменета на студенти Македонци недозволиво е да се рече дека основна или 
речничка форма може да биде аористната форма, но авторката сметала дека за странците тоа ќе 
биде упростување. Сепак, овде сметаме дека оваа „лага“ не е успешна и води во нови забуни, 
особено со оглед на недоследноста содржана во делот „основната глаголска форма во аорист 
може да не се совпаѓа“. 
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дава многу зашто проблемот за странскиот студент е токму во аористот: да му 

речете на студентот: „аористните форми се образуваат од аористната основа со 

додавање на наставките“, е исто како да му се рече „треба да го знаеш аористот, 

за да го знаеш аористот“.  „Методот со раздели“ на Блаже Конески, како 

претпочитање на синхронијата на сметка на дијахронијата, е веројатно 

најуспешното и најсоодветното претставување на реалната слика на основните 

вокали на свршените времиња, не само за македонските туку и за странските 

студенти. Методот „раздели“ се однесува на еден од трите дела на глаголската 

форма: 1. општ дел, 2. основен вокал, 3. наставка. Во неопределеното време има 

уште и помошен глагол. За првиот и вториот дел би забележале дека постои 

неудопство во преведувањето на термините. Термини како „загальна частина“ / 

„ogólna część“ „голосний основи“ / „samogłoska osnowy“ нема во украинскиот и 

полскиот јазик. Разделот се определува според основниот вокал. Девијациите во 

општиот дел не се граматички туку лексички. Девијациите во наставките се 

резултат на недоволно вложен труд за нивно запаметување од страна на 

студентот или евентуално резултат на непрепознавање на видот на глаголот. 

Честа девијација е употребата на наставката -ше наместо -ø, на пр. купише, 

паднаше, паднеше во 2 и 3 л. аорист, на пр. ... да мислам на ова тешка задача 

која ми ја представеше Делија и на цела ова збунета историја. 

Транспозицијата на оваа имперфектна наставка на аористните форми, може да 

се толкува на различни начини. Воопшто морфемата -ше за полските и 

украинските студенти е чудна по својот фонемски состав. Како таква, таа го 

привлекува нивното внимание и брзо се запаметува, а потоа како пројава на 

хиперкоректност се употребува и таму каде што не треба. Од друга страна, 

чувството на неизразност на аористната наставка -ø го поддржува тоа.1 Уште, 

унифицираноста на наставките во свршената и несвршената варијанта на 

минатото неопределено време, како и унифицираноста на наставките за 1 л. едн. 

и сите лица на множината на аористот и имперфектот оди во прилог на 

девијантната употреба на -ше во аористот по аналогија. Од другите лица чести 

се девијациите во 3 л. мн. на минатото определено време. Вокалните завршоци -

еа, -ија, -аа, -оа, -уја  (носеа, ставија, играа, дадоа, чуја) слично како завршокот 

                                                 
1 Во македонскиот разговорен јазик хомонимијата кај двовидските глаголи на -ира, исто така се 
избегнува токму со помош на -ше, сп. дипломираше. 
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-аат во истото лице на сегашното време се необични и малку тешки за изговор1 

за студентите. Во минатото неопределено време би можело да се очекуваат ИД 

во л-формата во множината, поради наставките во првичниот јазик: пол. -li/-ły , 

укр. -ли, но во практиката се покажува дека ваквите ИД се и ретки и со низок 

имунитет. 

Со ова се исцрпува прегледот на почестите девијации поврзани со 

наставките. Од трите дела на глаголската форма (општ дел, основен вокал, 

наставка) доаѓаме до оној дел кој причинува околу 90% од ИД поврзани со 

формообразувањето на минатите времиња (на „јадрото“). Имено, се работи за 

основниот вокал. Примери: Ние правивме многу слики затоа што Македонија е 

многу убава држава.; Тој ми каже…, наместо кажа, а се среќава и кажеше – со 

грешка во наставката; ... заедно одивме на предаваниа ...; Не пиивме алкохолот, 

ама во Сарбиново често отидовме на журки. Во последниот пример 

употребена е форма за свршено м. несвршено време, а во примерот Потоа ние 

одевме во Охрид таму бевме една недела – обратно. 

За полските и украинските студенти основниот вокал се асоцира со 

мешаница на групи и раздели. За одредување на основниот вокал потребно е 

познавање на многу правила и исклучоци, „и на крајот пак не можеш да бидеш 

сигурен дали ќе погодиш“.2 Да видиме колку е тоа вистина. 

Сигурно не е вистина за несвршените времиња. Во определеното 

несвршено и неопределеното несвршено формата се образува од основата на 

сегашното време и притоа само основниот вокал и преминува во е, а во другите 

две глаголски групи основниот вокал останува непроменет. 

Сигурно не е вистина за глаголите од а-група, ни за свршените, ни за 

несвршените времиња, зашто основниот вокал а останува непроменет во која 

било глаголска форма.  

А-групата е убедливо најбројна, и ова звучи особено оптимистички за 

странските студенти. Но, поголемиот дел од глаголите од а-група се несвршени. 

Во инвентарот на свршените глаголи сликата е сосема поинаква. Направивме 

анализа на 276 македонски свршени глаголи со највисока фреквенција. Од нив 

                                                 
1 Често се изговара едно долго а, наместо две а, а оваа девијација може да се третира како фоно-
морфолошка. 
2 Честа изјава на некои студенти. 
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само 27 или нецели 10% се од а-група. 101 глагол или 36,59% се од е-група и 

148 или 53,62% од и-група.1 

 
Значи, најбројната група кај свршените глаголи е и-групата. Во 

Граматиката на Блаже Конески (2004 : 421) глаголите од и-група се поделени 

на 3 раздели: а, и, е. Понекој пример може да се даде за секој од трите раздели: 

избројав, полежав // купив, се вратив // изгорев, остарев итн. Уште кај 

глаголите од типот избричи се има алтернативни форми се избриков : се 

избричив. Вака, не е чудно што изгледа комплицирано за странските студенти. 

Но, описот на граматиката на македонскиот јазик што го дава Конески им е 

наменет на изворните зборувачи и на странските професионални проучувачи на 

македонскиот јазик. Според нашата анализа на свршените глаголи, од 148 

честотни свршени глаголи од и-група 142 припаѓаат на и-разделот, 4 на а-

разделот, 1 на е-разделот и глаголот види се однесува како глагол од е-група о-

раздел. Според тоа, 95,95% се од и-раздел. За глаголите од а-раздел треба да се 

забележи дека повеќето од нив во современиот македонски јазик се засегнати од 

процесот на разложување, кое води кон унификација на основниот вокал, па за 

некои од нив постојат алтернативни форми: избројав/ изброив, зближав/ 

зближив; кај некои превладува формата со основниот вокал а, но во 

разговорниот стил се слуша и форма со и, на пр. забележав/ забележив, 

полежав/ полежив; некои глаголи се поустојчиви: поддржав, издржав; и, 

воопшто, замената на вокалот а со и, и покрај тоа што во случајот на неколку 

глаголи реално претставува девијација во употребата на македонскиот јазик, 

многу ретко се прима како таква од страна на родениот зборувач на 

македонскиот јазик и не претставува доказ дека зборувачот е странец. Тоа ни 

дава право да сугерираме упростување на овој дел од граматиката што им ја 
                                                 
1 Врз основа на критериумот честотност направен е изборот во книгата Преглед на видските 
форми на почестите глаголи во македонскиот јазик (Велјановска и др. : 2007), со тоа што во 
оваа книга во неоправдано многу случаи кон фреквентните глаголски корени се набројуваат и 
нефреквентните деривати. 
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нудиме на странските студенти. Наместо да зборуваме за 3 или 4 раздели, 

подобро би било да се рече: „Кај глаголите од и-група во свршените времиња 

основниот вокал останува непроменет (исто како кај глаголите од а-група)“. 

Малкуте глаголи од е-раздел се уште понестабилни, сп. ги варијантите во 

разговорниот јазик: завртев, завртив, завртов. На ваков начин ќе им 

овозможиме на студентите оптимистички поглед на и-групата. Освен тоа, ќе се 

избегнат девијации по аналогија од типот: предложав м. предложив1. 

Кај глаголите од е-група тешко дека би успеал каков било обид за 

упростување. Од оние 101 честотен свршен глагол од е-група: на а-разделот 

отпаѓаат 51 (50,5%), на о-разделот 32 глаголи (31,68), на ø-разделот 13 (12,87%) 

и на е-разделот 5 (4,95%). 

 
Секој од овие 4 раздели се држи добро во современиот македонски јазик 

и нема тенденција на разложување и прегрупирање. Нашата статистичка 

анализа покажува дека најмал е е-разделот, но освен умрев, допрев никако 

поинаку не се вели дури ни во македонските дијалекти. Формите на свршените 

минати времиња од глаголите од е-група се најголемото жариште на формални 

ИД во глаголскиот систем. Можноста за избегнување на ИД треба да се бара во: 

1) научување на неколкуте правила кои важат за малите раздели (ø- и е-

разделот), 2) развивање на јазичен усет за случаите во кои нема правило за 

одредување на разделот (кај глаголите од а-раздел и често кај о- и е-разделите), 

3) научување напамет на разделот (формите) на фреквентните глаголи. Има 

правила кои студентот не смее да не ги знае, за да може колку-толку да ги 

ограничи ИД: глаголите со општ дел на -и- и на -у- и глаголите изведени со 

префиксација на знае припаѓаат на ø-разделот; глаголите од е-разделот се малку 

на број и тоа се по правило глаголи со општ дел на консонантска група со -р- 

                                                 
1 Девијацијата предложав м. предложив е позабележителна отколку забележив м. забележав. 
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можел прецизно да го определи разделот, значи тој е осуден на дилемата: дали е 

а-раздел или о-раздел, но врз основа на погорните две правила не би требало да 

има дилема за ø- и е-разделот. За решавање на дилемата „а-раздел или о-раздел“ 

треба да се има предвид дека а-разделот е поброен, дека големата група глаголи 

деривирани со суфиксот -не се од а-раздел и дека глаголите од о-раздел се во 

голем дел глаголи изведени од чести зборообразувачки основи: даде: подаде, 

продаде, предаде итн., -несе: донесе, однесе, пренесе итн., рече: одрече, нарече 

итн., -иде: дојде, најде итн., кои поради фреквентноста би требало да се научат 

напамет и нивната употреба да се автоматизира.  

Од сето што се кажа за ИД во врска со образувањето на формите на 

минатите времиња, произлегува дека трудољубивите студенти, без кој-знае 

каков напор, и со знаење на неколку правила, кои не се ниту многу на број, ниту 

многу тешки, би требало да ги минимизираат грешките во својот говор. Тоа го 

потврдува и следнава едноставна табела во која е сублимиран прегледот на 

основните вокали, кој го дадовме погоре: 

група несврш. сврш. 

А а а 

И е и 

Е е а / е / о / ø 

Оваа табела им ја нудевме на студентите. Таа е прегледна, во неа 

жариштето на ИД е лоцирано во десниот долен агол, а сè друго се чини  

максимално упростено. Сепак, теренските истражувања, за жал, само понекогаш 

ја покажуваат очекуваната минимизација на грешките! На вежбите, особено 

кога табелата е нацртана на табла, студентите се речиси непогрешливи. 

Испитите покажуваат поинаква слика. На писмените испити со студентите од 

втора и трета година во Полска, и со студентите што го учат македонскиот како 

втор јазик, имаше задача од ваков тип:1 

ГЛАГОЛ Л. МИН. ОПРЕДЕЛЕНО МИН. НЕОПРЕДЕЛЕНО 
се врати вие   

седне јас   

Резултатите од оваа задача со едноставна организација треба да ја 

покажат способноста на студентот за образување на формите, и сите девијации 

                                                 
1 Задачите се состоеја од повеќе глаголи (12-20), а овде ја даваме во скратен вид. 
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во решението на задачата се исклучиво формални. При решавањето на задачата, 

студентот е целосно ослободен од товарот на дистрибуцијата. Сосема поинаку е 

кога се продуцира текст: тогаш студентот мора и правилно да образува и 

правилно да избере и да употреби. Одделните резултати од трите групи битно 

не се разликуваа меѓу себе, со оглед на тоа што задачата беше претходно 

приспособена на нивото на студиската група, т. е. студентите од трета година 

добија „потешки“ глаголи – претежно свршени од е-група, а студентите со 

македонски како втор јазик – повеќе несвршени глаголи. Вкупниот резултат од 

трите групи изнесува 72,13% точни одговори. Не може да се рече дека 

резултатот е лош, но ниту дека е многу добар. Оние 27,87% девијации се чисто 

формални, а кога станува збор за живиот говор, мора во пресметките да се земат 

предвид и дистрибутивните ИД. Сплетот од формални и дистрибутивни ИД 

доаѓа до израз во задачи од подруг тип, а најмногу на часовите по конверзација. 

Тогаш се добива уште појасна претстава за силата на ова жариште на ИД. 

Факторот на дистрибуцијата игра битна улога за конфузијата во самото 

образување на формите, па се создава едно клопче од чести формални и 

дистрибутивни девијации. Понекогаш се случува да се направи грешка дури и 

во основниот вокал кај глаголите од а-група, и покрај тоа што во оваа група сè е 

јасно. Сметаме дека тие грешки може да се објаснат само со таа хипертрофија 

на правила воопшто кај формите и употребата на минатите времиња, а тоа 

предизвикува несигурност кај студентите дури и тогаш кога задачата е 

релативно лесна. И формалните, и дистрибутивните ИД во врска со минатите 

времиња имаат висок имунитет. Студентите од петта година и постдипломците 

прават грешки само малку поретко, отколку студентите од трета година, зашто 

часовите од граматика во четврта и петта година се сведени на минимум.  
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Свршени глаголи со висока честотност (поделба по раздели) 
 
глагол Гр* глагол Гр глагол Гр глагол Гр 
допатува Аа докаже Еа преостане Еа отиде Ео 
дочека Аа достигне Еа престане Еа повлече Ео 
забрза Аа загине Еа пристигне Еа појде Ео 
избега Аа закаже Еа разбере Еа потресе Ео 
израдува се Аа заостане Еа скокне Еа предаде Ео 
ископа Аа запише Еа слушне Еа преземе Ео 
истера Аа започне Еа собере Еа пренесе Ео 
надигра Аа застане Еа спомене Еа привлече Ео 
натера Аа избере Еа спомне Еа продаде Ео 
оправда Аа избрише Еа сретне Еа рече Ео 
осигура се Аа искаже Еа стане Еа снајде се Ео 
побара Аа каже Еа стекне Еа создаде Ео 
повика Аа крене Еа стигне Еа спроведе Ео 
поразговара Аа навикне се Еа тргне Еа забележи Иа 
посака Аа надмине Еа укине Еа задржи Иа 
посомнева се Аа наметне се Еа успее Еа изброи Иа 
почувствува Аа нападне Еа допре Ее издржи Иа 
праша Аа напише Еа запре Ее полежи Иа 
прегледа Аа насмее се Еа зоврие Ее изгори Ие 
пресмета Аа настане Еа сопре Ее вклучи Ии 
пречкрта Аа одолее Еа умре Ее договори се Ии 
прочита Аа опише Еа влезе Ео додели Ии 
разгледа Аа остане Еа даде Ео дозволи Ии 
разочара Аа откаже Еа доведе Ео заборави Ии 
совлада Аа отпочне Еа додаде Ео заврти Ии 
стаса Аа падне Еа дојде Ео заврши Ии 
добие Еø покаже Еа донесе Ео загуби Ии 
дознае Еø помине Еа затресе Ео задоволи Ии 
запознае се Еø помогне Еа земе Ео задуши Ии 
испие Еø порасне Еа извезе Ео заклучи Ии 
обуе Еø постигне Еа извлече Ео залепи Ии 
одбие Еø потпише Еа издаде Ео замени Ии 
открие Еø почне Еа изеде Ео замисли се Ии 
признае Еø прегрее Еа излезе Ео замоли Ии 
развие Еø прекине Еа исече Ео заокружи Ии 
скрие Еø преостане Еа најде Ео запали Ии 
собуе Еø престане Еа нанесе Ео заработи Ии 
убие Еø пристигне Еа нарече Ео зароби Ии 
чуе Еø разбере Еа облече Ео заслужи Ии 
доживее Еа скокне Еа однесе Ео затвори Ии 
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глагол Гр глагол Гр глагол Гр глагол Гр 
заштеди Ии насети Ии подготви Ии пушти Ии 
зближи Ии настапи Ии подели Ии размисли Ии 
збогати Ии научи се Ии појави се Ии расчисти Ии 
згреши Ии обвини Ии поништи Ии реши Ии 
избори се Ии обедини Ии понуди Ии роди се Ии 
извести Ии обезбеди Ии поправи Ии сврти Ии 
изврши Ии објави Ии попушти Ии сети се Ии 
изгуби се Ии објасни Ии порази Ии скрши Ии 
изедначи Ии овозможи Ии посвети Ии случи се Ии 
изјави Ии оддели Ии посети Ии смали Ии 
изјасни се Ии одложи Ии послужи Ии смести Ии 
измами Ии одлучи Ии постави Ии смири Ии 
измени Ии одмазди се Ии потврди Ии соопшти Ии 
изненади Ии одмори се Ии потроши Ии спаси Ии 
изрази Ии одобри Ии потсети Ии спречи Ии 
исклучи Ии означи Ии потфрли Ии спротивстави се Ии 
исполни Ии определи Ии пофали се Ии спушти Ии 
испрати Ии освои Ии предложи Ии среди Ии 
испушти Ии ослободи Ии пресели се Ии стапи Ии 
истапи Ии остави Ии претстави Ии стори Ии 
исфрли Ии оствари Ии принуди Ии сфати Ии 
јави се Ии приближи се Ии приреди Ии уапси Ии 
купи Ии придружи се Ии присили Ии убеди Ии 
наврати Ии пријави Ии пристапи Ии удри Ии 
нагласи Ии прими Ии прифати Ии уплати Ии 
намали Ии оцени Ии провери Ии употреби Ии 
намени Ии оштети Ии продолжи Ии усвои Ии 
намести Ии плати Ии промаши Ии усогласи Ии 
направи Ии победи Ии пропушти Ии утврди Ии 
напушти Ии повтори Ии прости Ии фати Ии 
нареди Ии погоди Ии прошири Ии види Ио 

 

*Во втората колона: со голема буква е означена основната самогласка на формите 

за сегашно време т.е. групата, со мала – основната самогласка на минатото свршено 

време т.е. разделот. Значи, „Гр“ – ГРУПАраздел. Во табелата се опфатени 

најфреквентните глаголи во македонскиот јазик.                                        



 101

1. 2. Дистрибутивни ИД 
 

Полскиот и украинскиот зборувач се обврзани да научат не само како се 

образуваат формите на времињата, туку и кога се употребуваат тие. Да се знае 

формата, а да не се знаат правилата на дистрибуција е приближно како во 

историографијата да се знае денот и месецот на случување на некој настан, а да 

не се знае годината или векот. 

Формалните и дистрибутивните девијации кај глаголските форми 

значително се разликуваат, но тешко е да се каже кои се со поголема честота, 

квантитет или имунитет. Формалните девијации, на пример, се можни во сите 

глаголски времиња, а дистрибутивните се ограничени на времињата непознати 

во полскиот и украинскиот јазик. На пр. на еден украински или полски студент 

може да му се случи формална девијација од типот *тие знат, наместо тие 

знаат, но нема да му се случи да рече тие знаеле место тие знаат. Во случајот 

на идното прекажано време се јавуваат формални девијации, но нив значително 

ги надминуваат дистрибутивните девијации, затоа што за полските и 

украинските студенти полесна е постапката за образување на формите (ќе + 

несвршена л-форма со само 2 основни вокали), отколку проценката кога да се 

употребуваат тие форми. Во случајот со четирите чести минати времиња веќе е 

тешко да се каже кои се почести, формалните или дистрибутивните девијации. 

За формалните, за тешкотиите со одредувањето на вокалот на основата стана 

збор погоре (в. VI.1.1.). Еве неколку примери со дистрибутивни девијации: 

Сонцето светило и беше топло, наместо Сонцето светеше и беше топло; 

Баравме целиот ден, а таа отиде на планини, наместо отишла; Многу ме 

болело, ама испиев пиво и болка се завршила., наместо Многу ме болеше, ама 

испив пиво и болката заврши (исчезна); Полска ја добила голема шанса на 

развој. Во 2012 година, со Украина ќе организираме Европско првенство во 

фудбал, наместо доби; Разбирам дека момчето беше многу паметно и убаво, 

наместо било, итн. 

За дистрибутивните девијации важи правилото според кое изучувачот е 

во неповолна позиција кога во вторичниот јазик има повеќе единици кои 

одговараат на помалку од првичниот јазик, а во поволна позиција тогаш кога на 

една единица од првичниот јазик одговара една соодветна од вторичниот јазик 
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како и тогаш кога на повеќе единици од првичниот јазик соодветствуваат 

помалку во вторичниот јазик. Под единици овде подразбираме единици од кој 

било тип: лексички, морфолошки, глаголско време, граматичка категорија итн. 

Конкретно во контекстот на минатите времиња ова правило еднаш веќе го 

илустриравме (в. го графиконот во делот III.3.). Поинаку е кога има слобода во 

изборот меѓу две единици од вторичниот јазик, без разлика што на нив одговара 

една единица од првичниот. На пр. македонскиот зборувач на украинскиот јазик 

нема проблем во изборот меѓу аналитички и синтетички футур, зашто меѓу нив 

нема семантичка (туку само стилистичка) разлика и во принцип и робитиму и 

буду робити ќе бидат правилни. Слично е со употребата на аористот и 

имперфектот наспрема перфектот во српскиот јазик. Неправилниот избор меѓу 

овие времиња во македонскиот јазик е една од најчестите ИД во говорот на 

полските и украинските студенти, додека во говорот на украинските и полските 

србисти нема таков „неправилен избор“ од морфолошки аспект, оти меѓу 

аористот/ имперфектот и перфектот во српскиот јазик нема семантичка туку 

само стилистичка разлика, па соодветно и евентуалните девијации ќе бидат 

чисто стилистички.  

Појавата на дистрибутивните ИД, односно нивното избегнување 

најмногу зависи од граматичките категории во вторичниот јазик, од способноста 

на студентот да ги разбере новите категории, и да ги усвои формалните разлики 

врз категоријална основа. Разидувањето во бројот на граматичките категории, 

особено во случајот со присуство во вторичниот јазик, отсуство во првичниот, 

резултира со ИД речиси во сите случаи без исклучок и без оглед на талентот на 

изучувачот. Тоа е последица на моќта на факторот категоријалност во 

контекстот на интерлингвалната девијатологија, за што ќе стане збор 

поопширно во следниот дел (в. VI.2.). 

 

2. Категоријалноста како фактор за девијации 
 

 Во случај кога вторичниот јазик располага со граматичка категорија 

некарактеристична за првичниот јазик, тогаш главните жаришта на ИД треба да 

се очекуваат токму во тој дел, во категоријално обусловената дистрибуција на 

формите. Граматичките категории се главен фактор за појавата на ИД со висок 
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имунитет. Во јазиците во кои нема разидувања во инвентарот на граматичките 

категории во првичниот и вторичниот систем1 инвентарот и карактеристиките 

на ИД значително се разликуваат отколку истите во ситуација со разлики во 

инвентарот на категориите. 

Ќе се послужиме со два примери, кои на специфичен начин ја 

илустрираат разликата меѓу улогата на лексичкиот и граматичкиот избор на 

изразните средства. Во ситуација „првичен македонски, вторичен украински“ 

македонскиот изучувач од украинските прилози дуже и багато мора да избира, 

зашто ним им одговара само еден македонски – многу. Во овој случај 

настануваат девијации поврзани со мешање на прилозите: *багато гарна, 

*дуже дітей. Овие девијации се релативно ретки, особено во споредба со 

случаите кога разидувањето е системско (граматичко).  

Втор пример: македонскиот глагол оди е повеќезначен. Со него се 

преведуваат украинските ходити, іти, їхати, їздити. Сосема можно е мешање 

на іти со їхати и на ходити со їздити. Но за македонскиот зборувач тоа е 

повторно само лексичка нееквивалентност меѓу првичниот и вторичниот јазик, 

и без разлика што тој е во неудобна положба зашто вторичниот располага со две 

единици, две опции за превод на една единица од првичниот јазик, сепак ИД се 

со мал имунитет зашто разидувањата се задржуваат на лексичко ниво. Но 

мешањето на іти, ходити со їхати, їздити не е единственото во употребата на 

овие четири глаголи: многу почесто ќе биде мешањето на ходити со  іти, и на 

їхати со їздити, затоа што тука има повисок степен на системност во 

распределбата, според критериум непознат во македонскиот јазик, а тоа е 

категоријата според која постои цела низа украински парови на глаголи на 

движење со значење „еднократност : повеќекратност“ на дејството: носити и 

нести, літати и летіти итн. Дека системната регулација на правилата за 

дистрибуција е од пресудно значење за појавата на ИД, уште подобро се 

потврдува на примерите со конкретна граматичка категорија.2  

                                                 
1 А таквата ситуација е сосема возможна, и сите севернословенски јазици имаат исти категории, 
со исклучок на некои „помали“ категории како категоријата одушевеност/ неодушевеност, 
главно како поткатегории на категоријата падеж. 
2 Категоријата „еднократност : повеќекратност“ на дејството во украинскиот и полскиот јазик е 
лексичко-семантичка, иако содржи специфичен пример на систематизација во лексичкиот 
систем, донекаде слична на категоријата вид, која пак се смета за граматичка затоа што влијае 
на образувањето на формите. 
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Диструбицијата на падежните наставки е главното жариште на ИД во 

говорот на македонските изучувачи на кој било севернословенски јазик. Тоа е 

така поради категоријата падеж, која од друга страна треба да се разгледува 

како категоријална хипертрофија, зашто самата категорија падеж вклучува во 

себе поткатегории и се вкрстува со други категории. Трудот што македонскиот 

изучувач во почетните фази го вложува во интелектуалниот процес за 

одредување на падежната наставка може да се види од нашиот обид за графичко 

отсликување на тој процес: 

 
(Станойоскі 2006 : 159)  

На цртежот централниот црн круг го симболизира изучувачот 

(зборувачот-почетник во случајов), кој за да ја одреди падежната наставка во 

овој релативно лесен пример мора да ја определи синтаксичката функција на 

именката (од левата страна), родот на именката, типот на деклинацијата1, бројот 

(од десната страна на графиконот). Се добива впечаток дека тоа се два одделни 

когнитивни процеси, од кои не се знае кој претходи а кој следи, едниот дава 

синтагматска определба на именката (лево), другиот парадигматска (десно). 

Влегуваат во игра категоријата на родот и на бројот. Откако ќе се обработат 

сите овие информации и врз нивна основа ќе се определи падежот, треба да се 

определи падежната наставка, а за таа цел во конкретниот пример мора да се 

вклучи и категоријата живо/неживо. Целта на целиот когнитивен процес, 
                                                 
1 Именките од машки род можат да припаѓаат на првата или на втората деклинација според 
поделбата извршена во украинската граматика. 
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претставен на графиконот, е зборувачот со првичен македонски јазик да ја 

утврди падежната наставка. Падежните наставки се разликуваат од јазик до 

јазик и меѓу јазиците што имаат падежи. На пр. падежните наставки во 

словенечкиот јазик се поинакви од оние во украинскиот, па се наметнува 

прашањето: дали изучувачот со првичен словенечки јазик, ќе има слични 

проблеми во одредувањето на падежните наставки, како проблемите на 

македонскиот изучувач? Се разбира дека не. Вистината е дека ниту за 

македонскиот изучувач вистинскиот проблем не лежи во самите падежни 

наставки, туку подлабоко, во самото постоење на категоријата падеж, во 

разбирањето на нејзината суштина и во доживувањето на потребата од неа во 

јазичната комуникација. Истата категорија постои во словенечкиот јазик, истите 

падежи, а таму каде што се разликуваат падежните наставки, од словенечкиот 

изучувач на украинскиот јазик се очекува да изврши превод на самата наставка: 

на пр. наместо словенечки -о – укр. -у во примерите од типот: сло. bom pital 

Barbaro – укр. ...Барбару, но целиот когнитивен процес претставен на 

графиконот ќе биде прескокнат. 

 Во делот VI.1. рековме дека минатите глаголски времиња во 

македонскиот јазик се жариште на формални и дистрибутивни ИД. Присутноста 

на дистрибутивни потешкотии на исто место со формалните, кога студентот 

чувствува несигурност во врска со тоа која форма од двете опции треба да ја 

употреби и истовремено несигурност во врска со самиот облик на наставката, е 

најтешка и овие ИД во еден добар дел се формално-дистрибутивни. Главна 

причина за дистрибутивните ИД е недоволното познавање на критериумот 

според кој се врши дистрибуцијата, односно на граматичката категорија. Во 

случајот со минатите времиња во македонскиот јазик, тоа не е една категорија, 

туку барем две: прекажаност (+/–) и определеност (+/–). Вкрстувањето на овие 

две категории е пресуден фактор на ИД во употребата на минатите времиња во 

македонскиот јазик. Тоа се две граматички категории сосема нови за 

украинските и полските студенти. Се разбира, и во полскиот и во украинскиот 

јазик има средства за изразување на значењето „прекажувам : кажувам“ и 

„тогаш : некогаш“, ново е искажувањето на тоа значење со граматички средства. 

Когнитивниот процес, со земање предвид на обете категории, ќе го претставиме 

вака: 



 106

 
Граматичката категорија вид, која постои и во полскиот и во 

украинскиот јазик, во контекстот на македонскиот систем на минати времиња 

добива нова димензија, поради постоењето свршени и несвршени времиња, кои 

формално, освен по основниот вокал, се разликуваат уште и по наставките за 

две лица на определеното време. 

Српскиот јазик располага со сличен инвентар на минати времиња: 

перфект, аорист, имперфект. Овие времиња, исто така, соодветствуваат на 

едното минато време во полскиот и украинскиот јазик. Значи, украинските и 

полските србисти се во „незгодната“ положба, кога на една единица од 

првичниот јазик одговараат повеќе во вторичниот, па се наметнува прашањето 

дали и српскиот систем на минати времиња е исто такво жариште на ИД во 

говорот на изучувачите, како македонскиот. Причина за ИД-жариште во 

македонскиот јазик не е богатиот инвентар на формите, туку богатиот инвентар 

на правила (категории) според кои се дистрибуираат тие форми. 

Категоријалноста е главниот фактор на овие ИД. Графиконот погоре не важи за 

српскиот јазик, зашто српскиот не ја граматикализирал прекажаноста, и 

употребата на едно или друго минато време е стилистички мотивирана. 

Од друга страна, во случајот „првичен македонски, вторичен украински“, 

недостатокот на граматички изразни средства за предавање на сите граматички 

значења, на кои навикнал Македонецот зборувајќи го својот јазик, може да 

предизвика извесно неудопство и потреба за доточнување, што се постигнува 

обично со синтаксички средства. Така, на пр. исказот Соломија паднала вчера, 

содржи меѓу другото и информација дека зборувачот не присуствувал на 

извршувањето (случувањето) на дејството, туку дознал на друг начин, – 

информација за незасведоченост, прекажаност, како украински описно: Мені 

сказали, що Соломія впала. Природно е притоа Македонецот почесто отколку 

Украинецот да инсистира на описот мені сказали, како последица на навиката да 
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го извести соговорникот, дека прекажува, навика стекната од македонскиот. 

Такво неудопство чувствуваат и полските и украинските студенти поради 

недостигот на падежните наставки. Како и да е, во случајот кога првичниот 

јазик има категорија која ја нема вторичниот, воглавно ефектите на 

интерференцијата се сведуваат на неудопство, а можноста за девијации е 

минимална. Во обратниот случај, кога вторичниот јазик има категорија плус во 

однос на првичниот, таа категорија станува жариште на ИД. Во врска со 

категоријата прекажаност една ретка и специфична девијација во говорот на 

македонски зборувачи на украинскиот јазик, сепак може да се забележи, а тоа е 

употребата на минато наместо сегашно време. На пример, може да му се случи 

на Македонецот грешка од типот: Вони шукали тебе, наместо: Мені сказали 

(хтось сказав), що вони шукають тебе. И оваа девијација е типично 

интерференцијална и може да се разбере само од конфронтативниот преглед на 

македонската и украинската граматика. Во македонскиот јазик прекажаноста е 

граматичка категорија, која се простира на сите три логички времиња, 

сегашните дејства се прекажуваат со формите на минатото неопределено.  

Категоријалноста е главниот фактор на појавата на морфолошките ИД во 

говорот на странците. Фонемноста, пак, главен фактор на појавата на 

фонолошките ИД. Значи, недоучувањето на новата категорија од аспект на 

интерференцијалната девијатологија во морфологијата игра слична улога, како 

недоучувањето на новата фонема за фонолошките ИД. Решение за 

„недоученоста“ е да се „доучи“. Од методолошки аспект, проблем е тоа што 

методиката на наставата по странски јазик не може да понуди суперефективни 

методи за совладување на новите граматички категории и новите фонеми. 

Успехот на лингводидактиката достига до опис на артикулациските вредности 

на новата фонема, по што студентот обично успева да ја изговори фонемата 

беспрекорно. Беспрекорниот изговор не гарантира дека студентот ќе ја 

доживува дистинктивноста на тој изговор во системот на фонемите. Во 

Македонија, во наставата по старословенски и руски јазик не е ништо необично 

на студентите да им се предложи да ги изговараат /ы/ и /и/ еднакво, за да се 

избегнат и артикулациските потешкотии, и недоумицата на студентите пред 

појавата на нова фонема. Не го критикуваме ваквиот метод, еднаш веќе рековме 

дека да се наведе студентот на девијација понекогаш е корисно (в. VI.1.1). 
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Во контекстот на граматичките категории во системот на минатите 

времиња максималното достигнување на методиката на наставата по 

македонски јазик како странски е опис на формите на минатите времиња, по 

што, не беспрекорно, но релативно добро се научуваат, и теоретски опис на 

правилата за распределба според категориите прекажаност и определеност, по 

што тие се мешаат долго. Секој студент од втора година може да каже кога се 

употребува минато определено, кога минато неопределено време, но кога ќе 

дојде до практична примена на теоретски здобиеното знаење, не ретко доаѓа до 

девијации. Македонското учебникарство, македонската применета лингвистика 

треба да работи на изнаоѓање методи за намалување на тие девијации. Поголем 

дел од вежбите што се среќаваат во учебниците се со инструкции од типот: 

„впишете ги аористните форми“, „впишете ги формите за минато неопределено 

несвршено време“, но многу поретко на студентот му се нудат вежби: „впишете 

ги формите на соодветното минато време“. Ова не е критика, и имаме предвид 

дека до таквата ситуација довеле и други фактори. Имено, изучувањето на една 

форма со помош на учебник е сосема можно, но една граматичка категорија не 

треба само да се изучува, туку и да се доживува заедно со нејзината 

комуникативна вредност, во нејзината матична јазична средина.  

Зузана Тополињска се обидува да го воведе факторот на 

комуникативната вредност во расветлувањето на процесот на граматичка 

интерференција (Тополињска 1996 : 67-68). Улогата на комуникативната 

вредност на лексиката во јазичните интерференции е очигледна: токму таа 

одлучува дали една лексема ќе биде позајмена или не. Тополињска ја воведува 

комуникативната хиерархија како регулатор и на граматичката интерференција 

на примерот на категориите фактивност, статус (прекажаност) и определеност 

(во именскиот систем). Со други зборови, според авторката, дали една 

категорија ќе биде „позајмена“ од еден во друг јазик, зависи од потребноста на 

таа категорија за обезбедување на комуникацијата. „Позајмување“ на една 

граматичка категорија, да бидеме појасни, претставува граматикализација на 

одредени содржини во јазикот Б, по моделот на јазикот А, т.е. употреба на 

граматички средства за изразување на содржини кои дотогаш се изразувале со 

лексички средства. Недостигот на комуникативна вредност во употребата на 

странскиот јазик во слушална несомнено претставува еден од поважните 

фактори на тешкото учење на граматичките категории. 
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3. ИД во дистрибуцијата на членските морфеми 
 

 Интерференцијалноста на девијациите во областа на категоријата 

определеност / неопределеност кај имињата не се состои во пренос на елементи 

и карактеристики од првичниот јазик, туку во ограничената способност за 

усвојување на категорија од вторичниот јазик, како последица на нејзиното 

отсуство во првичниот јазик. За пренос на карактеристика или елемент може да 

стане збор само во случај кога зборувачот регуларно не членува под влијание на 

првичниот јазик. 

 Девијациите во ова подрачје на македонскиот јазик се речиси исклучиво 

дистрибутивни. Проучувањето на формалните не е од особен научен интерес. 

Дистрибутивните ИД се многу почести и со многу поголем имунитет. Општо 

земено, ИД во дистрибуцијата на членските морфеми се девијации со највисок 

имунитет во говорот на полските и украинските студенти. Вечното прашање 

„Кога да се членува, а кога не?“ е мото на најголемото жариште на ИД во 

употребата на македонскиот јазик. 

 Формалните девијации во образувањето на името со членска морфема 

воглавно се ограничуваат на нивоата А1 и А2. Такви девијации се, на пр., 

додавањето на членот директно на неопределената придавската форма за машки 

род: добарот и доброт, место добриот, убавот, м. убавиот итн. (сп. Кога 

првпат го видов Скопје, мислав дека тоа е најлошот град во белиот свет, но 

сега кога мислам за Скопје...); грешки во образувањето или изборот на 

морфемата во множинските форми: телињате м. телињата, женита м. 

жените и други примери без регуларност во грешењето. 

 Членот во македонскиот јазик има две основни функции: 1. 

општоопределбена, 2. просторноопределбена. Првата функција ја вршат 

членските морфеми од т-коренот, а втората сите членски морфеми: од т-, ов- и 

он-коренот. Девијациите во реализацијата на просторноопределбeната функција 

ќе ги разгледаме во следниот дел (в. VI.4.) заедно со ИД во дистрибуцијата на 

показните заменки и на другите деиктички средства. 

 Постојат многу теоретски трудови посветени на категоријата 

определеност / неопределеност и на членот како нејзин формален израз. На 
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девијациите во говорот на странците, во македонската лингвистика најголемо 

внимание посветува Е. Црвенковска во статијата Употребата на членот во 

македонскиот јазик (2003 : 101-108). Прво, Црвенковска ги дели овие девијации 

во две групи: 1. неупотреба на членот (кога треба), и 2. употреба на членот (кога 

не треба). Потоа, откако авторката за првата група констатира: „во употребата 

на членот, странците почесто внимаваат и не грешат“ (исто : 102) сето внимание 

го насочува кон девијациите од втората група (со погрешна употреба). Но, со 

оваа констатација на Црвенковска не можеме да се согласиме, тоа не ни го 

дозволува ни нашата статистичка анализа која покажува дека соодносот меѓу 

првата и втората група е 60 : 40 во корист на првата. Освен тоа, воопшто во 

девијатологијата поретко се случува да се употребува пречесто елемент 

непознат во првичниот јазик, отколку истиот елемент да се употребува 

преретко. Тоа најдобро го потврдуваат девијациите во удвојувањето на 

предметот, каде што погрешното испуштање на кратките заменски форми е 

далеку почесто од погрешната употреба на истите (в. примери во делот VII.3.). 

Во контекст на членот како девијациско жариште би додале дека дали странците 

внимаваат или не, не е од пресудно значење, зашто поголемиот дел од грешките 

не се од невнимание, туку од недоволно развиен јазичен усет и/или од незнаење. 

Значи, ќе заклучиме дека членувањето бара одлука или-или, и студентот 

одлучува дали ќе избере „+“ или „–“, и подеднакво може да згреши и во едниот 

и во другиот случај, со тоа што обично малку почесто полските и украинските 

студенти грешат со погрешно испуштање на членот. 

 Рековме дека грешките се последица на недоволно развиен јазичен усет 

и/или на незнаење. За јазичниот усет и во врска со дистрибуцијата на членот 

важи она што се кажа погоре (II.2.2.). Знаењето треба да го обезбедат лекторот и 

учебниците по македонски јазик за странци. Црвенковска во својата статија 

прави пресек на тоа „што стои во учебниците за странци во врска со употребата 

на членот“, го предаваме од таму најважниот дел: „1) Покрај основната форма 

на именката ... именките во македонскиот јазик имаат и определена форма, ...за 

изделување на општото, за именување на еден определен предмет; 2) Во 

македонскиот јазик има три вида членски форми што идат постпозитивно кон 

именката и се додаваат кон неа како наставка.“ (исто : 102). Второто правило се 

однесува на формалната страна, а на дистрибуцијата се однесува само дел од 

првото правило: „определена форма, ...за изделување на општото, за именување 
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на еден определен предмет“. Ова е всушност единствената инструкција која во 

учебниците им се дава на располагање на студентите, единствениот одговор на 

прашањето кога да се членува кога не. Оваа инструкција е доволна за еден 

вовед, на нивото А1, но никако не е доволна за совладување на една толку 

комплицирана категорија како што е определеноста во именскиот систем на 

македонскиот јазик. Впрочем, тоа го потврдуваат и самите студенти и нивните 

текстови. 

Во секој студентски текст, без разлика на која тема и во која форма е 

напишан се среќаваат девијации во членувањето. Ќе дадеме неколку примери: 

Примери со погрешна употреба на членот: 

1) И во Сарбиново и во Бјешчади живеавме во шаторот. 

2) Секогаш имавме големите проблеми. 

3) Баравме целиот ден. 

4) Не пиивме алкохолот, ама во Сарбиново често отидовме на журки. 

5) Јас бев во Македонија еден пат со мојата групата од универзитетот. 

6) ... подароците за сите членовите на фамилија. 

7) Според мене брак е најважно решение во целиот живот. Не само затоа што 

потоа човек има своето семејство со сите последници од тоа. 

8) За мене човекот е човекот. 

9) Знам дека Варшава би сакала да се стане културален центар на полската 

држава ама тој градот нема да се понуди ништо интересно. 

10) Во мојот домот исто така ќе биде сауна. 

11) … некој би рекол дека сум алкохоличар затоа што многу ретко можам да 

се забавувам без алкохолот. 

12) Мислам дека некои алкохоличарите отдамна не ја знат причина, зошто 

почнале да пијат алкохол … 

13) Цела политиката во Полска сега зависи од браќа Качињски. 

14) Мобилен чуеме во шума, во време на појадок, во хотелот, во ресторанот, 

на улицата, во возот. 

15) Ако таа сè му прекажува на твоето момче, не е твојата пријателка. 

16) Целото време се уморно чувствувам. 

17) До тогаш немав храброст и не кажав никој дека имам многу нервозен 

стомакот. 

18) Даа, и знам точно, што се случи подоцна, педере без мозокот. 
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19) Според овој законот жените имаат истите права како мажите… 

20) Најчесто по абортус жените имаат голема траума, но има и жените кои 

се дегенерати и на нив треба да се внимава. 

 Црвенковска ги класифицира случаите со погрешна употреба на членот 

(2003 : 104-106). Според неа, девијациите во овој дел главно се јавуваат во 

рамките на глаголско-именскиот прирок; во директен предмет во безлични 

реченици; кога се изразува директен предмет со личните глаголски форми од 

глаголите има/нема; во предлошки конструкции зад предлозите како, со, од, за, 

во; при директно надоврзување на именка кон именка; во изразите од типот 

начин на... + именка. Оваа или малку поинаква класификација мора да се земе 

предвид при изготвувањето на учебниците по македонски јазик за странци. 

 Во погорните примери со погрешна употреба има и неколку девијации 

кои се направени поради невнимание или поради незнаење на основните 

правила на членувањето. Такви се примерите 5, 10, 13 и 17, каде што студентот 

отстапува од едно од основните правила, од правилото за членување на првиот 

член на именската група.  Слично е и во примерот 9, каде што во состав на 

именската група влегува показна заменка. Во примерот 6 студентот ја превидел 

определеноста на зборот сите. Во примерите 3, 13 и 16 се јавува заменката цел, 

-а, -о, -и. За овие случаи важно е да се забележи дека во македонскиот јазик 

најчесто има алтернативност, може да се членува, но најчесто не се членува (Ја 

изеде целата торта, но и Ја изеде цела торта.). Во студентските текстови се 

забележани девијации со погрешна употреба на членот, но нема примери со 

погрешна неупотреба. Затоа, корисно е да им се препорача  на студентите 

никогаш да не ја членуваат заменката цел. Во примерот 12 неопределената 

заменка некои сугерира неопределеност, па треба да се нагласи и правилото 

дека не се членува именка пред која стои неопределена заменка. Во директен 

предмет по глаголот има, исто така по правило не се членува, а таква грешка 

имаме во примерите 2, 7 и 19. И во глаголско-именски прирок именката не се 

членува, а таква грешка е направена во примерот 15. Во предлошко-именска 

конструкција кон случаите што ги наброила Црвенковска можеме да ја 

придодадеме и позицијата по предлогот без, како во примерите 11 и 18. Во 

примерот 14 имаме непочитување на основното правило на членувањето и 

неоправдана конкретизација на предметите во ситуација кога се мисли на кој 

било хотел, ресторан, улица, воз. 
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Примери со погрешна неупотреба на членот: 

1) Многу ме болело, ама испиев пиво и болка се завршила. 

2) За жал, време беше лошо. 

3) За мене Божик е многу посебно време во година. 

4) ... подароците за сите членовите на фамилија. 

5) Време беше прекрасно и ние плававме во езеро. 

6) Според мене брак е најважно решение во целиот живот. Не само затоа што 

потоа човек има своето семејство со сите последници од тоа. 

7) Ама вистина е поинаква. 

8) Во Европа има држави, каде луѓе се толерантни и хомосексуалци не морат 

да се кријат. 

9) … за секоја душа алкохолот има различно значење во живот. 

10) Се зависи од човек, кој го пие алкохолот. 

11) Алкохол исто така има позитивни како и негативни страни. 

12) Алкохолот може да нанесе штети на пример рак на црн дроб, рак на 

грлото и други … 

13) Aлкохолизам е исто така болест, која е најлоша за семејството на 

алкохоличар. 

14) Мислам дека некои алкохоличарите отдамна не ја знат причина, зошто 

почнале да пијат алкохол … 

15) … се едни од најважни на Шлеска. 

16) Деца, дури како имаат шест или пет години учат се од своите родители, а 

потоа повторуваат тие зборови во детска градинка. 

17) Спорт е многу важен во живот. 

18) Кога е пролет или лето се чувствувам добро, одлично затоа што време е 

убаво... 

19) Сега ситуација не е најдобра. 

20) Размисли што чувствуваат луѓе кои немаат пари… 

21) Последен месец тој беше многу нервозен и агресивен. 

22) Едни мислат дека абортус треба да биде легален и добро достапен, други 

мислат дека абортус е неморален и треба да се го забрани во сите случаи, и 

дури и кога дете е од насилство или мајка може да умре во текот на 

породување. 

23) Мислам дека би било добро, ако лекар пред да направи абортус провери ... 
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Најголем дел од примерите со погрешно нечленување сочинуваат оние 

примери во кои именката означува предмет кој е определен како назив на 

множество. На пр. Лекарите штрајкуваат денес во Париз. Во овој случај 

студентот се раководи од тоа дека тој не знае ниту еден од лекарите кои 

штрајкуваат, па затоа и не членува. Од овој тип се примерите 3, 6, 8, 9, 11, 13, 

16, 17, 22, 23, а допирни точки има и во неколку од преостанатите примери. 

Треба да се инсистира на востановување на навиката да се членува во 

ситуациите од типот „лекарите“, т.е. во случите кога студентот иако не ги знае 

конкретните актери во настанот (од примерот во Париз), сепак е запознат со таа 

професија и со луѓе кои ја работат.  Во примерите со именките брак (6), живот 

(9), алкохол (11), алкохолизам (13), спорт (17), абортус (22) итн., студентот и 

покрај тоа што нема предвид некој конкретен брак (ни конкретен алкохол, 

абортус итн.), тој треба да членува затоа што нему му е позната институцијата 

брак. На ова правило треба да се инсистира. Во примерите 2, 5 и 18 испуштен е 

членот од именката време. Треба да им се посочи на студентите дека именката 

време во значењето укр. погода, пол. pogoda се членува во најголем дел од 

случаите.  

И примерите со погрешна употреба и примерите со погрешна неупотреба 

на членот ни потврдуваат дека пронаоѓање на правилата на употребата е сосема 

можно и потребно. На тие правила треба да се инсистира повеќе отколку што 

тоа досега се правело и тоа не треба да биде само работа на лекторот, туку 

работа на македонската методика на изучувањето на македонскиот јазик како 

странски. Учебниците по македонски јазик за странци треба да ги содржат тие 

правила.  

Не тврдиме дека на таков начин целосно ќе се отстранат девијациите од 

говорот на странците, но барем ќе се намалат. Девијациите се неминовни во 

врска со категорија каква што е определеноста/ неопределеноста, затоа што таа 

е субјективна (Тополињска 1974), зависи од зборувачот. „Во јазикот има 

категории што и се противат на задолжителната, регуларната, и доследната 

употреба“ (Цивјан, цитат преземен од Црвенковска 2003 : 107), а таква е 

(не)определеноста во македонскиот јазик. Затоа не можеме да се надеваме на 

нејзино потполно „регулирање“ во наставата по македонски јазик за странци. 

Добра потврда за субјективноста на членувањето дава и фактот што 

постојат низа случаи во кои лекторот не може да знае дали да го поправи 
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студентот или не, затоа што не е сигурен што мисли студентот. На пр. во 

реченицата: Заради тоа девојката ќе дојде кај друг лекар, кој го направи 

абортус, ама не во болница, само во приватна работна соба и за пари – реално 

ние не можеме да кажеме дали треба да се членува именката абортус или не (ќе 

го направи абортусот или ќе направи абортус?), зашто за тоа одлучува 

зборувачот. Освен тоа, понекогаш само ако се познава ситуацијата пошироко 

отколку што го овозможуваат тоа рамките на разговорот, може да се забележи 

грешката во говорот на странецот.  

 

4. ИД во употребата на деиктичките средства 
 

Употребата на деиктичките средства во македонскиот јазик претставува 

специфично жариште на ИД во говорот на полските и украинските студенти. Во 

употребата на основните деиктички средства (мислиме пред сè на показните 

заменки и членските морфеми) главните причини за појава на ИД се: 

поголемиот број деиктички средства во вторичниот јазик во споредба со 

првичниот украински, односно полски; разликите во значењето и правилата за 

употреба; а од методички аспект, неефикасноста на универзитетската настава на 

оваа тема.  

Во украинскиот и во полскиот јазик има двоен систем на показни 

заменки, а во македонскиот троен. Но, тоа не е единствената разлика. Секој од 

овие три системи на показни заменки, дури и полскиот и украинскиот 

значително се разликуваат меѓу себе. Украинскиот систем се заснова на 

опозицијата цей (сей) : той, полскиот на опозицијата ten : tamten. Тие заменки 

им соодветствуваат на македонските овој, тој, оној. Во полскиот јазик 

употребата на tamten го подразбира постоењето на ten и претставува негова 

опозиција. Заменката tamten се појавува таму каде што претходно се појавила 

ten. Предметот кој се покажува со tamten може да биде поставен секаде во 

видокругот на зборувачот, само не многу блиску до него. Полската реченица nie 

ten, tylko tamten во која најчесто се употребува tamten на македонски може да се 

преведе различно: не овој, туку тој; не тој, туку тој; не тој, туку оној итн., 

точен превод може да обезбеди само увид во говорната ситуација. Заменката ten 

на македонски може да се преведува со секоја од трите заменки.  
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Дали ќе се употреби цей или той во украинскиот јазик зависи од 

оддалеченоста на предметот од зборувачот, иако нема строга распределба. 

Македонското овој се преведува на украински со цей, но цей на македонски 

може да се преведува и со овој, и со тој во зависност од конситуацијата. 

Заменката цей се употребува почесто отколку той за покажување на сите 

предмети во близина на кој било од соговорниците, той има предност во 

покажувањето на предмети кои се наоѓаат доста далеку од местото на 

разговорот. Но, распределбата не е строга, и во повеќето ситуации зборувачот 

има слободен избор. Ниту во полскиот, ниту во украинскиот јазик нема јасна 

врска на показните заменки со категоријата лице, а тоа е основна 

карактеристика на тројниот систем на деиктички средства во македонскиот 

јазик. Заменката овој содржи информација не само за тоа дека предметот е 

блиску, туку и дека е блиску до зборувачот (1. лице), тој – блиску до 

соговорникот (2. лице). Употребата на украинската заменка цей за покажување 

на предмет што се наоѓа до соговорникот не е девијација, а во полскиот јазик ten 

од просторен аспект е универзална заменка. Значи, врската на показните 

заменки со категоријата лице е причина за најголем дел од проблемите во 

дистрибуцијата во говорот на полските и украинските студенти. 

Методички проблем е како да се надминат овие ИД. Показните заменки 

се фреквентни и потребни зборови, но тие воглавно се ограничуваат на 

конкретни секојдневни разговори чиј неразделен дел е деиксисот. 

Конверзациските вежби со студентите обично претставуваат дискусија на 

одредена тема, во која нема потреба од покажување. Показните заменки се 

употребуваат само понекогаш во симулација на разговорна ситуација, во која од 

студентите се очекува да ја одглумат комуникациската вредност на кодот, а тоа 

е премалку.  

Од аспект на методологијата на проучување на ИД, девијациите во 

употребата на показните заменки во македонскиот јазик, успешно може да се 

проучат во говорот на странците кои се наоѓаат во македонска јазична средина, 

но во универзитетски услови тоа е тешко. Сигурно може да се направат вежби, 

во кои студентите би покажувале предмети во слушалната, пр. тој ранец, ова 

пенкало, оној прозорец, но во таквите вежби недостига спонтаноста на говорот. 

Академскиот билингвизам веќе го нарековме „билингвизам со нарушена 

спонтаност на комуникацијата“ (II.1.), но и во проучувањето на академскиот 
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билингвизам, исто така, треба да се има предвид дека најдрагоцени се исказите 

со најголема спонтаност. За нашето проучување, на пример, најкорисни беа 

резултатите од усните дискусии, потоа од пишаната конверзација, а 

специјалните вежби за да се открие честотноста на некоја ИД се трудевме да 

бидат „тајни“ (во инструкцијата да не се нагласуваат показните заменки, туку 

некој друг елемент). Вежбите, кои се прават на некоја конкретна тема не 

секогаш даваат веродостојни резултати за карактеристиките на една ИД. На 

пример, во решавањето на задачата со одредување на показната заменка, доаѓа 

до израз интелигенцијата на студентот, која може да му гарантира успешно 

решавање на задачата, но не гарантира понатамошна недевијантна употреба на 

заменките. Расположението на студентот не е исто при решавањето на задачата 

како при употребата на јазикот во слободен разговор.  

Црвенковска  во својата статија вели „се забележуваат некои грешки [...] 

во употребата на троен член од апстрактни именки (младоста, младосва, 

младосна)“ (2003 : 102). Очигледно е дека до грешките од типот младоста, 

младосва, младосна авторката дошла во специјално изготвени задачи со 

конкретни и апстрактни именки, каде што се бараат три форми со трите типа 

членски морфеми, па студентот можел лесно да наседне и механички и по 

аналогија со примерите масата, масава, масана, да впише и младоста, 

младосва, младосна. Но, во една говорна ситуација ваквите грешки не би се 

појавиле, зашто на зборувачот нема да му се јави потреба да покажува со 

младосва и младосна. Овие грешки потекнуваат од природата на задачата, 

ограничени се на задачата и како такви тие се ирелевантни. 

Од формален аспект кај показните заменки релативно често се јавуваат 

девијации во формите за среден род и понекогаш во формите за женски род. Во 

вокалната секвенца на заменките оваа и онаа полските и украинските студенти 

понекогаш го испуштаат второто а. Заменките ова и она често се реализираат 

како ово и оно, по аналогија со завршетокот -о во придавските форми за среден 

род, додека завршокот -а се смета за типично женски. Пр.: Тоа е многу важно 

бидејќи под ово дрво [...] Причина за овие формални ИД е неувежбаноста, како 

последица на ретката употреба. 

Девијациите во употребата на трите типа показни заменки се проектираат 

врз употребата на членските морфеми во нивната просторноопределбена 

функција. Изучувањето на тројниот членски систем би требало да следи веднаш 
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по показните заменки и да се надоврзе на нив. Зузана Тополињска смета дека 

„македонските заменски постпозитивни клитики од типот -ос/-ов и -он треба да 

се толкуваат како клитички демонстративи, а не како членови“ (Тополињска 

2006 : 7). Од девијатолошки аспект речиси нема разидувања меѓу 

карактеристиките на ИД во дистрибуцијата на членските морфеми од ов и он 

коренот и оние во дистрибуцијата на соодвентите показни заменки. Може само 

да се забележи дека девијациите во членските морфеми се дури почести од 

девијациите кај заменките, зашто во случајот со членските морфеми кај 

студентот поактивен е „стравот од непознатото“, нешто поради самата 

категорија член, нешто поради слеаноста на именката со членската морфема, 

наспроти разделноста на показната заменка од именката. Девијациите по 

правило се јавуваат во вид на мешање на членските морфеми и/или испуштање 

на членот.  Оттаму, автоматизацијата во употребата на членските морфеми бара 

релативно долго време и е паралелна со истиот процес кај показните заменки. 

Системот на деиктичките средства во македонскиот јазик не се исцрпува 

со показните заменки и членските морфеми и по квантитет значително ги 

надминува полскиот и украинскиот систем. Необично за студентите е тоа што 

во македонскиот јазик може да се покаже големината: олкав, толкав, онолкав, 

количеството: олку, толку, онолку, начинот: вака, така, онака итн. Некои од 

овие зборови воопшто тешко се преведуваат на полски и на украински, на 

пример, понекогаш им е тешко на студентите да го разберат значењето на 

придавките олкав, толкав, онолкав. Нашите информатори никогаш не ги 

употребуваат овие придавки и обично ги заменуваат со толку голем и сл. Во 

сите овие деиктички средства се пази врската со лицето: прво (олку, вака, ваму, 

олкав и др.), второ (толку, така, таму, толкав), условно трето (онолку, онака, 

онаму, онолкав). Во говорот на студентите доминира второто лице, односно 

деиктичките средства од т-коренот, а тоа е нормално затоа што овие зборови се 

пофреквентни од другите, поради нивната употреба во општоопределбената 

функција. Во говорот на полските студенти се забележува уште девијацијата ов-

корен наместо т-корен со општоопределбено значење, не како деиктичко 

средство. Последнава забелешка важи пред сè за показните заменки, само 

понекогаш се јавува кај членските морфеми, сп.: Најмногу ги сакам Катовице 

во ноќ. Кога улиците се мирни и празни и нема ништо освен мене и градов. 
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VII. СИНТАКСИЧКИ ИД 
 

 Во овој дел ќе ги разгледаме најчестите типови на синтаксички ИД при 

изучувањето на македонскиот јазик. Во синтаксата се наоѓаат неколку жаришта, 

кои иако обично се помали од морфолошките, сепак играат значајна улога во 

правилноста на говорот. Најголемо жариште на синтаксички ИД претставува 

удвојувањето на предметот. Збороредот е „традиционално“ специфичен од 

аспект на интерференциите речиси секогаш при изучувањето на странските 

јазици. Девијациите во употребата на службените зборови, исто така се 

синтаксички. Ќе ја разгледуваме погрешната употреба на предлозите и 

сврзниците. Тоа се четирите главни типови синтаксички ИД при изучувањето 

на македонскиот јазик кај полските и украинските студенти. 

 

1. ИД во употребата на предлозите 
 

Неколкупати досега (III.3.) веќе ја „пофаливме“ редукцијата на 

падежните форми, како најважна развојна системска појава во историјата на 

македонскиот јазик, која довела до создавање на најважната олеснувачка 

разлика, меѓу македонскиот и севернословенските јазици. Но, ќе забележиме 

дека губењето на падежните форми не значи губење на падежните односи, туку 

напротив – развој на други средства за изразување на падежните односи. 

Падежниот систем како семантичка карактеристика, односно системот на 

падежните односи не смее да биде разнишан. Аналитичкиот начин на 

изразување на падежните односи е новина за полските и украинските изучувачи 

на македонскиот јазик. Студентите, од една страна се соочуваат со минимален 

инвентар на именските форми, од друга страна, предлозите во македонскиот 

јазик се развиле до степен доволен за да се обезбеди семантичко-синтаксичката 

јасност и полнота на исказот. Од гледна точка на полскиот и украинскиот 

студент, македонските предлози, иако по форма често се совпаѓаат со полските 

и украинските, изненадуваат по контекстите во кои се употребуваат, честотата и 

сл. Во примерот со дативен предмет Стефан му кажа на Петре, (Степан 

сказав Петровi), навистина нема разлика според функцијата и значењето меѓу 

македонскиот предлог на и украинската наставка -овi. Значи, зголемената улога 
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на предлозите е главната компензација за загубата на падежните наставки. А на 

недостигот на падежните форми како олеснувачка разлика, му соодветствува 

големата честота и функционалност на предлозите, како отежнувачка разлика во 

македонскиот јазик во однос на полскиот и украинскиот. 

Предлогот во (в) е еден од најчестите предлози во македонскиот јазик. 

Поради тоа, во повеќе ситуации студентите го употребуваат наместо некој друг 

предлог како и во ситуација кога во македонскиот јазик не се употребува 

предлог. Сп.: Ние се вративме во дома со автобус. Прилошката определба дома 

во полскиот и украинскиот јазик се употребува со предлог, сп. My wróciliśmy do 

domu autobusem. Затоа студентот едноставно чувствува потреба од предлог, а 

затоа што во слични ситуации највообичаен е предлогот во (в), тој и се 

употребува (во дома). Малку поинаква ИД: во прв ден врне дожд, наместо 

првиот ден врнеше дожд. Во полскиот јазик pierwszego dnia, падежната 

наставка -ego, кај студентот создава потреба од падежно доуточнување, а затоа 

што во македонскиот јазик нема падежни наставки, студентот става предлог. 

Сличен пример: Навечер, во секој ден, ние бевме во Таверна, каде што во секој 

ден одговара на każdego dnia. Сп. исто: Во ова година јас бев со моите најдобри 

другари во Миловка.; Јас мислам дека таа се плаши, дека тој може да ја удри 

во некој ден. Обратно, со неправилно испуштено во: Последното време сум 

многу апатична, ништо не сакам да правам, не одам никаде (наместо во 

последно време). Кога се зборува за учество во некој спорт, многу често се 

греши: Играм во кошарка, во фудбал, во одбојка, наместо без предлог (сп. укр. 

граю в баскетбол). Понекогаш и: Гледам во телевизија, наместо Гледам 

телевизија. 

Во студентските текстови се среќаваат многубројни примери со 

девијантна употреба на предлогот во, наместо на. Примери: Гледам филм во 

телевизија. Во радио или телевизија кажуваат, дека хомосексуализам не е 

ништо ненормално. Сега сум во работа и досадно ми е. Сега мобилни телефони 

и интернет комуникатори се во секој момент во нашијот живот: во работа, 

во училиште, ако шетаме, јадеме. Мислам дека најважно во Божик е добар 

контакт и близина со пријателите и фамилијата. Многу убаво поминав забава 

во планина. Ама во ист начин ... Многу луѓе кога пишуваат во чатот или 

пишуваат СМС пораки употребуваат смешковци и во тој начин покажуваат 
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свое расположение. Не сакам да зборувам во оваа тема. Во ова тема можам 

да бидам необјективна... Имам шест прсти во левото стопало. 

 Регистрирани се повеќе примери со некоректна употреба на предлогот 

на. Примери: Заради полската политика, лекарите не сакаат да дозволуваат 

на абортус, бидејќи се плашаат од затвор (предлогот е непотребен) … тоа 

беше причина на развод на моите родители (наместо за) … просечен 

државјанин троши повеќе од 4% на хонорар секој месец на алкохол (наместо 

од) … се едни од најважни на Шлеска (наместо во); Многу често со моите 

другари одиме на куглана и таму играме во куглање (наместо во, или на 

куглање); Веќе не го заслужувам на тоа итн. 

Предлогот на понекогаш неправилно се заместува од други предлози. 

Сп.: Ќе ја напишеш ролјата за обаа девојка во таков начин; Малку ми беше 

чудна оваа книга. Тешко беше да се ја чита, напишана е со тежок начин.; 

Размислуваме за тоа што да правиме понатаму и од време до време 

размислуваме да отвориме една фирма; Знаеш патувам кон Краков. - За колку 

долго?; Селото се наоѓа во близина до град Пшчина; Во спротивен случај, 80% 

од твојот живот ќе бидеш во близина до ВС; точно во близина до аеродромот; 

Ако таа ќе мисли уште за него…итн. 

Често девијантно се употребува предлогот до наместо во: … Тие можаат 

да одат до Краков. Овде не се работи за грешка, зашто и во македонскиот јазик 

може да се рече: ќе тркнам до Тетово, ќе отидам до продавница, но во 

македонскиот јазик во овие состави со до има специфично нијансирање на 

значењето, додека во неутрална употреба превладува во. Слично: ќе дојдете до 

нас во Полска, наместо кај. Во овој пример: Знаеш патувам кон Краков, кон 

одговара на полското ku, може да се употреби на пр. во ситуација кога 

зборувачот е во воз и патува кон (во насока на) Краков, но во ситуацијата во 

текстот може: патувам до Краков, патувам за Краков и патувам во Краков. 

Кај полските студенти се среќава несоодветна употреба на предлогот 

преку, како во примерот: Бев во Сарбиново на море преку една недела, односно 

во контекст во кој во полската реченица се јавува przez, а во македонската би 

требало да се испушти. Сп. исто: Преку овие пет дена ние ги запознавме 

студентите, кои студираат полски јазик, наместо за или во текот на. 

Кај полските студенти честа грешка е неудвојувањето на предлозите во 

од пред и употреба на самостојно од, што е калка од првичниот јазик (сп. пол. od 
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kilku lat, мак. од пред неколку години). Тешко е да се го избрише стилот на 

ставање на градби кој се популаризира во Скопје од 34 години –  наместо од 

пред 34 години.; Од 22 години живеам во Пјасек.; Од околу 7 лет има во Полска 

тенденција, дека луѓе од градови се преселуваат до села. 

И други поретки девијации се забележуваат во текстовите. Сп. ги 

примерите: Се кажува, дека хомосексуалец е добар другар за девојка, бидејќи е 

малку како жена и се интересира со облека.; Што е за мене важно и што 

сакам да критикувам е полска политика за странство.; Да бидам искрена, за 

мене на хомосексуалци треба да се им дозволи да мирно живеат ...; Тоа е начин 

на изразување нашите негативни емоцији.; Често користаме со мобилен без 

смисла. 

  

2. ИД во употребата на сврзниците 

 

 Некои од грешките поврзани со изборот на сврзникот се јавуваат само 

спорадично во студентските текстови, а некои се почести. Честа е погрешната 

употреба на ако и како, наместо кога. Примери: Ако време беше убаво ние 

пливавме цел ден во езеро, игравме и забавувавме.; Ако време беше неубаво ние 

исто така седевме во Таверна или правевме нешто во куќа.; Сега мобилни 

телефони и интернет комуникатори се во секој момент во нашијот живот: во 

работа, во училиште, ако шетаме, јадеме.; Страшно е како некое лицо, на 

пример во автобус, раскажува нешто и употребува повеќе вулгаризми од 

нормални зборови.; … Деца, дури како имаат шест или пет години учат се од 

своите родители, а потоа повторуваат тие зборови во детска градинка.; 

...сега имаме предавања како ќе завршиме јас ќе јавувам. 

Често се употребува затоа што, наместо (и) затоа: Јас многу сакав да 

скијам ама беше многу сонце и висока температура затоа што немаше добар 

снег за скијање.; … Татко ми нема син затоа што јас одам со нив на мечи. 

(наместо и затоа). 

Често се употребува ама, наместо туку. На проекциите нема само 

членовите на Академија ама исто ѕвезди и познати личности.; … Европско 

првенство не е само шанса за подобрување на патишта ама исто така на 

развој на туристика.; Бидејќи точен превод не постои, барем во моето 
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сфаќање, тоа значи, дека превод не е всушност превод, ама нешто како вид на 

објаснување. 

Многу честа ИД кај полските студенти е употребата на само, наместо 

туку. Сп. мак. само јас, пол. tylko ja, мак. не јас, туку ти, пол. nie ja, tylko ty. 

Пр.: Заради тоа девојката ќе дојде кај друг лекар, кој го направи абортус, ама 

не во болница, само во приватна работна соба и за пари. И обратно – се 

употребува туку наместо само: ... во тој случај луѓето мисли за се, туку не за 

воздухот. Ти имаш туку 14 години. Таа е многу млада и не треба да биде туку 

со врсници. 

Сврзникот дека хиперкоректно се употребува во декларативните 

реченици наместо сврзникот што: Јас мислам дека законот во Полска е добар и 

најдобро одговара на моето мисление, ама треба да се направи така, дека 

лекарите не ќе се плашаат од последниците на одлука. Многу ми се допаѓа дека 

се грижиш за сестра ти. Извини дека не ти напишав ништо но имам кредит 

само за една порака. ...штета дека не ти одговара. Сп. го уште овој пример: 

Добро е да знаеш да имаш проблем, место Добро е што знаеш дека имаш 

проблем. 

Студентите релативно бавно се навикнуваат на употребата на отколку: 

...површина на Германија е малку поголема од каде што на Македонија. 

Понекогаш се употребува сврзникот а наместо и, но тоа е повеќе под 

влијание на чешкиот како втор јазик: ... европско првенство е на втор план а 

тие сакаат да гледаат Полска. 

 

3. Девијации во удвојувањето на предметот 

 

 Удвоениот предмет на полските и украинските студенти им се 

претставува како една специфична дури и чудна и нелогична јазична појава, 

која му противречи на законот за јазична економија воведувајќи ги кратките 

заменски форми „онаму, каде што нема потреба од нив“. Таквиот прием е 

разбирлив: удвојувањето на предметот е балканска карактеристика на 

македонскиот јазик. Ја познаваат уште југоисточните српски говори и 

народниот бугарски јазик. Од балканските јазици удвојувањето е задолжително 

во ароманскиот и албанскиот, додека во новогрчкиот, романскиот и бугарскиот 
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се употребува во народниот говор (Илиевски 1988 : 167-181). Во современите 

словенски стандардни јазици удвоениот предмет е особеност само на 

македонскиот јазик. Оваа синтаксичка особеност на македонскиот јазик е 

комплицирана за истражувачите, комплицирана и за странските студенти од 

која било словенска земја. 

Предметот е синтаксичка единица, па затоа и девијациите поврзани со 

него се синтаксички. Од морфолошки аспект истата девијација е дистрибутивна, 

девијација поврзана со (не)употребата на кратките заменски форми. Овие 

девијации се интерференцијални со оглед на непостоењето на појавата „удвоен 

предмет“ во првичниот полски, односно украински јазик, наспроти вторичниот 

македонски, во кој таа постои. Удвоениот предмет од девијатолошки аспект има 

висок имунитет и, заедно со неколку ИД од областа на збороредот, таа е една од 

главните синтаксички ИД. Со текот на времето, од првата студиска година, кога 

се најбројни, до петтата година девијациите постојано се намалуваат. 

Од теоретски аспект, постојат неколку објективни правила, со кои се 

регулира кога и на кој начин директниот и индиректниот предмет се удвојуваат: 

1. се удвојува само определениот предмет1; 2. Се удвојува со кратките заменски 

форми за соодветниот (во однос на предметот) род, лице, број. 3. Местото на 

кратките заменки е непосредно пред глаголот, освен со глаголскиот прилог и 

заповедниот начин; 4. Кога се удвојува и директниот и индиректниот предмет 

во една реченица, кратките заменки на индиректниот предмет стојат пред 

кратките заменки на директниот. Педагошко прашање е на кој начин овие 

правила ќе им се изложат на студентите, но практиката покажува дека самите 

правила не се најголемата причина за грешење. Најважната причина е тоа што 

девијациите во удвојувањето на предметот неизбежно се вкрстуваат со едно од 

најголемите жаришта – членот. Удвојувањето на директниот и индиректниот 

предмет во македонскиот јазик е во спрега со категоријата определеност / 

неопределеност. Рековме дека се удвојува тогаш кога е предметот определен. 

Ова значи, дека од студентот би се очекувало без проблем да реши една задача 

во која би била дадена целата реченица со оставено празно место за кратката 

заменка за удвојување на предметот. Во тој случај тој би можел едноставно да 

                                                 
1 Таков е предметот претставен со определена именска група (определена е кога се состои од: 
една членувана именка, или една сопствена именка, или показна заменка и именка, или 
членувана придавка и именка). 
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види со што е претставен предметот, ако е со именска група да одлучи дали е 

таа определена или неопределена, и ако е определена, да ја впише кратката 

заменка, ако е неопределена, да не ја впишува. Но, самиот акт на зборување е 

нешто сосем подруго од решавање задачи. Во зборувањето, на студентот не му е 

однапред дадена карактеристиката на предметот во поглед на категоријата 

определеност / неопределеност, туку самиот треба да одлучи. Определен е 

предметот претставен од членувана именка, но студентот е тој што членува. 

Една особеност на удвоениот предмет, ја прави оваа појава во 

македонскиот јазик исклучителна од девијатолошки аспект. Таа особеност е на 

штета на студентот. Имено, тоа е еден вид инверзија во процесот на 

вербализацијата, обратен редослед на знакот на удвојувањето (кратката 

заменска форма) и показателот, факторот од кој зависи удвојувањето (знакот на 

категоријата определеност, обично, членската морфема). Таа „инверзија“ 

причинува неудобство во линеарното сукцесивно редење на јазичните единици. 

Поконкретно, за што имено станува збор.  

Во изучувањето на странскиот јазик, во случај кога способноста за 

зборување е колеблива (а за таква може да се смета дури до курсот Ц1) битно за 

студентот е времето што го има на располагање за вербализација. Изучувачот на 

странски јазик обично зборува побавно од родениот зборувач. Во кавгите, во 

раскажувањето вицеви и шеги и во други видови говор, каде што е неопходна 

брза и вешта вербализација, странските зборувачи се снаоѓаат многу послабо од 

родените. Самото зборување на вторичниот јазик за лингвистички свесниот 

зборувач (какви што се студентите) претставува високо интелектуален процес, 

меѓу другото и на граматичко обликување и преиспитување. Студентот при 

зборувањето решава задачи, а како и секоја задача, така и секое успешно 

образување на граматичка форма бара извесно време. Во говорот на странецот 

кој зборува украински, ова најлесно се забележува во образувањето на 

падежните форми. Многу често изговорот на падежната форма на именката е 

бавен и испрекинат, зашто во текот на изговарање на слоговите од основата, 

странскиот зборувач размислува за наставката. Притоа, секој слог плус е 

драгоцен, колку подолга основа – толку повеќе време за размислување за 

наставката. 
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Ќе се обидеме да го согледаме изнесеното во споредба на удвоениот 

предмет со „најтешката“ морфосинтаксичка категорија во украинскиот и 

полскиот јазик.  

1. Марія вдарила дитину. 

2. Марија го удрила детето. 

Преку првиот пример сакаме да ја прикажеме сложеноста на 

интелектуалниот процес за пронаоѓање на соодветната падежна наставка. 

Македонецот мора да помисли, дека именката дитина е директен предмет во 

реченицата, дека е именка од женски род и дека се менува според првата 

деклинација, дека е во еднина, и да се досети на наставката -у, како наставка за 

акузатив еднина кај именките од првата деклинација. Овој сложен 

интелектуален процес треба да се одвие во текот на изговарањето на делот Ма-

рі-я вда-ри-ла ди-ти... 

Преку вториот пример може да се согледа сложеноста на удвојувањето 

на објектот во македонскиот јазик. Украинскиот и полскиот зборувач мора да 

помислат дека предметот означен со именката дете нам ни е познат и е 

позитивен по однос на категоријата определеност, дека функционира како 

предмет во реченицата, уште и директен, дека именката е од среден род, да ја 

знае КЗФ на директниот предмет за среден род во третото лице на еднината, и 

да го знае местото (непосредно пред глаголот) на КЗФ во реченицата. Но, за 

разлика од првиот пример (со падежната наставка), интелектуалниот процес на 

удвојувањето мора да заврши со Ма-ри-ја… и дотука реченицата од КЗФ до 

крајот мора да биде семантички и граматички во потполност осмислена. 

Само ако се има предвид оваа особеност на удвојувањето, може да се 

разбере зошто девијациите во усниот говор неколкукратно ги надминуваат 

девијациите во пишаниот. Во пишаниот говор студентот може без 

ограничување да се враќа назад во реченицата и да го впише или избрише 

знакот на удвојувањето (КЗФ). На пр. може да напише Марија удрила детето, 

па веднаш да го вметне делот што недостига (го). Во усниот говор, многу е 

често повторувањето на реченицата за да се исправи грешката – пропустот на 

заменката. Вообичаено за полските и украинските студенти во текот на усното 

излагање е тие да ја изговорат целата реченица, да стигнат до крајот (а на крајот 

е вообичаеното стилски неутрално место на предметот), па тогаш да сфатат дека 

пропуштиле да го удвојат предметот. Вака, се покажува дека во македонските 
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реченици во процесот на вербализацијата треба да се удвои предметот уште 

пред тој да се појави, т.е. предметот треба да се антиципира од страна на 

студентот, да претставува завршен проект, односно, поедноставно – да се знае 

заедно со граматичките карактеристики. Ваква навика треба да се развие кај 

студентите во вторичниот јазик, зашто првичниот полски/ украински не помага 

многу. Во разговорите, монолозите и дискусиите на студентите исклучително 

чест е текот на говорот со повторување (навраќање) од типот: Марија удрила 

дете… Марија го удрила детето.; Стефан сака… Стефан ја сака Марија.; 

Стефан ја купи… Стефан купи книга. итн. (в. ги примерите подолу) 

Од она што се кажа погоре во овој дел, можеме да заклучиме дека има 

три главни фактори кои го чинат удвоениот предмет жариште на ИД: 

− недоучување на правилата за случаите и начините на удвојување; 

− вкрстувањето со категоријата определеност/ неопределеност во 

именскиот систем; 

− местото на КЗФ во однос на предметот, односно временската 

(синтагматско-сукцесивната) неудобност. 

Еве неколку примери со грешки во удвојувањето на предметот: 

1) ... таму ние запознавме студентите1 кои студираат полски јазик. 

2) Ние гледавме цел град, на пример Камен мост, река Вардар, типична скопска 

архитектура ... 

3) Сакам да гледам Шарената џамија. 

4) Нам се многу допаѓавте бурек со месо, тавче гравче и шопска салата. 

5) Познав Македонија и подобро моите другари од група. 

6) Кога шетам по улиците на центарот на градот и можам да гледам сите 

тие убави каменици ... 

7) Луѓе употребувале овие „лоши“ зборови само, кога имале многу недобри 

емоцији...  

8) …тие сакаат да гледаат Полска. 

9) ... пар може да живее со себе во еден стан и може да проживее целиот свој 

живот заедно ... 

10) Значи дека третирам сите луѓе еднакво. 

11) ... тие праваат работите безплатно. 

                                                 
1 Со здебелени букви е означен предметот чие удвојување е проблематично. 
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12) ... многу ретко гледам ТВ или слушам само програмите кои ме 

интересираат. 

13) Не знам зошто ама сакам сите големи градови. 

14) Се надевам дека ќе добијам стипендијата и ќе дојдам во Охрид. 

15) … сигурно нема да повторувам грешките на татко ми … 

16) ... ќе ти донесам мусика која навистина сакам, но тоа не е хип хоп или 

нешто такво, ќе видиш. 

17) ... телевизијата ги емитува многу кичерски програми, ако на пример 

Ебровизијата. 

18) Заради тоа девојката ќе дојде кај друг лекар, кој го направи абортус, ама 

не во болница, само во приватна работна соба и за пари. 

19) ... бидејки не секоја девојка признава, дека го направила абортус. 

20) Полска ја добила голема шанса на развој. 

21) ... секој град го има својот индивидуален и специфичен карактер. 

 Во врска со удвоениот предмет има дури 4 можности за грешка:  1. –КЗФ 

: +определеност,  2. +КЗФ :–определност, 3. +КЗФ : +определеност (кога треба 

„– : –“), 4. –КЗФ : –определеност (кога треба „+ : +“). Вистински грешки во 

удвојувањето на предметот се само првиот и вториот тип, додека третиот и 

четвртиот тип се грешки во категоријата определеност, пред сè. Убедливо 

најголем дел од грешките на студентите припаѓаат на првиот тип – испуштање 

на кратката заменска форма. Такви се примерите 1-16. Поретко се случува 

вториот тип на грешење – употребена кратка заменска форма, неупотребен 

член. Такви се примерите 17-20. Последниот пример (21) припаѓа на третиот 

тип грешки.  

 

4. ИД во збороредот 
 

 Општо земено, збороредот е една од областите од употребата на јазикот 

која е силно изложена на влијанието на интерференцијата. При изучувањето на 

странскиот јазик ученикот е најчесто склон да ги подредува зборовите според 

моделот на првичниот јазик. Интерференции во збороредот настапуваат редовно 

кога се изучува некој странски јазик, а во некои случаи кога јазиците се 

генетски силно оддалечени збороредот претставува огромна пречка во 
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изучувањето на странскиот јазик. Споредувајќи го збороредот во украинскиот и 

јапонскиот јазик Курихара наведува екстремни примери: зборовите од 

украинската реченица Я думаю, що він не прийде во јапонскиот јазик се 

подредуваат: *Я він прийде не що думаю, а реченицата Я читала книжку, яку 

мені подарував батько на мій день народження во јапонскиот би имала ваков 

збороред: *Я батько мій народження день на мені подарував (яку) книжку 

читала (Куріхара 2006 : 174). 

Секој јазик има вообичаен збороред, но јазиците се разликуваат меѓу себе 

најчесто според тоа дали нормата обврзува на еден збороред, како и според тоа 

во колкава мера тој збороред одлучува за значењето на исказот. Ако странецот 

отстапува од вообичаениот збороред, односно од оној збороред по кој ги 

подредува зборовите просечниот роден зборувач, може да се констатира 

девијација. Таа девијација не мора да биде истовремено и грешка. За грешка 

станува збор тогаш кога се прекршува еден утврден збороред на кој обврзува 

стандарднојазичната норма, како и тогаш кога девијантниот збороред 

предизвикува семантички изместувања. За изучувачот на странскиот јазик се 

разбира поповолна е ситуацијата кога збороредот не е утврден и кога нема 

семантичка тежина. Тогаш и шансите за грешки се помали.  

Значењето на исказот во македонскиот јазик во многу ретки случаи се 

одредува според збороредот. Од друга страна пак, нормата на македонскиот 

јазик (не само стандардниот) во повеќе случаи го утврдува збороредот. Токму 

тие случаи на утврден збороред се причина за повеќе од 90% од ИД во 

збороредот во говорот на полските и украинските студенти. Тоа е пред сè 

местото на кратките заменски форми, а потоа и местото на другите проклитички 

зборови. Примери со девијации во збороредот: 

1) Тогаш јас се многу заљубив во Македонија. 

2) ... сите одиме во црква на ноќна молитва, која вика се „Пастерка“. 

3) Нам се многу допаѓавте бурек со месо, тавче гравче и шопска салата. 

4) Мислам дека има голем број на контрацептивни средства и не треба да 

абортус биде такбо сретство. 

5) Девојка има можност ако го не сака детето да го остави во болница. 

6) Кој би тогаш бил мајка на неговите деца – некаква жена или неговото 

момче? 
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7) Да бидам искрена, за мене на хомосексуалци треба да се им дозволи да мирно 

живеат ... 

8) Мене ме малку интересира архитектура ... 

9) Никогаш сум не слушал ... 

10) Нема да ми се тоа допаѓа. 

11) Деца, дури како имаат шест или пет години учат се од своите родители, а 

потоа повторуваат тие зборови во детска градинка. 

12) …јас не можам да сериозно разговарам со неа. 

13) Исто така, твоето момче се лошо однесува кон тебе. 

14) Треба да сите решите проблемот. 

15) Ако не, ја слушај, разговарај со неа и ќе биде добра пријателка. 

16) Целото време се уморно чувствувам. 

17) Туширав се втор пат, облечев се и излегов долу на средба со Мередит 

МакДоналд. 

18) Сепак ветував себе си, дека не се одкажам од борба и со уште поголема 

спременост почнав да борбам. 

19) Цело лето има место во Гоце Делчев. Нека директно таму се јават кога ќе 

дојдат. 

20) Што ти не се допаѓа таму? 

21) Би сакала да живеам толку блиско до центарот колку што може, за да 

секој пат, кога ќе излезам од дома, ќе се најдам во моето омилено место.  

22) Јас не кажувам дека тоа е добра музика, само дека ја најмногу сакам. 

23) Слушај, сакам да се тебе на нешто праша. 

 Местото на кратката заменска форма во македонскиот јазик е пред 

личната глаголска форма. Ова правило не е испочитувано во примерите 2, 11 и 

17. Кратката заменка стои по глаголската форма само кога е таа во заповеден 

начин или е глаголски прилог. Ова правило е превидено во примерот 15.  

 Многу важно за студентите е да запаметат дека кратката заменска форма 

треба да стои непосредно пред глаголот, односно дека не смее да се вметнуваат 

други зборови меѓу неа и глаголот. Ова правило студентите го прекршуваат 

најчесто, и тоа или со вметнување на полнозначен збор како во примерите 1, 3, 

8, 10, 13, 16 и 22, или со вметнување на друга проклитика која нема толку тесна 

врска со глаголот како кратките заменски форми, сп. ги примерите 5 и 20. 

Дативните и акузативните кратки заменски форми се редат пред глаголот 
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според утврден ред: Д+А+глагол. Ова правило се прекршува често, овде само во 

примерот 7. Непосредно пред глаголот (при отсуство на кратките заменки) 

треба да стои и проклитиката да. Често не се почитува ова правило, сп. пр. 4, 12, 

14 и 21. Истото важи и за частицата би (6). Проклитиката не исто така стои пред 

глаголот но врската е послаба отколку онаа на кратката заменка (5, 20), како и 

на помошниот глагол во минатото неопределено време (9). И помеѓу нека и 

глаголот во македонскиот стандарден јазик не се вметнуваат полнозначни 

зборови (19). 

 ИД во збороредот при изучувањето на македонскиот јазик воглавно се 

ограничени на редењето на проклитиките пред личната глаголска форма. Со 

научување на правилата и со соодветни вежби овие ИД може да се надминат. 

 

5. Други синтаксички ИД 

 

ИД која е честа и во говорот на полските студенти, но многу почеста во 

говорот на украинските студенти е пречестото повторување на личната заменка: 

Ние јадевме а потоа ние правивме кој што сакаше. Всушност, оваа девијација 

е интерференцијална само во говорот на украинските студенти, затоа што во 

украинскиот јазик личните заменки се употребуваат многу почесто отколку во 

македонскиот, бидејќи самата наставка на минатото време во украинскиот јазик 

не содржи информација за лицето. Во полскиот јазик личната глаголска форма 

информира и за лицето и затоа во полскиот јазик личните заменки се 

употребуваат поретко. Тоа што и полските студенти пречесто ја употребуваат 

личната заменка во македонскиот јазик не е интерференција. Но, кога студентот 

изучува кој било странски јазик се чини дека кај него уште од почетниот курс се 

создава навика за честа употреба на личните заменки, како едни од првите 

зборови што се научуваат и кои обезбедуваат полнота и должина на исказот. 

Затоа, сметаме дека оваа девијација е честа во изучувањето на странските јазици 

воопшто, па и тогаш кога нема интерференција. 

Една типична и честа ИД имаме во следниов пример: На излет беше 

смешно, беше убаво време ама во прв ден врне дожд. Делот беше убаво време е 

типична калка од полскиот јазик. Сп. полски: Była ładna pogoda, што буквално 

би се превело како имаше убаво време. Во македонскиот јазик се употребува 
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поинаква конструкција: Времето беше убаво. Оваа е многу честа ИД. 

Регистриран е и ваков пример: Беше многу убаво, ама ние немаше добро време. 

Проблеми се јавуваат често во пасивните конструкции. Сп. ги следните 

примери: … треба да се затвори сите хомосексуалци, дури и ги убие.; … дали 

треба да се легализира нивните врски …; Тешко е да се го избрише стилот на 

ставање на градби кој се популаризира во Скопје од 34 години.; Кога се 

преведува филмски поднаслови, треба да се сфаќа дека филм и разговори, кои 

се наоѓаат таму, не се само поднаслови, кои треба да се преведува. Во овие 

примери направена е грешка во лицето. Во македонскиот јазик лицето на 

глаголот се усогласува со граматичкиот подмет, додека во украинскиот и 

полскиот јазик се употребува инфинитив. Во погорните примери студентите го 

замениле инфинитивот со македонската речничка форма на глаголот (3 л. едн.). 

Во последниот пример делот кога се преведува на полски е kiedy się tłumaczy, а 

на украински коли перекладаємо и само во македонскиот јазик се јавува пасивна 

конструкција кога се преведуваат. Нешто поинаква грешка во пасивните 

конструкции е направена во следниот пример: Може дури да се рече, дека не е 

можно за да најде единствено решавање на проблемот. 

Во пасивните реченици во полскиот и македонскиот јазик се 

употребуваат различни формули за воведување на логичкиот вршител на 

дејството, во полскиот јазик przez а во македонскиот од страна на. Следната ИД 

е направена поради таа разлика: ... скоро секогаш се извршувани преку жените, 

наместо од страна на. 

Поретко се среќаваат и други девијации, обично ограничени и по бројот 

на студентите што ги прават и по честотата. Ќе дадеме уште неколку примери: 

… нема разлика дали перење ќе направи жена или маж. Единствено работи за 

чиста облека.; Во однесување на техничка страна на поднаслови, значи како 

треба да изгледаат, со тоа се занимаваат техничари во филмско студио, 

наместо што се однесува…; …таму нема вакво тивко, наместо таму не е олку 

тивко; …твојата пријателка и момчето живеат далеку од себе, наместо еден 

од друг; …панично се плашиш и сама себе прашуваш за глупави прашања, итн. 
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VIII. ЗАКЛУЧОК: ГЛАВНИ ИНТЕРФЕРЕНЦИЈАЛНОДЕВИЈАЦИСКИ 

ЖАРИШТА 

 

Во вторичниот јазичен систем постојат делови кои се попроблематични, 

потешки за совладување и делови кои не претставуваат проблем. Во говорот на 

изучувачот на македонскиот јазик ИД не се рамномерно распределени во сите 

делови од системот. Тие се разликуваат и по честотноста, по квантитетот, по 

имунитетот и по други критериуми.1 Од аспект на методиката на изучување на 

македонскиот јазик како странски поголемо внимание заслужуваат местата во 

системот кои предизвикуваат повеќе ИД. Се наметнува потребата од 

востановување термин за означување на тие „места“. Го предлагаме терминот 

интерференцијалнодевијациски жаришта. ИД-жаришта се оние места во 

вторичниот јазичен систем во кои се појавуваат чести, имуни и/или разновидни 

ИД, за чие надминување е неопходен долг период и интелектуален напор на 

зборувачот. 

Се изделуваат две најголеми жаришта, едно во именскиот и едно во 

глаголскиот систем на граматиката на македонскиот јазик. Овие жаришта 

всушност не се единечни, туку се групирани во клопчиња или низи. Главното 

жариште во именскиот систем е категоријата (не)определеност. Формално таа 

се изразува со членските морфеми, но девијациите се чисто дистрибутивни. Во 

низа со ова жариште се надоврзува удвојувањето на предметот, затоа што тоа е 

тесно зависно од определеноста на предметот. Удвојувањето се врши со помош 

на кратките заменски форми, а тоа е третиот член во низата ИД-жаришта во 

именскиот систем – формите и дистрибуцијата на личните заменки, особено 

кратките. За четврти член во низата може да се сметаат проблемите со 

збороредот зашто околу 90% од девијациите во збороредот се однесуваат токму 

на местото на кратките заменски форми. 

Најголемото ИД-жариште во глаголскиот систем е организирано на 

подруг начин – повеќе како клопче, отколку како низа. Тоа е формата и 

дистрибуцијата на минатите времиња. Овде е тешко да се оцени кои девијации 

се почести: чести се и формалните и дистрибутивните, а често се јавуваат 

                                                 
1 На пр. девијациите поврзани со минатото определено време се неспоредливо почести од 
девијациите поврзани со сегашното време. 
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истовремено. Вкрстувањето на две граматички категории (прекажување vs. 

кажување и временска определеност vs. неопределеност) има пресудно значење 

за дистрибутивните девијации. 

Општо земено, од психолингвистички аспект, овие две најголеми 

жаришта меѓусебно се разликуваат и во поглед на начинот на кој девијациите се 

појавуваат и во поглед на можностите за надминување на тие девијации.  

Процесот на избор и на употреба на една конкретна глаголска форма во 

минатите времиња е високо интелектуален процес. Размислувањето на 

студентот може да се спореди со повлекување на еден шаховски потег: треба да 

се земат предвид повеќе аспекти (наставка, основен вокал, категориите 

определеност и прекажаност), но ако се направи тоа успешно, ако не се превиди 

ниеден елемент, нема да биде направена грешка. Што се однесува, пак, на 

другото најголемо ИД-жариште, т.е. низа на жаришта во именскиот систем, 

можеме да кажеме дека во свеста на студентите процесот на одлучување во 

говорот се споредува со игра на среќа или рулет: членуваш или не членуваш, 

како и да е, шансите се 50% : 50%. Тоа е така донекаде поради субјективната 

природа на категоријата определеност во именскиот систем, но освен тоа, тоа е 

последица и на пропусти во методиката на наставата и особено во учебниците и 

прирачниците по македонски јазик за странци. Во делот VI.3. се обидовме 

практично, врз основа на студентските девијатолошки материјали да укажеме 

на тие пропусти. 

Прегледот на ИД-жаришта претставува одличен материјал за методиката 

на наставата по странски јазик. На научниот интерес од проучувањето на 

девијациите укажавме во делот I.3. низ изјавите на бројни македонски и 

странски лингвисти. Методиката на наставата по македонски јазик за странци 

треба да се потпира на претходните сознанија за ИД-жаришта. 

ИД-жаришта во македонскиот јазик не се универзални, тие се 

разликуваат од изучувач до изучувач во зависност од првичниот јазик. Нашиов 

труд создава претстава за ИД-жаришта во наставата за студенти со еден 

западнословенски, односно источнословенски јазик како првичен. Со оглед на 

системските сличности на полскиот и украинскиот јазик со другите словенски 

јазици, можеме смело да тврдиме дека нашиот труд е речиси подеднакво 

корисен и за методиката на наставата по македонски јазик за студентите од 
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останатите западно- и источнословенски и поголемиот дел од јужнословенските 

земји.  

За потребите на обуката по македонски јазик треба да се обезбеди и 

добра класификација на ИД-жаришта според добро избрани критериуми. 

Основната поделба на ИД ја извршивме според областа во јазичниот систем 

(фонетски, фонолошки, морфолошки итн.).  

Критериум кој често го употребувавме во овој труд е имунитетот на 

девијациите. Имунитетот всушност се определува според периодот од 

појавувањето на девијацијата во говорот на студентот, до времето на 

надминување на таа девијација. Тогаш кога овој распон е голем, зборуваме за 

девијација со висок имунитет. Девијациите кои се надминуваат за еден или два 

семестри имаат низок имунитет. Поголемиот дел од девијациите се појавуваат 

во првиот семестар или во првата учебна година од изучувањето на 

македонскиот јазик, затоа што тогаш во наставниот процес се засегнати сите 

области на јазичниот систем. Во некои случаи е сепак поинаку. На пример, 

минатото-идно и идното прекажано време, нивните форми и употреба 

студентите ги изучуваа подоцна, во втора или трета година, па дотогаш не се 

јавуваат девијации во врска со формите или употребата, затоа што студентот не 

ги употребува овие глаголски времиња. Неколку девијации кои имаат највисок 

имунитет го преживуваат и нивото Ц2.  

Иако критериумот имунитет е еден од најважните во проучувањето на 

девијациите при изучувањето на странскиот јазик, се добива впечаток дека 

имунитетот превидува друг фактор, а тоа е интелектуалниот напор што 

студентот треба да го вложи за надминување на девијацијата. Овој критериум е 

важен за методиката на наставата, затоа што прави разграничување меѓу оние 

девијации кои се лапсуси, наспрема девијациите кои се резултат на недоучување 

на правилата на јазичниот систем. И употребата на зборот година наместо час, и 

употребата на минато неопределено, наместо минато определено време имаат 

долг живот во говорот на студентите, т.е. се девијации со висок имунитет. Но за 

надминување на девијациите во употребата на минатите времиња е потребен 

голем интелектуален напор, што не е случај со употребата на зборот година 

наместо час, која е најобичен лапсус и не се должи на незнаење. Методите во 

борбата за надминување на овие девијации се разликуваат. Затоа 

интелектуалниот напор, како критериум во карактеризацијата на девијациите е 
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важен за нашето истражување. Улогата на методиката на наставата е повидлива 

во вториот случај, додека во случајот на оние девијации кои се повторуваат како 

лапсуси и за чие надминување не е потребен голем интелектуален напор, 

лекторот и наставните помагала се најчесто беспомошни. Часовите по 

конверзација и честата примена на јазикот водат кон надминување и на овие 

девијации (лапсуси). 

За да добиеме поцелосна слика, ќе го воведеме и критериумот 

релевантност на ИД, кој би требало да ја пополни празнината, која ја оставаат 

другите критериуми. Овој критериум го поставува прашањето: колкави се 

последиците што една девијација и ги нанесува на комуникацијата, дали 

настануваат пречки во приемот од страна на соговорникот итн. Навистина, да се 

совладаат правилата за образување и употреба на минатото-идно време не е 

полесно отколку во случајот со минатото определено време, и девијантната 

употреба на минатото-идно време се јавува и кај студентите од петта година, 

додека на оваа етапа девијациите во минатото определено се во основа 

надминати. Но, минатото-идно време поретко се употребува од минатото 

определено време, и што е уште поважно, зборувачот во сите случаи може да ја 

избегне употребата на минатото-идно време, употребувајќи конструкции по 

примерот на првичниот јазик: 

мак. мак. укр. пол. 

минато-идно алтернативни конструкции превод превод 

ќе јадев сакав да јадам я хотів їсти chciałem jeść 

ќе игравте планиравте да играте планували грати planowaliście grać 

ќе одев сакав да одам я хотів іти chciałem iść 

ќе паднев за малку не паднав чуть не впав o mało nie upadłem 

ќе пиев (да 
имавме вотка) 

би пиел (кога би...) пив би (якби…) piłbym (gdyby) 

Реалната честота на употребата на јазичниот елемент во врска со кој 

настануваат девијации, како и (не)можноста да се избегне употребата на тој 

елемент, да се замени со друг, без исказот да претрпи битни промени, ја 

одредуваат релевантноста на девијацијата. Важна одлика на зборувачот е 

поседувањето „јазичка итрина“ за избегнување на ризикот од девијации. 

Минатото-идно и идното прекажано време не претставуваат ИД-жаришта без 

оглед на имунитетот и сложеноста на усвојувањето (потребниот интелектуален 



 137

напор), затоа што овие ИД се ирелевантни. ИД во образувањето и употребата на 

минатото определено време се релевантни, поради високата честотност на ова 

време во македонскиот јазик, како и поради неопходноста, т.е. неможноста да се 

избегне. 

Зборувачот на странски јазик може да направи таква грешка во говорот 

што да го доведе соговорникот во недоумица околу значењето на исказот и 

своите (на зборувачот) интенции. На пример, исказот на полскиот студент сега 

заврши, наместо сега ќе заврши (со погрешно испуштено ќе во идното време од 

свршени глаголи како калка на полското zaraz skończy) може да доведе до 

недоразбирање. Од друга страна, исказот не ќе заврши го окарактеризиравме 

како девијација, зашто просечниот македонски роден зборувач би рекол нема да 

заврши, иако признаваме дека нормата на македонскиот стандарден јазик не е 

прекршена, т.е. не ќе заврши не е грешка. Помеѓу овие две девијации (сега 

заврши, наместо сега ќе заврши, наспрема девијацијата не ќе заврши, наместо 

нема да заврши) треба да се прави разлика. Таа разлика е во степенот на 

девијантноста, кој е висок во првиот и низок во вториот пример. Степенот на 

девијантноста го земаме како важен критериум во определбата на девијациите. 

Случаите со висок степен на девијантност се приоритет на методиката на 

наставата. 

Покарактеристичните ИД при зборувањето македонски кај полските и 

украинските студенти според горекажаните критериуми ги опишуваме во 

следната табела: 

 



КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈАЛНИТЕ ДЕВИЈАЦИИ* 

 
девијација според 

областа 
степен на 
девијант- 
ност 

време на 
очекувано 
појавување 

време на 
очекувано 
надминување 

имуни- 
тет 

интелекту- 
ален напор 

можности за 
избегнување 
на употребата 

честота на 
упо- 
требата 

релевант- 
ност 

пишување m, м. м правопис. 3 А1 А1 1 1 – 3 3 
изговорот на ќ и ѓ фонетска 1 А1 А 1 физички напор – 3 3 
секвенците /ти/ и /ди/ фонетска 2 А1 Ц1 3 физички напор – 3 3 
слоготворно р фонетска 2 А1 Б2 2 физички напор – 3 3 
изговор на л фонетска 2 А1 Ц2 3 физички напор – 3 3 
изговор на г фонетска 2 А1 А 1 1 – 3 3 
изговор на /е/ и /о/ фонетска 1 А1 Б1 2 физички напор – 3 3 
акцент фонетска 2 А1 А 1 1 – 3 3 
година, м. час лекс.-сем. 3 А1 Б2 2 1 – 3 3 
час, м. време лекс.-сем. 3 А1 Б2 2 1 – 3 3 
ако, м. како лекс.-сем. 3 А1 Б2 2 1 – 3 3 
мора, м. може лекс.-сем. 3 А1 Б2 2 1 – 3 3 
во куќа, м. дома лекс.-сем. 3 А1 Б 2 1 – 3 3 
познае, м. запознае лекс.-сем. 3 А Б 2 1 – 3 3 
мешање на види и 
гледа 

лекс.-сем. 3 А Б2 2 1 – 3 3 

мешање на каже и 
вели 

лекс.-сем. 3 А Б2 2 1 – 3 3 

сум, м. има лекс.-сем. 2 А1 Б2 2 1 – 3 3 
суфиксот -ува зборообр. 3 А1 Б2 2 1 – 3 3 
множина кај именките 
од м.р. 

морфол. 2 А1 Б 2 1 – 3 3 

суперлатив 
најмногу+придавка 

морфол. 1 А Ц1 3 1 – 2 2 

 
*Види го објаснувањето, кое следи веднаш по табелата. 



девијација според 
областа 

девијант- 
ност 

време на 
очекувано 
појавување 

време на 
очекувано 
надминување 

имунитет интелекту- 
ален напор 

можности за 
избегнување 
на употребата 

честота на 
употребата 

релевант- 
ност 

испуштање на се од 
повратните глаголи 

морфол. 2 А1 Б2 2 1 – 3 3 

форми на сегашно 
време 

морфол. 2 А1 Б1 2 1 – 3 3 

испуштање на ќе морфол. 3 А1 Ц1 3 1 – 3 3 
испуштање на да морфол. 2 А1 Ц1 3 1 – 3 3 
не ќе, м. нема да морфол. 1 А1 Б2 2 1 – 3 3 
ако ќе... морфол. 2 А Ц2 3 1 – 2 2 
глаголски прилог морфол. 2 Б1 Б2 1 1 + 1 1 
заповеден начин морфол. 2 А Ц 3 1 + 3/1 1 
минато неопределено 
несвршено време 

морфол. 2 А Б 2 2 – 3 3 

минато определено 
несвршено време 

морфол. 2 А Б 2 2 – 3 3 

свршено време од 
глаголи од а-група 

морфол. 2 А Б 2 2 – 3 3 

свршено време од и-
група 

морфол. 2 А Ц 3 2 – 3 3 

свршено време од е-
група 

морфол. 2 А Ц2 3 3 – 3 3 

употреба: избор меѓу 
определено и неопр. 

морфол. 3 А Ц2 3 3 – 3 3 

форми на минато-
идно 

морфол. 2 Б2 Ц2 3 3 + 1 1 

употреба на мин.-
идно 

морфол. 3 Б2 Ц2 3 3 + 1 1 

 
 
 



девијација според 
областа 

девијант- 
ност 

време на 
очекувано 
појавување 

време на 
очекувано 
надминување 

имунитет интелекту- 
ален напор 

можности за 
избегнување 
на употребата 

честота на 
употребата 

релевант- 
ност 

форми на идно 
прекажано 

морфол. 2 Б2 Ц2 3 3 + 1 1 

употреба на идно 
прекажано 

морфол. 3 Б2 Ц2 3 3 + 1 1 

можен начин морфол. 2 А2 Ц2 3 2 + 3 2 
форма на членските 
морфеми 

морфол. 2 А1 А2 1 1 – 3 3 

употреба на членот во 
општоопределб.значење 

морфол. 2 А1 Ц2 3 3 – 3 3 

троен систем на показни 
заменки и троен член 

морфол. 1 А1 Ц1 3 2 + 3/2 1 

во (работа), м. на синтакс. 2 А Б2 2 1 – 3 3 
до (Краков), м. во синтакс. 1 А Б2 2 1 – 3 3 
од, м. од пред синтакс. 3 А2 Б2 2 1 – 2 2 
ако/како, м. кога синтакс. 3 А2 Ц1 3 1 – 3 3 
затоа што, м. и затоа синтакс. 3 А2 Б2 2 1 – 3 3 
ама, м. туку синтакс. 2 А2 Ц1 3 1 – 3 3 
само, м. туку синтакс. 1 А2 Ц1 3 1 – 3 3 
туку, м. само лекс.-сем. 3 А2 Ц1 3 1 – 3 3 
дека, м. што синтакс. 2 А2 Ц1 3 1 – 2 2 
што, м. дека синтакс. 2 А2 Ц1 3 1 – 3 3 
удвојување на предметот синтакс. 2 А1 Ц2 3 3 – 3 3 
местото на кратките 
заменки во реченицата 

синтакс. 2 А1 Ц1 3 2 – 3 3 

преку, м. од страна на синтакс. 3 Б2 Ц1 2 1 + 2 1 
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Во оваа табела на скала од 1 до 3 се проценети степенот на девијантноста 

(1 – низок, 2 – среден, 3 – висок), интелектуалниот напор (мал, среден, голем), 

имунитетот (низок, среден, висок), честотноста на употребата на јазичниот 

елемент (1 – ретко, 2 – умерено, 3 – често) и релевантноста (ниска, средна, 

висока). Можноста за избегнување на употребата на јазичниот елемент се 

оценува со „– “ (нема можност) или „+“ (има можност). Имунитетот се одредува 

според времето на очекуваното појавување и времето на очекуваното 

надминување на девијацијата, кои ги проценивме врз основа на нашето 

практично искуство од работата со студентите. Релевантноста се одредува 

според честотноста на употребата на јазичниот елемент и според можноста за 

избегнување на употребата. Релевантноста на девијацијата е висока тогаш кога 

јазичниот елемент се употребува често и кога нема можност да се избегне 

неговата употреба. 

 Степенот на девијантноста сметаме дека е висок (3) тогаш кога 

девијацијата може да предизвика недоразбирање меѓу соговорниците. За 

девијација со среден степен на девијантност (2) зборување тогаш кога исказот е 

дефектен, родениот зборувач забележува дека соговорникот е странец, но нема 

никакви пречки во разбирањето. Девијација со низок степен (1) е всушност мало 

отстапување од вообичаениот исказ што би го продуцирал родениот зборувач, 

но поскоро нема грешка ни прекршување на нормата, т.е. и таквиот начин на 

изразување го дозволува стандарднојазичната норма или барем „културниот 

дијалект“. 

 Во врска со честотноста на употребата на јазичните елементи треба да се 

забележи дека честотноста на употребата во универзитетска средина може 

значително да отстапува од реалната употреба на јазичниот елемент во говорот 

на родените зборувачи. Таквите случаи ги одбележавме во табелата со 3/1: 

честотност 3 во употребата на заповедниот начин во матичната јазична средина, 

наспрема честотност 1 во универзитетски услови.  

Поради тоа, од аспект на методиката на нашето истражувањата кај некои 

девијации се судираме со ограниченост во детектирањето на девијациите. Со 

слична ограниченост проучувачот се среќава и во случаите кога употребата на 

одреден јазичен елемент е обусловена од субјективниот избор на зборувачот. 

Често е така на пример со категоријата определеност кај именските зборови (со 

(не)употребата на членот), а нешто слично е и со категоријата прекажаност, во 
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ситуација кога проучувачот на ИД немајќи увид во конситуацијата, не може да 

знае дали зборувачот бил сведок при одвивањето на дејството. 

Освен честотноста на употребата на јазичниот елемент (која е важна за 

проценка на релевантноста на девијацијата), добро би било да се истражи 

честотноста на секоја ИД, односно колку пати во еден текст се појавува 

јазичниот елемент како девијантен, а колку пати без девијација. На пр. колку 

грешки се направени во врска со дистрибуцијата на членот, а колку пати членот 

е дистрибуиран правилно. Нашата табела не содржи податоци за повторливоста 

на ИД, а поединечни информации за овој критериум дадовме при описот на 

одделните ИД (в. IV, V, VI и VII). Корисно би било исто така да се направи 

проценка на појавата на конкретните девијации по студенти. Голем дел од 

девијациите се појавуваат кај сите студенти, но некои се појавуваат кај 

половина група, а има и такви девијации што се ограничуваат на говорот на 

еден-два студенти (последните не се застапени во табелата). Кои девијации се 

појавуваат во говорот на полските студенти, кои кај украинските студенти, а 

кои и кај едните и кај другите не е означено во погорната табела, но таа 

информација е дадена за секоја девијација одделно во нивниот опис (в. IV, V, VI 

и VII).   

Од аспект на интерференциите, би можело да биде корисно, за секоја од 

овие ИД да се процени степенот на интерференцијалноста на девијацијата, т.е. 

да се види до која мера и на кој начин првичниот јазичен систем претставува 

извор на одделните девијации. 

Интерференцијалнодевијациски жаришта се оние места во вторичниот 

јазичен систем, каде што се појавуваат ИД со висок или среден степен на 

девијантност, висок имунитет, висока релевантност и за нивно надминување е 

потребен голем интелектуален напор1. Според погорната табела, сите споменати 

критериуми ги исполнуваат 4 девијации:  

– девијации во образувањето на формите на минатите свршени времиња 

од глаголите од е-група; 

– неразграничување во дистрибуцијата на минатите времиња, поточно –

употреба на минато неопределено, наместо минато определено време, и 

обратно; 
                                                 
1 Со исклучок на фонетските ИД, кај кои напорот е физички, но тие сепак може да се сметаат за 
ИД-жаришта (ако ги исполнуваат другите критериуми). 
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– неупотреба или употреба на членот во неговото општоопределбено 

значење; 

– грешки во удвојувањето на предметот. 
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IX. ТЕКСТОВИ НА СТУДЕНТИТЕ (ДЕВИЈАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ) 
 

 Во учебната 2006/07, за да добијат потпис за летниот семестар и да им се 

дозволи да го полагаат испитот, на студентите им беше поставен услов да 

напишат по пет есеи на теми на кои се дискутираше на часовите по 

конверзација. Студентите ги пишуваа овие текстови во електронска форма и ги 

испраќаа за проверка по електронски пат. Но, текстовите беа прифаќани дури 

откако беа поправени сите девијации. По првиот прием на текстот, јас само ги 

означував местата на кои е направена грешка и го препраќав назад, а студентот 

самостојно требаше да се досети во што е грешката и да ја исправи. Ова 

препраќање се повторуваше во просек по три пати, по што текстот конечно 

беше исчистен од девијации, со една забелешка, дека бевме релативно 

толерантни во означувањето на девијациите, т.е. често не ги обележувавме оние 

девијации кои се само необичен тек на говорот, но не и неправилен.  

 Во учебната 2008/09 со студентите од петта година почнавме да 

реализираме еден проект со работен наслов „Македонски јазик – 100 часови по 

конверзација“. Најголем дел од овој текст според планот треба да се состои од 

текстови на студентите од петта година, и тоа токму тие есеи на теми на кои се 

дискутирало на часовите по конверзација во изминатите три години. Сега веќе 

сите тие есеи требаше да поминат низ процесот на внимателна и темелна 

редакција. При редакцијата, по првите две прочитувања текстот се чисти од сите 

девијации. Но, интересно е тоа што текстот и натаму останува 

интерференцијален. Девијациите се очигледни за родениот зборувач, но многу 

интерференции може да останат незабележани и да ја „преживеат“ редакцијата. 

Тоа е така затоа што текстот на странскиот зборувач е осуден на 

интерференцијалност, како последица на културните разлики, текот на мислата 

и на поинаквиот поглед на свет. Затоа и по неколкукратно препрочитување, 

прашање е дали ќе успееме да го исчистиме текстот од влијанието на полскиот 

јазик и неговата културна позадина. 

 За потребите на овој труд, приложуваме неколку текстови на студентите 

од Полска и од Украина. 
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1. Текстови на студентите од Полска 

 

Агњешка Басек, студентка на македонска филологија V година, генерација 

2001/02 
Во потрга по „папокот на светот“. Емиграција или 

патриотизам?  

Заминување_ на печалба означува долга разделба со 

фамилија_ и со пријатели_. За жал има такви моменти во 

животот на секој човек, како отпуштење од работата и 

невозможност да ја најде преку долго време, тогаш мораме 

да исполниме избор. Во денешната Полска печалбарството е 

многу попурарно. Најчесто заминуваат млади луѓе, 

младината после средно образование без шанса на добра 

работа како и луѓе после високо_ образование, тие 

заминуваат бидејќи во Полска недостига на перспектива. 

Младината не знае што можат да прават, незнаат што можат 

да прават со себе си. 

Сум од мало градче во кое има голема безработица, 

знам овде не ќе најдам работата од која би имала 

сатисфакција. Незнам дали каде било јас би успеала да 

најдам работата, во која би _ искористила моето познавање 

на македонски јазик. Дечко ми живее и работи во Краков, 

тој има добра работата – е задоволен _ неа – исто поради 

плата_. Знам дека тој не би ме пуштил на печалбата. Може 

ќе имам среќа и ќе најдам во Краков нешто интересно. 

Мојот брат станал пред дилема: _ замине во странство за 

пари или _ остане во Полска кај жена му, семејството. Тој 

отпатувал на три години (неговата жена пристигнала после 

една година). Брат ми физично тешко работил, не еден пат 

чув немиле зборови од својот работодавец. Сега е веќе во 

Полска. Знам дека не би сакал да оди таму втор пат. 

Мислам дека тргнувањето во странството е добра школа на 

преживеење особено за младите луѓе. Младината _ напуштаат 

семеено_ гнездо и морат да совладаат во нова ситуација, 
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во туѓина. Една од предности_ од такво_ заминување е 

сигурно усовршување_ на јазик_ во држава_ во која сме. 

Имам една другарка која завршила полонистика и не можела 

да се најде работата. Таа се решила за патување како 

лекторка на полскиот јазик. Таа во моментов е во 

Миколајево и е задоволна од работата – не жали _ своето 

решение. Секако не замина таму со намера на 

заработувачка. Такво тргнување тоа е сосем друг карактер 

напуштање на татковина. Желба_ за _познавање _ новата 

држава, култура, цивилизација и јазик победило _ 

непрекината борба за брзо добивање “големи пари“ во 

Запад. Јас повеќе сакам да останам во Полска, _ бара_ 

добра работа и понатаму _ се развива. Пари_ не е сè. За 

мене најважно е љубов_ кон семејството, близина_ на 

пријателите. Може ако би била осамена тогаш би заминувала 

ама сигурно не за постојано, на неколку години, заработи 

на сопствен стан. 

 

Наталија Лукомска, учела македонски како втор словенски јазик две години со 

по 6 часа неделно. Овој текст го напишала подоцна, по едногодишна пауза. Но, 

во меѓувреме имала контакт со Македонци. 
Моето прво патуванје во Македонија 

Во Македонија беше прекрасно доживуванје. Имав можност да 

видам многу интересни луѓе, места и преубава природа.  

Тоа беше еден убав ден во ноември, кој беше едно големо 

искуство за мене, затоа што имав можност да пробам некои 

македонски спецјалитети сто никогаш не сум ги пробала. 

Еднаш отидовме со пријатели_ во еден ресторан што се вика 

Кај Злате и друство_ ми наредеше да пробам Шарска 

пласкавица и ракија. Јас _ истурив ракија_, и барем ако 

тоа изгледаше случајно, ја истурив ракијата, затоа што не 

ми се допаѓаше. Ама Шарската беше одлична! По ручекот се 

договоривме за да се прошетаме малку по Скопје да го 

запозна_м и бевме во неколку интересни места. Скопје како 
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Скопје, не ми се допадна многу – хаотична архитектура со 

премногу боји и извалкани улици. Но сепак, Скопје 

поседува некоја атмосфера, која никој неможе да и опише. 

Најмногу ми се допадна Старата турска чаршија и Битпазар 

со својата хаотична атмосфера – за нас од Полска тоа е 

нешто невидено. Премногу луѓе, хаос, коли, храба секаде, 

чудни луѓе. Во околината на Битпазар имав можност да 

видам и некои други споменици на турската империја, кои 

беа многу интересни, на пример Даут Пашин Амам и 

скопското Кале. 

Другиот ден го поминавме на природа. Скопје има голема 

среќа, дека во ближина се наоѓа планината Водно, каде е 

место за прошетки и каде има чист воздух. Заради мојот 

краток престој во Македонија немавме многу време и затоа 

веднаш отидовме накај Матка. Тоа е прекрасен канјон, каде 

има многу вкусни карпи и стари, убави манастири. 

Тоа беше мојата кратка прошетка во необична Македонија, 

која ми остаби силни впечатоци. Се надевам, дека сепак 

повторно ке имам можност да ги запозна_м сите интересни 

места во Македонија, кои сто уште не ги запознав. 

 

Јоанна Бјалек, студирала македонски јазик како втор словенски (прв чешки) 2 

години, а потоа и 3 години на македонска филологија. Го достигна нивото Ц1. 

Ова е извадок од еден нејзин подолг текст: 
Превод филмови поднаслови 

Пред да почнам да опишувам како се преведуваат филмови 

поднаслови, треба да напишам што точно е превод или не 

точно, тоа значу што си представувам за тој поим. Зошто 

не точно? Бидејќи точен превод не постои, барем во моето 

сфаќање, тоа значи, дека превод_ не е всушност превод, 

ама нешто како вид на објаснување. Тоа исто значи, дека 

не е можно или подобро не се допушта точен превод. Треба 

да се _познае јазик_, на кој или од кој се преведува, 

култура_, баш навики_ на дадена држава. Превод_ не значи, 
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дека постои нешто, на пример филџан, тоа значи назив, кој 

има своите еквиваленти во различни јазици. Во секој јазик 

се искажува поинаку. Дури _ нација, која уште не знае што 

е филџан, што се прави со него, како се употребува, потоа 

кога беќе знае, што е тоа, изработува за тоа својот 

сопствен назив. Очигледно, постојат работи, кои немаат 

никакви еквиваленти. На пример во Аљаска живеат Ескими, 

кои знат околу стопеесет бидови снег - за нас сите тие 

бели снегулки, мови - сите тие се снег. Што сакам така да 

кажам? Превод не е барање по еквиваленти, ама 

објаснување. Објаснување што? Објаснување точно се, што 

се однесува на јазичните корисници - литература, култура, 

искуство, реалност - точно се, што се однесува на нивниот 

живот – живот_ во минатост, присутност и иднина_. 

Кога се преведува_ филмски поднаслови, треба да се сфаќа 

дека филм_ и разговори_, кои се наоѓаат таму, не се само 

поднаслови, кои треба да се преведува_. Треба да се 

вчуствува во филмот, во ситуацијата која е претставувана, 

како изгледаат луѓето, кои глумат во филмот, какви типови 

на луѓето претставуваат, _ кој јазик зборуваат, каде 

живеат. Уште пред да се сфаќа тоа, треба да се знае, кој 

е режисерот на филмот, со какви филмцки жанрови се 

занимава, каков жанр е филмот за кој ќе преведуваме 

поднаслови. Преведував беќе неколку филмски поднаслови, 

или побеќе поправав некакви грешки, ама тоа исто значи 

дека треба да _ правиш целата работа. […] 

 

Следните неколку текстови се измислени проблеми и совети, кои ги 

напишаа студентите од втора година на македонска филологија од генерацијата 

2004/05 (се потпишаа под шифра): 

1 

Мојата другарка има сериозен проблем, а јас сакам да и 

помогнам. Минатото лето бевме заедно на летовање и таа се 

заљуби во едно момче, но тој има 12 години, а ние имаме 



 149

20. Еднаш дури разговараше со него. Не знам како можам да 

и објаснувам, дека тој не е момче за неа, дека е малку 

премлад и може да има проблеми. Ве молам, помагајте. 

ПРИЈАТЕЛКА НА МАРТА К. 

Таа има голем проблем. Разбирам дека момчето беше многу 

паметно и убаво... 

Не знам каде живеете, ама мислам дека твојата пријателка 

и момчето живеат далеку од себе и дека пријателката немој 

да биде таму уште еднаш – проблемот се решава сам. 

Ако таа ќе мисли уште за него, може ти ќе најдеш тука, во 

град слично момче. Ако не, ја слушај, разговарај со неа и 

ќе биде добра пријателка, сега ја треба спокој. Погрешно 

ги носочува своите чувства. Зборувај со неа на ова тема. 

Каролина Тохович 

2 

Драга редакција! 

Мојот проблем е преголем. Дури не можам да кажам за него 

со никој друг, толку е срамежлив. Само тука, во листот 

собрав храброст и пишам за тоа што е најголемата несреќа 

во мојот живот. Па... имам шест прсти во левото стопало. 

Во лето никогаш не обувам апостолки за да никој не го 

забележа тоа. Моите родители ми кажаат дека тоа не е 

ништо лошо и треба да го акцептирам тој факт. Навистина 

тоа не ми ништо чидно, што предизвика несакање на 

врсници. Помагајте ми! 

ТЕКСАС 

Драга Тексас! 

Јас мислам дека твојот проблем не е толку голем и 

срамежлив како _ ти мислиш. Треба да одиш на лекарот 

(хирург) и тој ќе ти вели што можеш да правиш со твојот 

шести прст во левото стопало. 

Ако ти не сакаш да одиш на лекарот и не сакаш да имаш 

хирурска операција, треба да ги покажеш твојот шести прст 

на твоите дригари. Мислам дека тој факт ќе биде нешто 
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многу интересно, само преку два, три недели. Потоа твоите 

другари ќе се забораваат за тоа. И тогаш ќе можеш да 

носиш апостолки во лето како други_ луѓе. 

Марта Кихевко 

3 

Јас имам голем проблем. Мојата пријателка има момче. Таа 

многу го сака него. Тие се заедно две години. Последен 

месец тој беше многу нервозен и агресивен. Тој често вика 

на неа. Ага е многу интровертна, осетлива и молчалива. 

Јас мислам дека таа се плаши, дека тој може да ја удри во 

некој ден. Јас исто се плашам за неа, ама таа секогаш 

вели дека таа многу го сака и не сака да го опушти. Што 

треба да работам? Сакам да ја помогнам? 

М. 

Имате вистински проблем. Најдобро би било за да твојата 

другарка разговара со нејзиното момче и _ му кажи се за 

својот страв. Можеби тој има некакви проблеми, само се 

срама да и кажа. Има уште можност дека тој консумира 

дрогата. Во тој случај треба да бидете внимателни, 

бидејќи тој може да биде уште поагресивен. Можеби, 

пробајте со хипноза или одете кај бајачка, јас неможам да 

ви кажам ништо повеќе. 

д-р Марта Новаковска 

4 

Сестра ми има 14 години и многу редко е во куќа. Мајка ми 

многу се грижи, што таа може да работи толку години без 

јадење. _ Грижиме дека сестра ми има лоши другари и прави 

лоши работи, на пример пуши или пије ракија. Таа е многу 

млада и не треба да биде туку со врсници. 

Наше_ семејство е нормално, имаме родитјели, многу не 

сакаат, може не имаме многу пари ама имаме што _ јаде, 

одиме на одмори. Не разбирам што се случи. 
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Ако имате смисла што можеме да направиме, помагајте. 

Грижим се дека, ако и велиме нешто, таа може _ избега од 

куќа. Сестра ми е многу бунтовна. 

КЛАРА 

Драга Клара! 

Многу ми се допаѓа дека се грижиш за сестра ти. Твојот 

проблем навистина не е лесен, ама конечно треба да ја 

разговараш со сестра _. Напиша дека сестра _ има дири 14 

години, значи дека е во возраст кога акцептирањето на 

врсници е преважно. Сепак, таа не значи дека таа може да 

прави сè што сака. Треба да _ знае граница_ на слобода_. 

Можеби во текот на ручек_ кога седите сите заедно, 

разговор нема да предизвика никаква кавга. Ти посакувам 

среќа. 

Марта Катафјаш 

 

Марта Новаковска, трета година, една од најдобрите студентки во генерацијата 

2004/05. Нејзиното ниво во времето на пишувањето на овој текст е Ц1. 
Националниот карактер на Македонците. Какви це 

Македонците во споредба со Полјаците? Основни доблести и 

мани. 

 Македонците, како народ кој живее на југ, е повеќе 

отворен и комуникативен отшто народи_ кои живеат на 

север, на пример Полјаци_. По менталитет се послични до 

Италианци_ или Шпанци_. 

Македонеците имаат помала така наречена „интимна 

стрефа“, ако зборув_ат со некој друг имаат поголема 

потреба за физички контакт со соговорникот. Почесто го 

допираат друг_ човек и употребуваат повеќе гести во текот 

на разговор_ во споредба со Полјаци_. Се_ тоа е поврзано 

со клима_ во која живееме. На човекот, да биде добро 

засположен му е потребно сонце, бидејки оваа ѕвезда има 

многу добро влијање на нашиот неуролошки систем. Под 

влијање на сончеви зраци во организмот се творени 
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субстанции кои се викаат невротрансмитери. Благодарејќи 

на нив луѓе_ поретко имаат депреси_а и се повеќе отворени 

кон светот. Така е на пример со Македонците и _ сите 

други јужни народи. Тоа исто така може да се гледа во 

други работи. Иако ситуација_ на македонското стопанство 

не е добро, има голем проблем со невработеност, 

Македонци_ се среќни и не се жалат како на пример 

Полјаци_. Во Полска ситуација е подобра секоја година, но 

Полјаци_ неможат да се научат де бидат среќни со ова, што 

го имаат. Оваа радост и ведро расположење е нешто што ми 

се многу допаѓа во Македонци_ и што Полјаци_ би можеле да 

се научат од нив. Па од другата страна иста радост и 

ведро расположење сочинуваат дека Македонци_ се неточни и 

незборовни. Тешко е да се договори_ со некаков Македонец. 

Исто така Македонци_ почесто _ изневерув_ат своите 

партнери, бидејки почесто прават нешто под влијање на 

моментот, без да размислуваат за тоа.  

Македонци_ имаат уште една голема мана – тие фрлаат 

ѓубре секаде. Македонија е толку убава држава дека без 

проблеми би можела да привлече м_огу туристи, но само 

тогаш, кога Македонци_ ќе се научат како да _ почитуват 

своето народно богатство. Сето тоа е јужниот манталитет, 

кои едноставно е многу интересен но може исто така да 

биде опасен за нашата животна средина. Меѓутоа ако треба 

да кажам најголема доблест на Македонците, најмногу ми се 

допаѓа во нив _ услужливи и чесни. Во Македонија можзе да 

се _стави отворена кола на улицата и никој нема да ја 

украде, може да се остави отворена куќа цел ден и цела 

ноќ и никој нема да изврши провала, а секој, на кого му е 

потребна помош, ќе ја добије од добри луѓе.  

 

Јоанна Новотињска, трета година, генерација 2004/05. Таа е на нивото е Б2-Ц1. 
Организацијата на Европско првенство во фудбал 2012 

година. 
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Полска ја добила голема шанса на развој. Во 2012 

година, со Украина ќе организираме Европско првенство во 

фудбал. Организацијата е поврзана не само со _градба на 

стадиони, но исто така со жградба на патишта, хотели итн.  

Јас многу се радувам дека наскоро цела Европа- најдобрите 

репрезантации во фудбал ќе дојдаат кај нас. Исто така се 

плашам, дека нема да _ подготвиме добро стадиони_, 

патишта_, туристи_ не ќе добјаат место за спијење заради 

мал_ број на хотели.  

Европско првенство не е само шанса за подобрување на 

патишта_ ама исто така на развој на туристика_. Во Полска 

сигурно ќе дојдаат не само навивачи ама во исто време 

туристи, за кои Европско_ првенство е на втор план а тие 

сакаат да _ гледаат Полска. Тие можаат да одат до Краков 

и таму _ посетуваат споменици, исто така до Гдањск каде 

освен споменици има море и плаж_, во Варшава не знам што 

може да се гледа освен стадион (кој уште не е _зграден), 

ама стадион таму може да биде добар за развој на 

стопанство_.  

Европско_ стопанство е шанса на секој човек, бидејки 

секој може да направи нешто за да заработува пари. Требва 

само да измисли нешто на пример _ продава нешто, или _ 

_згради хотел итн.  

Важно е, дека во текот на Евро2012, во секое телевизии 

низ светот ќе се зборува за фудбал, кој ќе се одржува во 

Полска, значи можаат да дојдаат навивачи _ само од Европа 

но и од други држави на светот.  

Верувам дека слободно ќе постигнеме и _ изградиме се што 

треба да се изгради и исто така реклама_ на Полска ќе 

биде добра. 

Не знам како добро се организира транспорт на луѓето 

пшомеѓу Полска и Украина. Луѓето од западна Европа веќе 

не памтаат како се чека на граница. Мислам дека не е 

можно да се резигнира на контрола на граница, бидејќи тоа 
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не е граница само со Полска и Украина ама исто така со 

Ѕкраина и Европската Украина, ама јас сум оптимист, 

мислам дека се ќе биде подготвено добро. 

 

Марта Катафјаш, трета година, генерација 2004/05, ниво Б2-Ц1 
Улогата на вулгаризмите во јазикот.  

 Вулгаризмите во јазикот постојат од секогаш. Се 

присутни во офицјален, литературен јазик како и (почесто) 

во обичен, разговорен стил. Ги употребув_ат децата и 

возрасни луѓе иако се ги смета_ за содветените за 

возрасните. Порано, уште пред две години, мислев дека во 

сите натурални јазици фреквенcија_ на вулгаризмите секаде 

е горе-долу слична. Но се покажа дека имаат и јазици 

(како на пример македонски) во кои реч_ици во општо не се 

пцуее а бројот на пцости е навистина мал. Тоа ми разјасни 

дека пцости_ повеќе зависат од темпераментот на народот и 

култура_ на конкретниот јазик.  

Во полскиот јазик вулгаризмите се тотално секаде. Може да 

се ги сретне во весници, _ телевизија, _ литература и, се 

разбира, во секојдневни_ разговории. Во оваa материја 

Пољаците се исклучително креативни. Речиси од секој 

глагол и именка може да се направи пцост. Вулгаризмите 

изразуват различни чу_ства: зависно од контекстот иста 

пцост може да замени сосема поинакви чуства. Најчудно за 

мене е тоа дека освен негативни или нервозни ситуации, 

вулгаризмите се задолжителни дури _ кога сакаме да ја 

покажеме нашата радост. Доволно е да го измениме 

префиксот – и ете најлошиот збор наеднаш се станува многу 

позитивен. И со такво значењето понекогаш дури не е 

третиран како вулгаризамот! Разбирам дека од време на 

време има ситуации во кои пцост_ е задолжителна бидејќи 

во најполниот начин ги изразува нашите чуства. Но 

современа_ тенденција во полскиот јазик (значи пцуј толку 

чeсто колку сакаш) за мене _ е ништо поинакво само 
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паѓањето на културата на јазикот. Јазикот е толку богатен 

во различни епитети дека секогаш можно е да се најде 

еквивалент наместо пцост. И јас понекогаш ги употребувам 

пцовки но (особено сега) се трудам да ги целосно исфрлам 

од мојот јазик. Не сакам кога луѓето прекумерно пцу_ат 

затоа што би сакала и јас да не го правам тоа. 

 

Гжегож Кантор, четврта година на македонска филологија, генерација 2004/05, 

ниво Ц1: 
Независноста на Косово: за или против. 

Пред неколку дена го завршив читањето на една 

македонска книга поврзана со проблемот на македонско-

албанските односи во Република Македонија пред и по 

конфликтот на 2001 година. За мене овој проблем е многу 

интересен (решив да _ напишам за овој проблем мојата 

дипломската работа), но исто така комплициран и мислам 

дека воопшто нерешителен. Проблемот со албанците во 

југозападна Срби_а и северозападна Македонија е поврзан 

со политичките, економските, историските, верските, 

законските и меѓународните чинители. Сепак има мала 

разлика меѓу статусот на Косово а положба_ на Албанците 

во Македонија. Ама според мене таа разлика е вештачка, 

поврзана со односите помеѓу Обединетите Нации, Европската 

Унија и Организација_ на Северноатлантскиот Договор а 

Срби_а и Македонија. 

Дали навистина има рализка меѓу српски_ и 

македонски_ државни интегритети? Ако нема, може да се 

рече дека следниот чекор на Албанците кои веројатно 

сакаат да _ остваруваат романтичен идеал на Голема 

Албанија ќе биде самоволен проглас на албанската 

независност во западна Македонија. Зошто мора да има 

поинаку? Ако има поинаку тогаш можеме да констатираме 

дека нема еднаквост помеѓу Србија и Македонија. Зошто? 

Тоа е прашање на кое не можам да одговарам тука, сакам 
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само да нагласувам дека одговорот е поврзан со политичка_ 

ориентација на Србија, но исто така со маргинализирање_ 

на Србја на европската политичка арена кое го води 

Меѓународната Заедница (Организација на 

Северноатлантскиот Договор,  ООН). 

Албанците во Косово цело време нагласуваале дека тие 

имаат право за самоопределување во истиот начин како 

секоја нација во Европа прогласила ја сопствената 

независност во минато_ време. Сепак треба да се забележи 

дека Албанците имале во Косово статус на национално 

малцинство, кое има сопствена држава – Албанија. Затоа 

што овој доказ поврзан со нивно право за самопоределување 

како одделна нација (жителите на Косово) е според мене 

несоодветен. Но тоа е најдобар избор за Албанците во 

Косово, бидејќи проба за соединување со Албанија не би го 

добила прифаќањето од страна на меѓународна_ заедница. 

Сепак само наивни луѓе мислат дека ништо такво нема да се 

случи во иднина. 

Сега Косово е фантом-држава, каде луѓе_ не знаат што 

можат да направат со нивната словода подалеку, каде нема 

влада, закон, иднина. Никој не знае што сега, каде може 

да се чувствува дека Албанците во Косово, Албанците во 

Албанија, Албанците во Македонија, Србите во Косово и 

Србите во Србија чекаат на кое било решение. Косово 

претставува преседан кој ја оправдува борбата (на кој 

било начин) на сите етнички заедници и сите национални 

малнцства за сопствена независност и прифаќањето на 

меѓународни организации. Затоа што косовски_ парадокс е 

многу важен за Албанците бо Македонија. Во 2001 година 

Албанците го ескалирале конфликтот помеѓу македонското 

мнозинство и албанското малцинство за да остваруваат 

подобар, еднаков третман за сите национални малцинства во 

Македонија и почитување на нивните права. Во 2001 година 

Албанците не сакале ниту автономија ниту независност. Но 
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тогаш Косово имало поинаков статус откоклу сега. Во 2001 

година имавме во Македонија надворешна интервенција од 

страна на Обединетите Нации, иако Албанците успеале и ги 

остварувале мноштво промени во Уставот на Република 

Македонија. Треба да се нагласува дека тие _ напрвиле тие 

промени со насилство и терористички инциденти (кога 

целиот свет се бори со употреба на насилство). Можеме 

само да претпоставуваме што може да се случи сега, кога 

Голема Албанија е толку близку. 

Има едно размислување – зошто меѓународна_ заедница 

ги формира државите кои немаат шанса за долготрајно 

функционирање, а кои во иднина ќе бидат предмет за 

меѓународна интрига? 

За мене тоа е уште еден пример за пропаѓање на 

европските вредности. 

 

Полско-македонски превод на Едита Шотовска, овластен судски преведувач за 

македонски јазик, магистрирала на македонска филологија: 
Молба за развод 

Поднесувам молба за развод на бракот, кој го 

склучивме, јас – .. и .., на ден ..год. во ... Мажот ми е 

државјанин на Република Македонија. По склучувањето во 

бракот живеевме во Полска. Имавме сопствен стан, јас 

работев во .., мажот ми престојуваше во странство една 

година. Нашиот брак не функцијонираше добро. Многу често 

имавме кавги, на кои им беше сведокот нашата малолетна 

ќерка. Мажот ми беше агресивен во однос кон јас и нашата 

ќерка. Преку последните години мажот ми вели дека доста _ 

е од мене и ќерката и дека има намера да отиде до 

Македонија, затоа што тука не е живот, тој се лекуваше од 

депресија.  Кавгите и пцовките од страната на мажот 

упатени кон јас и кон ќерката стана_ причина да се откина 

од трисобен стан. Мажот ми даде услов – ако го „исплатам” 

тогаш тој _ не остави и _ отиде. Направивме замена на 
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станот со варијанта за доплата и поделба. Покрај тоа што 

поделбата ни беше несправедлива, јас со ќерка ми живееме 

во една соба, услови_ се тешки, мажот _ зема пари, но 

едно е најважно – сега можеме мирно да живееме. Од _ три 

години т.е. од .. год. мажот ми е одјавен од станот и 

живее во Македонија кај мајка си. Како што ми е познато, 

тој се издржува од парите од неговата мајка, која е 

пензионерка.  

Во .. год. јас се разболев на тумор. Моментално сум 

пензионерка и животот ми е многу тежок. Ќерка ми се учи 

во средно училиште во .., освен инвалиднина / пензија 

немам никакви други парични средства за животот. Ми 

недостасува пари за заминувања кон онкологиски 

специјалистички прегледи и за детето. Преку последните 

три години мажот ми не ни прати никакви пари за 

издржувањето. Со оглед на тоа, поднесувам молба и за 

алиментација од мажот во висина од .. злоти полски. Со 

оглед на мојата тешка здравствена и материјална состојба 

Ве молам Судот за брзо како што е можно да ја реализира 

мојата молба.  

П.с. Ве молам Судот да ме ослободи од плаќање на судските 

трошоци.  

Со почит: .. [своерачен, читок потпис]. 

Тужителка: .. 

Туженик:  

 

Дагмара Кужеја, втора година на македонска филологија, генерација 2006/07, 

ниво Б1: 
Јас во спорт_. Колку спортувам? Кој е мојот омилен спорт? 

 Спорт_ е многу важен во живот_. Сега во светот многу 

луѓе имаат поголема тежина, затоа што не спортуваат. Јас 

многу сакам спорт. Кога е пролет или лето се чувствувам 

добро, одлично затоа што време_ е убаво и кога имам 

слободно време сакам да се возим со велосипед и сакам да 
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пливам. Кога е зима не сакам да спортувам многу затоа што 

не сакам кога е снег. Понекогаш сакам лизгање на мраз. 

Недалеку од мојата куќа е место за лизгање. Многу често 

со моите другари одиме на куглана и таму играме во 

куглање. Мојот омилен спорт tоа е фудбал, јас сама не 

играм ама многу _ сакам овој спорт. Мислам дека тоа е 

најмногу интересен спорт. Мојот момче е фудбалер – 

одбранбен играч. Игра во тим кој се вика Пиаст Гливице – 

втора лига во Полска. Јас сум на секој натпревар кога 

игра мојот дечко и таму навивам. Ама мојот омилен тим се 

вика Рух Хожув и игра во прва Полска лига. Многу сакам 

фудбал _ затоа што кога бев мала мојот татко зема ме на 

натпревари. На натпревари каде играла негов_ омилен тим 

кој се вика Ураниа Руда Сласка. 

 Јас сум единица. Немам ни брат ни сестра. Татко ми 

нема син _ затоа што јас одам со нив на мечи. Заедно 

често спортуваме. Татко ми многу сака колективни игри: 

кошарка, ракомет, одбојка и фудбал. Јас исто така сакам 

да гледам натпревари во телевизија. Многу ми се допаѓав 

финал_ во Лигата на шампионите меѓу два англиски тима 

Манчестер и Челзи.  

 

Моника Пах, втора година на македонска филологија, генерација 2006/07, ниво 

Б1: 
Улогата на дигиталната технологија во современата 

комуникација. Мобилни телефони. Интернет комуникатори. 

Денес ниеден човек не може да си замисли како би 

изгледал свет_ без дигитална технологија. Смешно е, како 

помислиме, дека нашите баби, ако сакале да каже нешто на 

својата другарка од другијот град, тие морале да пише 

писмо. Сега мобилни_ телефони и интернет комуникатори_ се 

во секој момент од нашијот живот: во работа, во училиште, 

ако шетаме, јадеме. Употребуваме мобилни телефони наместо 

будилник, ако мораме нешто да сметаме или сакаме да 
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правиме слики. Од една страна тоа е многу комфорно, зашто 

во секој момент можеме да правиме речиси сè. 

Ама мораме да _ знаеме негативни_ страни на 

дигитална_ технологија. Повеќе од млади луѓе, ама не само 

_, бидејќи постари_ исто така, потикнува се и дури не 

знае, дека тоа е болест. Такви_ луѓе седат пред компјутер 

или со телефон цело време и тие ништо друго не прават. 

Тоа често може да биде причина на проблеми во училиште 

или со семејство_. Треба исто така _ потцрта, дека тоа сè 

чини многу пари кое најчесто мораат да им _ даваат 

нивните родители. 

Следен минус е јазик_ во смс-пораките и во чатот. И 

во првијот и во вторијот случај вест мора да биде кратка 

и лапидарна, зашто младина измислува_ различни 

скратеници. Често тие се многу глупави, ама не тоа е 

најлошо_... Страшно е, ако потоа луѓе почнуваат да _ 

употребуваат овие „зборови“ дури како зборуваат со 

другите луѓе, а не сите разбираат што значат тие 

скратеници. 

Каков е предлог_? 

Повеќе книги, помалку глупост :) 

 

 

Моника Мјелко, студирала македонски јазик две години како втор словенски 

(прв чешки) 
Моето најинтересно патување 

 Мислам, дека немам едно најинтересно патување, затоа 

што најмногу ми се допаѓаше Балкани, а таму сум била два 

пати. Прв_ пат – во Црна Гора, втор_ – во Македонија. Не 

знам, каде беше подобро, затоа што тоа беше различни 

излети. Во Црна Гора бевме во мај и беше жешко, се 

сончевавме и плувавме во море. Живеевме во хотел, каде 

имаше многу добри услови. Посетивме многу интересни места 

– _ видовме цела Црна Гора, еден град во Албанија 
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(Шкодра) и еден во Хрватска (Дубровник). Но имав проблем 

со разбирање – не учам српски. Во Македонија отидовме во 

март – времето беше лошо – врнеше, беше ладно. Исто така 

посетивме помало мести, отколку во Црна Гора, _ видовме 

само западни_ дел од Македонија. Но мислам, дека 

Македонија има поубави гради, например Охрид, кој е 

прекрасен, наместо имавме лоши времети услови. Во Охрид 

живеевме кај македонскето семејство, тоа беше најдобро, 

затоа што имавме можност да разговараме македонски, да 

учиме нешто. Домаќинката беше многу пријатна, правеше за 

нас кифли со сусам или нешто друго. Излетот во Македонија 

ме радуваше повеќе, видов македонска традиција, зборував 

македонски. Тоа беше убавото време. Сакам да се вратам во 

Охрид, можеби во иден распуст со моето семејство. Сакам 

да им покажам сè, што ми се допаѓаше. 

 

Марцели Стахурски, студирал македонски јазик две години како втор словенски 

(прв српски): 
Зошто го сакам градот 

Јас _ сакам градот зашто станувам во градот сега. Увек ми 

е близу тамо каде сакам да одам сеедно дали ово е парк, 

кафуле или факултет. Во градот е помногу ствари да 

правим, можам да се сретнувам часто со моите пријатели, 

можеме да идеме на журката или _ концерт, можам да се 

враќам во мојата куќа кога сакам бидејќи транспорт со 

автобус или со трамвај нее проблем а ако бих живел на 

селото треба да бих имал кола. Во градот е увек нешто да 

се прави. Градот е помногу интересен него село а најважно 

е што сум веќе поменувал близина_. Во градот не треба да 

изгубам час на патување кога патувам на работа или на 

факс. Не треба да планирам толку ствари колку треба да 

планирам на селото, бидејќи имам помалку обавези него на 

селото а повеќе ствари да правим. Во градот е најубаво 

зашто таму е се што ми е потребно. 
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2. Текстови на украински студенти 
 

Најголем дел од овие текстови се есеи на студенти од Факултетот за 

меѓународни односи на ЛНУ V година. Овие студентски групи учеа македонски 

јазик во II и III година по 5 часови неделно и по едногодишна пауза еден 

семестар во V година по 2 часа неделно. Нивното ниво варира од А2 до Б2, со 

тоа што кај нив способноста за разбирање по правило е повисока за еден-два 

степени од способноста за продукција на пишан или зборуван текст. Причина за 

тоа е високиот коефициент на разбирливост на македонската фреквентна 

лексика за украинските студенти (за ова стана збор во делот V.2.). 

 

Јана Калмикова. Ниво Б1. 
Различни сме ама рамноправни 

Поделбата на машка и женска работа во секоје 

семејство е различна. Тоа зависи од тоа кој е глава на 

семејство_. Ако маж_ е главен, сите домашни работи _ 

прави жената. Ако семејство_ е либерално и современо, 

сопруги ја достигнуваат хармонијата кога нивните обврски 

се исти. На пример во мојето семејство татко ми мие 

садови, прави чистењето бидејќи тој е пензионер. Меѓутоа 

мајка ми работи на една фирмата. Зашто таа го готви 

јадењето толку понекогаш. 

 Сега повеќе жени (девојки) бранат за своите права на 

рамноправие со мажите. Има многу феминистки. Дури во 

западните земји (држави) има жени-президенти (во финска), 

жени-канцелари (во Германија) и жени-премиери (во 

Украина). 

 Јас сум нецелосно феминистка: од една страна јас 

сакам да бидам многу независна и слободна, од друга 

страна јас сакам да имам силен и влијателен маж. 
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Наталија Голубока: 
Поделбата на машка и женска работа. (Не)рамноправност на 

половите во извршувањето на домашните обврски. 

Ќе кажам за семеjствата каде и мажот и жената 

работаат. 

Мислим дека секоj маж коj е разумен мора да разбира 

каква тежката и рутинската таа домашна работа е. Мислим 

дека секоj (не зависи дали тоа е маж или жена) кога _ се 

врати дома сака да се седне и да се одмори от работата и 

тежките мисли, а не да бежи и зачнува да ja готви 

вечерата на своето семеjство, освен тоа уште пере и наоѓа 

часот да ja чисти куќата.  Е и тогаш може да легне и да 

спие ☺. Не е тоа туку тежко физички колку _ е тежко на 

психичката страна. Не мислим дека после неколку месеци на 

вака амалската работа коja било жена ќе зостане уште 

таква добра, блага, активна и убава ако беше некое 

времето пред тоа.. Ако таа е трпелива тогаш ќе се 

претвора во слугинка. Вака морате да избирате коjа сакате 

да ja видите покраj себе - жена или слугинка? 

 

Наталија Захаркив. Ниво А2-Б1. Во следниот текст имавме проблеми при 

определувањето на девијациите, поради нејаснотии во самата смисла на исказот. 

Вчера јас читав интересен расказ во интернет – 

„сопружнато предавство _ уништува мозок_“. 

 Италијански истражувачи дознаваа что присутност го 

љубовник може да биде причина на неуспех во семејство_ 

ама и причина на уништен мозок. Нужност да лаже на 

неговиот партнер може да биде причина на мигрена. Лоренцо 

Пинесси тоа зборуваше на мегународната конференција во 

Турин. Тој иследуваше љюѓе кои претрпуваа од мигрени и 

дознаваше что најсложните случаји набљудува со тие љуѓе 

кои имаат љубовните односи настрана. Професор советува 

неверните мажи и жени да _ одложува љубовна_ интрига и да 

исполнува проверка на мозокот. 
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Алина Кравченко. Послаба студентка од претходните, ниво А1-А2. Во овој 

текст има почетнички грешки кои не се среќаваат во текстовите на другите 

студенти, на пр. грешки во наставките за сегашно време. 
Возраст 

Цел светот мислам, која возраст е најдобра. Јас мислам, 

возраст е најдобра, кога ти е млад. Кога човекот е 

взрослен, ти можеш да прави што сака и не треба да _ 

прашува родителите за дозвола, ама кога ти е млад, сè е 

напротив. Кога ти е млад секоја нова година поминува 

бавено, меѓувреме од моментот кога наполнив дваесет 

години, секоја нова година поминува многу брзо, што немам 

време за размислување. Најстарата личност мислам на овој 

факт (возраст) со страв. Човекот не може подобро да мисли 

на старост, бидејќи телото старее, телесната активност го 

намена крвотокот. Човекот сакаш ќе бидам млада. 

 

Лидија Опалинска. Ниво Б1-Б2. 
Што сакаат жените? 

Тоа не е тајна, дека жените сакаат да имаат сито и 

веднаш. Сакаме да изгледаме подобро од другите, да го 

имаме најдобро образование, најдобра работа, сакаме да 

наоѓаме најдобар мажот, сакаме да заработуваме многу 

пари. Ама покрај сито тоа само една жена од десет може да 

_ исполнува ги сите желби, кои таа _ има без помош. Во 

суштина жени_ е слаби и потребуваат помош од мажите. 

Жена_ е независна, кога има сигурност во живот_. Кога ние 

имаме проблеми, бараме помош и поддржка од мажот, _ брат_ 

или _ татко_. Секоја жена рано или доцна сака да има 

заштита од мажите. Тоа е најголема желба во живот_. 

Мажите се најдобро и најлошо што можаме да имаме. Мажите 

можат да дават нам љубов, верност, емотивна стабилност и 

среќа. Сепак исклучно мажите можат да _ прави нас многу 

несреќниме. Кога не можеме да _ добиеме тој мажот кој 
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сакаме, бараме независност, сакам да докажаме, дека сме 

силни и никој не затребаме. Тоа изгледа како факт – 

најважно што сакаа жена_, е добар мажот. Во суштина никој 

не знаа, што жени_ сакаат, дури _ сами_ жените. Секоја 

жена на свет_ имаа приватни желби отлични од другите. 

 

Оксана Стадник. Ниво Б1. 

Хомосексуализам е големи проблем на сегашното време. 

Според мене то е вистинска изопаченост. Од природата ние 

сме нормални луѓе и мораме да имаме любав со протилежната 

стат. Јас сум согласна, шта луѓе_ со инаквата 

оријентација имаат исто така право на живоот, на работа, 

на одмор. Јас знам што тие понекогаш _ многу подобри за 

ние, многу попаметни. И не може да биде дискриминација за 

них во обичниот живот. Ама тие не имат права на брак, 

инакво то ќе значи, дека целото човештво е согласне, дека 

хомосексуализам е нормална природна појава. Тие не можаат 

да имаат дозвол_ на посвојивање деца, бидејќи не можаат 

да _ воспитаат нив нормално. Според мене, хомосексуализам 

е болезн. 

Човечкиот мозок 

Јас сум согласна, дека големината на мозок_ не ја 

одразува интелигенцијата. Сите деца се раѓаат исти, сите 

имат истиот мозок. Ама со времето тие се разлекуваат за 

интелигенција, паметност. Јас мислим, дека то зависи од 

способ на живот и воспитање. Ако е дете_ активно многу 

чита, сака спорт, тоа се развија подобро и побрзо. Не 

мало влијаје комуникација_ со родители_. Тие морат исто _ 

разговора_ и _ се игра_ со своето дете, бидејки тоа треба 

да позна го светот, што е добро, а што е зло. Исто тако 

дете се учи да мисли самостојателно. Меѓутоа има уште 

еден многу важен фактор, кој _ определи способности_ за 

нашиот мозок – то се гени_. Тие _ формираат нашите 

возможности на 10-15%. 
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Неонила Гловацка: 
Алкогол 

Јас сакам да пишувам за алкогот. Мислам дека тое е голем 

проблем во Украина. Знаам некои семејства, во кои маж_ е 

алкоголичар. Тие не си среќни, понекогаш тој може да ја 

тепа својата жена. Млади луѓе исто така пијат многу 

алкоголот. Тие сакаат да _ чувствуваат сте слободно. Ама 

ако човек почне да пие многу водка или ништо друге кога е 

млад, понатаму ќе пие, кога е возрасен. Јас можам да 

пијам алкоголот. Сакам вино, мартини и коктејли, ама не 

сакам водка. Тоа не е често, толку кога е некои празники. 

Не сум исто така против алкоголот, кога одам на некое 

журка. 

Што сакаат мажите? 

Јас мислам дека сите мажите ги сакаат различни 

жените некои сакаат послушни жени, кои е постојано дома, 

_ извршуваат сите домашните обврски и готваат. Некои 

сакаат самостоени личности, со кои е интересно. Ама се 

нешто, што _ се допаѓа _ секој маж и момче. Девојка_ мора 

да има добар карактер. Чувство_ за хумор е исто така 

многу важно. Кога нејзе момче се шегува, таа мора да се 

смее. Некои мажи не сакаат жени, кои _ критикуваат нив, и 

понатаму нивните другари. Мислам дека многу мажи ценат 

кога можаат да имаат некоја слобода и можаат да 

проведуваат време со нивни другари без жените. Секој 

момче исто така сака, дека него девојка _ е убава и 

задоволна сама со себе. _ Се допаѓа ним, кога таа е 

спортска. Ако момче _ љуби нивна девојка, може да издржи 

некои грешки. 

 

Људмила Казмирова, студентка на Факултетот за меѓународни односи, трета 

година. Овој текст го напишала на почетокот од втората година од изучувањето 

на македонскиот јазик. Ниво А2. 
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Јас утре ќе прави многу работи. Јас ќе одам во 

библиотека. Потоа, ќе одам на факултет. Таму обично има 

една предавања и две вежби. На факултет обично владее 

весела атмосфера. Јас ќе слушам предавања на повеќе 

професор_, ќе запишувам што зборувате вие, и понекогаш ќе 

дискутирам. Вежби_ ќе се по англијски јазик и право ЄС. 

По предавањата јас ќе сум враќам дом_, к’е седнам да 

одморам и к’е го вклучам компјутер_. Потоа к’е ручам. 

Навечер јас ќе разговарам со (ми) другари и ќе учам 

вежби. 

 

Наталија Немеш, студентка на Факултетот за меѓународни односи, трета година. 

Овој текст го напишала на почетокот од втората година од изучувањето на 

македонскиот јазик. Ниво А2. Поради средното познавање на српскиот јазик, во 

нејзините текстови забележителна е интерференцијата и со српскиот јазик. 

Јас студирам на факултет_ за меѓународни односи. Од 

понеделник до петок имам предавања на факултет. Кога сум 

на факултет јас се среќавам со моите другари. Кога немам 

предавања најчесто одам со мојите другари да пијамо кафе 

во кафуле или кога време_ е сончено одиме да шетамо во 

паркот. Понекогаш кога имам пауза измеѓу предавање отидам 

во библиотека. Обично немам многу врему за шетање, 

најчесто само во викендот. Обично се среќавам со мојата 

најдобра другарка после предавања во петок и седаме и 

разговарамо на различни теми некаде во кафуле. 
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Resume 

Niniejsza praca poświęcona jest charakterystyce nauczania języka 

macedońskiego w Polsce i na Ukrainie, a dokładniej błędom w użyciu języka 

macedońskiego przez polskich i ukraińskich studentów. Skoncentrowano się  tu w 

głównej mierze na błędach, które wynikają z macedońsko-polskich i ukraińsko-

polskich interferencji.  

Dwoma kluczowymi terminami w naszych badaniach są 1. interferencje 2. 

dewiacje. Dewiacje w użyciu języka obcego z jednej strony, oraz interferencje w 

języku ojczystym z drugiej, są dwoma, różnymi zjawiskami, pomimo iż często 

pokrywają się ze sobą w praktyce i są utożsamiane w teorii. W zasadzie interferencje 

mogą zawierać dewiacje lub mogą nie zawierać dewiacji, podobnie jak dewiacje 

mogą być rezultatem interferencji jak również mogą nie mieć widocznego 

interferencyjnego źródła. W związku z tym, dewiacje dzielimy na dewiacje 

interferencyjne i wolne dewiacje, natomiast interferencje na niedewiacyjne 

interferencje i dewiacje interferencyjne. Sfera w której dewiacje i interferencje 

pokrywają się ze sobą są głównym przedmiotem naszej pracy, są to dewiacje 

interferencyjne (oznaczane w tekście: ID). 

Badaniami nad ID zajmuje się kilka dyscyplin językoznawczych. W owej 

pracy omówiono ujęcie problemu przez metodykę nauczania, glottodydaktykę, 

lingwistykę porównawczą, dewiatologię, psycholingwistykę i lingwistykę stosowaną 

w związku z ID. Wszystkie te interdyscyplinarne nauki w większym lub mniejszym 

stopniu dotyczą zagadnienia ID. Badanie dewiacji leży w obszarze zainteresowania 

nauki. W tym konkretnym przypadku, przedmiot badań z zakresu ID przy nauce 

języka macedońskiego w Polsce i na Ukrainie zawarty jest przede wszystkim w bazie 

informacji, która będzie stanowić ogromną pomoc podczas rozwoju macedońskiej 

lingwistyki stosowanej, a dokładniej w wypracowaniu skutecznych metod nauczania  

języka macedońskiego jako obcego. Sama metodyka nauczania języka 

macedońskiego nie jest celem owej pracy, i chociaż w kilku zdaniach zawarto rady 

dotyczące metodyki, dotyczyło to jedynie przypadków, kiedy analiza konkretnej ID 

bezpośrednio wiązała się z metodą jej zapobiegania.  

W rozdziale drugim poświęcono uwagę tym aspektom, które odnoszą się do 

teoretycznej i technicznej strony nauczania ID, to znaczy tym nieuniknionym faktom, 

których uczący się nie jest w stanie przewidzieć. Tu należy wspomnieć przede 
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wszystkim o różnicy miedzy bilingwizmem występującym w swym naturalnym 

środowisku (na terytoriach zasiedlonych przez ludność mieszaną) i bilingwizmem w 

warunkach uniwersyteckich. Nasza praca zajmuje się bilingwizmem akademickim, 

który charakteryzuje się naruszoną spontanicznością komunikacji.  

Biorąc pod uwagę fakt, iż ośrodkiem (locus) interferencji jest osoba 

dwujęzyczna, należy wziąć pod uwagę psychologiczne aspekty nauczania języka, 

które wpływają także na zjawisko ID. Wagi wrodzonej predyspozycji nie można 

negować, ale nie należy także wyolbrzymiać. Intuicja językowa, która jest wyjątkowo 

ważna, definiowana jest jako intuicyjna zdolność organizowania wypowiedzi, przede 

wszystkim, zdolność odgadnięcia przy pomocy intuicji właściwej formy, konstrukcji 

itp. na podstawie tekstów, z którymi mówiący miał wcześniej kontakt. 

Komunikatywna wartość nauczanego języka musi być odczuwana przez studenta, a 

do tego dochodzi najczęściej w środowisku języka ojczystego. Sam charakter 

uczącego się ma duży wpływ na aktywowanie pasywnej znajomości języka, 

względnie języka mówionego.  

Przyswajanie języka obcego jest bezpośrednio zależne od metod nauczania. 

Przyczyna występowania wielu ID może leżeć w nieodpowiedniej i/lub 

niedopracowanej metodyce. Właśnie dlatego ID jest miarą i wyznacznikiem 

skuteczności rozwiązań metodycznych.  

Dwoma elementami, które są decydujące przy wyborze materiału do badań 

nad ID są grupy testowe i źródła (pisane i ustne). W charakterystyce grup testowych 

ważne jest, aby określić poziom znajomości języka. Trzeba brać pod uwagę językową 

przeszłość studenta, to znaczy jakie inne języki zna, a jakich uczy się w danym 

momencie. ID pojawiają się w każdym tekście o dowolnej długości, dlatego należy 

uwzględnić jak najbardziej zróżnicowane teksty. Pomiędzy poszczególnymi tekstami 

inwentarz ID może się znacznie różnić.  

Jeszcze zanim rozpocznie się badanie ID, należy poświęcić należytą uwagę 

samym językom, między którymi dochodzi do interferencji, na pierwszy i drugi język 

w procesie interferencji. Aby zauważyć dewiacje wystarczy znać tylko jeden (drugi) 

język, ale aby rozpoznać interferencję należy dobrze znać oba języki. Nietrudno 

przeoczyć interferencyjność niektórych dewiacji. Poprzez zestawienie ze sobą dwóch 

systemów językowych, można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć 

interferencje między nimi. Weinreich zaleca nawet symultaniczne zestawienie 

systemów i przewidywanie interferencji jeszcze zanim rozpocznie się badanie 
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prawdziwych interferencji. Trzeci rozdział tej pracy jest próbą przewidzenia 

interferencji w użyciu języka macedońskiego przez osoby, których pierwszym 

językiem jest język polski lub ukraiński.  

Podstawą podziału ID, według którego organizowana jest owa praca, jest 

podział ze względu na dziedziny języka, w których dochodzi do interferencji, więc w 

taki też sposób je analizowaliśmy: fonetyczno-fonologiczne, ortograficzne, 

leksykalno-semantyczne, morfologiczne, słowotwórcze oraz syntagmatyczne ID. 

Spośród nich najwięcej uwagi poświęciliśmy fonetyczno-fonologicznym (rozdział 

IV), leksykalno-semantycznym (rozdział V), morfologicznym (rozdział VI) i 

składniowym ID (rozdział VII).  

Przesłankami za fonetyczną poprawnością w mówieniu w języku obcym są 

obiektywne zbieżności i rozbieżności w artykulacyjnej bazie pierwszego i drugiego 

języka, oraz lenistwo i uporczywość subiektu, które powodują tworzenie nowych 

edycji artykulacyjnych. Artykulacja jest fizyczną czynnością. Nowa baza 

artykulacyjna wymaga większego wysiłku, wypracowania nowych nawyków 

wymowy. Pozajęzykowe czynniki odgrywają ogromną rolę w formowaniu nawyków 

artykulacyjnych. Słuch i umiejętność odtwarzania zasłyszanych dźwięków zazwyczaj 

uważa się za decydujące w procesie przyswajania obcej wymowy. Istotne znaczenie 

mają umiejętności aktorskie oraz talent muzyczny. Ci, którzy takiego talentu nie mają, 

a którzy są leniwi w kwestii artykulacji jako czynności fizycznej, będą mówić w 

języku obcym korzystając z bazy artykulacyjnej pierwszego języka, będą ośrodkiem 

interferencji.  

Fonologiczne ID są bardziej osobliwe niż fonetyczne. Fonetyczne ID w 

zasadzie nie powodują blokady komunikacji. Blokadę, niezrozumienie i nieścisłość u 

odbiorcy mogą powodować fonologiczne ID, przede wszystkim nierozróżnianie 

fonemów. Fonetyczne ID powodują "obcy akcent", który dla odbiorcy może być 

przyjemny, może go denerwować lub może mieć charakter neutralny. Kwestia 

fonetycznych ID leży w artykulacji. Problemu fonologicznych ID nie da się rozwiązać 

przez zmianę artykulacji. Okazuje się, że dużo łatwiej jest się nauczyć nowej 

artykulacji niż nadać pewnej artykulacji status fonemu i włączyć ją do systemu 

fonologicznego. W takich przypadkach niemożność audytywnego odbioru być może 

należy uzupełnić odbiorem wizualnym. Czytanie, jako metoda nauczania języka 

obcego pomaga lepiej rozróżniać fonemy i ograniczyć występowanie fonologicznych 

ID.  
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W pracy tej zawarto także typologię fonetyczno-fonologicznych interferencji, 

której autorem jest Weinreich (1979 : 45-47). Rozróżniamy trzy typy fonetyczno-

fonologicznych interferencji: 1) nierozróżnianie fonemów - z tym zjawiskiem mamy 

do czynienia, gdy w drugim systemie występują fonemy, których nie ma w 

pierwszym i odwrotnie 2) hiperdyferencjacja fonemów, gdy dwóm fonemom 

pierwszego systemu odpowiada tylko jeden fonem w systemie drugim, oraz 3) 

zastępowanie głosek. Pierwsze dwa typy są przede wszystkim fonologiczne, zaś trzeci 

typ jest fonetyczny.  

Najczęstszymi fonetycznymi i fonologicznymi ID, które występują w mowie 

polskich i ukraińskich studentów są następujące: 

– zła wymowa ќ i ѓ (zastępowanie głosek);  

– asymilacja ze względu na miękkość w sekwencjach /ти/ i /ди/, realizowana 

przez miękką wymowę spółgłoski lub "twardą" wymowę samogłoski. Ta dewiacja 

występuje tylko w wymowie ukraińskich studentów;   

– zła wymowa zgłoskotwórczego р, nieznanego w ukraińskim i polskim;  

– dewiacje w stopniu miękkości macedońskiego л. Przede wszystkim 

półmiękka wymowa twardego л, charakterystyczna dla studentów w Polsce.  

– ID o niskim stopniu odporności w wymowie spółgłosek welarnych: 

wymowa macedońskiego г jako [γ] u studentów ukraińskich, pod wpływem 

ukraińskiego systemu fonologicznego i graficznego, oraz udźwięcznienie 

interwokalicznego х u polskich studentów;  

– odstąpienie od standardowej wymowy samogłosek e i o u studentów 

ukraińskich;  

– problemy z przyswojeniem systemu akcentowego. Ze względu na to, że 

język macedoński ma stabilny fonetyczny akcent, utrudnienia w przyswojeniu 

prawideł akcentowania są relatywnie niewielkie.  

Największa część ortograficznych ID jest następstwem fonetycznych i 

fonologicznych interferencji. Istnieją także ID, które są wyłącznie ortograficzne i nie 

mają związku z fonetyką ani fonologią. Wśród polskich studentów pierwsze 

pojawiające się błędy powiązane są z różnicą pomiędzy alfabetem łacińskim i 

cyrylicą. W tekstach pisanych pismem ręcznym najczęstszymi błędami są т zamiast 

м, i и zamiast у, zaś w tekstach pisanych na komputerze „б” zamiast „в”. Błędy te są 

eliminowane bardzo szybko i nie mają większego naukowego znaczenia. 

Fonetyczność macedońskiej ortografii jest główną przyczyną, dla której polscy i 
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ukraińscy studenci nie mają trudności z jej przyswojeniem, ale jednocześnie 

wywołuje kilka powtarzających się ortograficznych ID. Dewiacje ortograficzne 

pojawiają się w związku z oznaczaniem miękkości. Miękkość pięciu miękkich 

spółgłosek w języku macedońskim zaznaczana w samych grafemach: w przypadku ќ i 

ѓ przez znak diakrytyczny, w љ i њ przez element graficzny z prawej strony. W 

polskim i ukraińskim miękkości przeważnie nie oznacza się w samej literze 

spółgłoski, jedynie przy pomocy samogłoski i w języku polskim lub znaku miękkiego 

w języku ukraińskim 

Podziału leksyki na potrzeby procesu nauczania języka obcego zazwyczaj 

dokonuje się ze względu na temat lub częstotliwość używania. Metoda częstotliwości 

musi być w podręcznikach do nauki języka obcego połączona z metoda 

tematyczną. Pracując z większością wydanych do tej pory podręczników do nauki 

języka macedońskiego jako języka obcego doszliśmy do wniosku, że znaczenie 

częstotliwości jako kryterium jest niedoceniane. Częstotliwość jest nadzwyczaj 

znaczącym kryterium podziału leksyki ze względu na kurs dostosowany do poziomu 

studentów. Kursy poziomu A1 i A2 mogą być zorganizowane z pomocą około 1000 

słów, ale słowa te muszą być starannie dobrane.  

Tempo z jakim obcojęzyczny student przyswoi leksykę języka macedońskiego 

zależy przede wszystkim od realnych międzyjęzykowych leksykalno-semantycznych 

zbieżności i rozbieżności. Język macedoński jest genetycznie spokrewniony z polskim 

i ukraińskim, dlatego ma relatywnie dużo zbieżności na podłożu leksykalnym. 

Zbieżności, a zwłaszcza międzyjęzykowa homonimia jest siłą, która przeciwstawia się 

zjawisku ID. Dyferencjacja (rozbieżności) jest siłą działającą w przeciwnym 

kierunku, podtrzymuje zjawisko ID. Poczyniliśmy próbę przedstawienia statystyczno-

matematycznego przeglądu zmienności częstej leksyki w języku macedońskim w 

porównaniu z ukraińskimi oraz polskimi odpowiednikami leksykalnymi. Analiza 

uwzględnia 1466 słów. Każdemu słowu został przyporządkowany współczynnik 

dyferencjacji (dalej w tekście oznaczony KD) w skali od 0 (minimum, tj. 

międzyjęzykowa homonimia) do 3 (maksymalne zróżnicowanie). Rachunek 

zróżnicowania 1466 częstych wyrazów języka macedońskiego w porównaniu z 

polskimi i ukraińskimi odpowiednikami ukazuje średnią wartość KD: w stosunku do 

języka ukraińskiego jest to 1,93 a w stosunku do języka polskiego 2,08. KD 

otrzymane przy pomocy tego rachunku daje wiarygodne informacje dotyczące 

potencjalnego aktywnego użycia języka macedońskiego. Niższe o 0,15  KD leksyki 
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języka ukraińskiego informuje o pewnym uprzywilejowaniu ukraińskich studentów w 

porównaniu z polskimi pod względem zapamiętywania słów i ich aktywnego użycia.   

Aby uzyskać lepszy obraz biernej znajomości języka sporządziliśmy także 

rachunek zrozumienia wybranych 1466 słów. Zrozumienie, ze względu na logikę 

przedmiotu, jest odwrotnie proporcjonalne do zróżnicowania. Współczynnik 

zrozumienia (KR) przeliczamy na skalę od 0 (minimum zrozumienia) do 3 (znaczenie 

jest oczywiste dla wszystkich studentów). KR macedońskich wyrazów w pewnej 

teoretycznej, idealnej sytuacji, w której słuchacz zna tylko jeden język jako pierwszy i 

nie zna żadnych innych języków, wynosi: 1,09 gdy pierwszym językiem jest ukraiński 

i 0,94 gdy jest to polski. Realna sytuacja jest jednak inna. Są studenci, którzy 

intensywnie mówią tylko jednym językiem (ojczystym), ale nie ma studentów, którzy 

nie maja choćby pasywnej znajomości innych językow. Aby otrzymać realny KR 

wzięliśmy pod uwagę średnią znajomość międzynarodowej leksyki, którą mają 

wszyscy studenci bez wyjątku, a w przypadku studentów ukraińskich wliczyliśmy 

także znajomość języka rosyjskiego, który ma decydujące znaczenie. W ten sposób 

otrzymaliśmy realne KR, które dla polskich studentów wynosi 0,99 a dla ukraińskich 

dużo więcej - 1,26.  

Zrozumienie jest wyjątkowo ważne w początkowych fazach nauczania języka. 

Aby biernie posługiwać się językiem, a dokładniej aby student mógł samodzielnie 

czytać teksty, niezbędne jest zrozumienie pewnego procentu wyrazów. Czytanie, czyli 

bierne użycie języka prowadzi do szybszego umożliwienia posługiwania się językiem 

aktywnie. KR wykazało, że ukraińscy studenci mają przewagę nad polskimi, a 

przyczyną tak dużej różnicy (0,27) jest znajomość języka rosyjskiego, bez względu 

czy jest to czynna czy bierna znajomość.  

W pracy tej dokonaliśmy przeglądu bardziej charakterystycznych i częstszych 

leksykalno-semantycznych ID w mowie polskich i ukraińskich studentów. Do 

naszego przeglądu zaliczyliśmy następujące dewiacje: година zamiast час, час 

zamiast време, акцептира zamiast прифаќа/прифати, ако zamiast како, некогаш 

zamiast еднаш, еден пат zamiast еднаш, мора zamiast може, имам надеж zamiast 

се надевам, во куќа zamiast дома, има на име zamiast се вика, познае zamiast 

запознае, во ноќ zamiast ноќе, mylenie види i гледа, mylenie каже i вели, сум 

zamiast има, zbyt częste używanie пријатен (пријатна, пријатно), некаков 

(некаква, некакво, некакви) zamiast некој (некоја...), се зачувува zamiast се 

однесува, очигледно zamiast се разбира, со себе zamiast заедно, itd. Najczęściej 
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występują wśród tych dewiacji interferencje, jednak są też takie, które nie mają 

jasnego interferencyjnego źródła jak na przykład użycie мора zamiast може.  

Słowotwórcze ID w mowie polskich i ukraińskich studentów są rzadsze i 

mniej regularne niż leksykalno-semantyczne i morfologiczne i relatywnie ciężko je 

usystematyzować. Częstą dewiacją jest użycie sufiksu -ува przy czasownikach. Sufiks 

-ува jest jednym z najbardziej produktywnych w języku macedońskim, jednak w 

mowie studentów zbyt często używany jest hiperpoprawnie i bez potrzeby. Takie 

dewiacje powiązane są także z kategorią aspektu czasownika, dlatego w 

przypadku błędnego użycia -ува mamy też często do czynienia z błędnym aspektem: 

niedokonany, zamiast dokonanego czasownika. 

 Badania dotyczące wypowiedzi studentów wykazują, że problem interferencji 

związany jest głównie z morfologią.  Najwięcej ID w ogóle oraz największa część ID  

o wysokim stopniu odporności w wypowiedziach polskich i ukraińskich studentów 

wynika z braku umiejętności prawidłowego tworzenia i/lub nieprawidłowego 

zastosowania form wyrazowych języka macedońskiego.  

 Studentom uczącym się języka macedońskiego w Polsce i na Ukrainie 

największy kłopot sprawia tworzenie i użycie niektórych form czasownika, 

zastosowanie rodzajnika postpozycyjnego oraz językowych środków deiktycznych. 

Największa część morfologicznych ID ma związek ze zrozumieniem i zastosowaniem 

kategorii gramatycznych. Dewiacje tego typu koncentrują się wokół czterech czasów 

przeszłych i wszystkich struktur, w skład których wchodzi jedna z form czasownika, 

tzw. forma na -l (czas przeszły nieokreślony, czas zaprzeszły, tryb warunkowy) lub 

forma imperfectum czasownika (czas przeszły określony, czas zaprzeszły, czas 

przyszły w przeszłości). Na tym obszarze ogniskują się  ID związane z systemem 

form czasownikowych. Inne formy czasownika nie są przyczyną tak wielu ID. 

 Z analizy pisemnych i ustnych wypowiedzi studentów wysnuto wniosek, że 

największe trudności w procesie tworzenia formy czasownika są wywołane przez 

samogłoskę występującą przed końcówką, na końcu tematu. Analiza macedońskiego 

systemu form czasownikowych wskazuje, że te problemy nie powinny się pojawiać w 

przypadku czasowników niedokonanych, a w przypadku czasowników dokonanych 

grupy -a i -i można je minimalizować. Czasowniki dokonane grupy -e mają aż cztery 

warianty samogłoski w temacie, dlatego w ich przypadku warto zapamiętać 

najczęściej występujące w wypowiedziach czasowniki, których listę przedstawiono w 

części VI.1.1. 
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 Ze względu na dużą częstotliwość występowania ID związanych z tworzeniem 

form czasów przeszłych w pracy zaprezentowano kilka propozycji metodycznych 

mogących zapobiec temu zjawisku, min. zaproponowano użycie pojęć czas prosty i 

złożony (zamiast określony i nieokreślony). Terminy te są bardziej przejrzyste i 

wyraziste, co znalazło praktyczne potwierdzenie w pracy lektorskiej. 

 ID związane z zastosowaniem form czasu przeszłego są przede wszystkim 

rezultatem skrzyżowania dwóch kategorii gramatycznych (kategorii 

imperceptywności i czasowej określoności) nieznanych w językach polskim i 

ukraińskim. W przypadku, gdy język obcy posiada kategorię nieistniejącą w języku 

ojczystym uczącego się, głównych przyczyn ID należy upatrywać właśnie w związku 

z tym obszarem, tj. na polu dystrybucji form uwarunkowanych kategorialnie.  

 Błędy związane z użyciem lub brakiem zastosowania morfemu rodzajnika 

występują w wypowiedziach studentów zazwyczaj do końca procesu uczenia się 

języka macedońskiego, w związku z czym można w tym przypadku mówić o 

dewiacjach o wysokim stopniu odporności. Bardzo trudno je wyeliminować z powodu 

subiektywizmu kategorii określoności w systemie imiennym języka macedońskiego. 

 Mimo to, zarówno przykłady błędnego użycia jak i błędnego pominięcia 

rodzajnika potwierdzają, że możliwe i konieczne jest zdefiniowanie zasad jego 

stosowania. Należałoby zwrócić na nie baczniejszą uwagę niż dotychczas, co dotyczy 

nie tylko pracy lektora, ale w ogóle metodyki nauczania języka macedońskiego jako 

obcego. Podręczniki języka macedońskiego dla obcokrajowców powinny te zasady 

prezentować. 

 W rozdziale siódmym przyjrzano się najczęściej występującym w 

wypowiedziach typom ID w dziedzinie składni. W obszarze syntaksy można 

wyróżnić kilka punktów zapalnych, które, choć mniej istotne niż te z zakresu 

morfologii, odgrywają dużą rolę w ocenie poprawności wypowiedzi. Najistotniejszym 

problemem jest duplikacja dopełnienia. Szyk zdania jest dziedziną szczególnie 

narażoną na powstawanie interferencji językowych w procesie uczenia się języka 

obcego. Dewiacje związane ze stosowaniem pomocniczych  części mowy również 

należą do zakresu składni. W pracy skupiono się na przypadkach błędnego użycia 

przyimków i spójników. Wymienione cztery typy dewiacji składniowych  są 

najczęstsze w wypowiedziach polskich i ukraińskich studentów uczących się języka 

macedońskiego.  
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 Ze względu na brak deklinacji, form przypadka oraz potrzebę wyrażenia 

relacji określanych przez te formy w innych językach, przyimki odgrywają większą 

rolę w języku macedońskim niż w językach polskim i ukraińskim. Z punktu widzenia 

polskiego i ukraińskiego studenta, macedońskie przyimki często pod względem formy 

przypominają przyimki polskie czy ukraińskie, ale występują w zaskakujących  

kontekstach. Dziwi także częstotliwość ich występowania.  

 Podwójne, zduplikowane dopełnienie często wydaje się polskim i ukraińskim 

studentom specyficzną a nawet nielogiczną strukturą językową, której istnienie 

przeczy zasadzie ekonomii języka poprzez wprowadzanie krótkich form zaimka „tam, 

gdzie nie są one potrzebne”. W teorii istnieje kilka zasad regulujących użycie i sposób 

wprowadzenia zduplikowanego dopełnienia. Z punktu widzenia dydaktyki można 

sformułować pytanie, w jaki sposób przekazać te zasady studentom, ale praktyka 

pokazuje, że nie brak znajomości reguł jest przyczyną powstawania błędów. Aby 

zrozumieć mechanizm powstawania dewiacji związanych z duplikacją dopełnienia 

trzeba zwrócić uwagę na dewiacje związane z użyciem rodzajnika. 

 W rozdziale ósmym zaprezentowano wnioski dotyczące interferencji i 

dewiacji językowych w wypowiedziach polskich i ukraińskich studentów uczących 

się języka macedońskiego. Potwierdzono, że można wyodrębnić dwa obszary, na 

których te zjawiska występują najczęściej, jeden w systemie imiennym, drugi w 

systemie czasownikowym języka macedońskiego. Nie są to zjawiska jednostkowe, 

można je pogrupować czy też wyodrębnić ich szeregi. Najważniejszym punktem 

zapalnym w systemie imiennym jest kategoria (nie)określoności, wyrażana za pomocą 

morfemu rodzajnika. W związku z tą kategorią pozostaje struktura duplikacji 

dopełnienia, ponieważ jest ona zależna od stopnia określoności dopełnienia. 

Duplikacji dokonuje się poprzez zastosowanie krótkich form zaimków, co z kolei 

stanowi kolejne źródło dewiacji językowych w systemie imiennym (mowa tu o 

formach i dystrybucji zaimków osobowych, szczególnie ich krótkich form). 

Czwartym elementem tego szeregu jest problem związany z prawidłowym szykiem 

zdania, ponieważ aż do 90% dewiacji w zakresie składni dotyczy miejsca w zdaniu 

krótkiej formy zaimka. 

 W celu doskonalenia sposobów nauczania języka macedońskiego należy 

sporządzić klasyfikację przyczyn ID, według określonych, przemyślanych kryteriów. 

Podstawowego podziału ID dokonano uwzględniając obszar systemu językowego 

(fonetykę, fonologię, morfologię itd.). Wzięto również pod uwagę kilka innych 
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kryteriów: stopień odporności, wysiłek intelektualny, relewancję, stopień dewiacji i 

inne. 
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