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VEČJEZIČNOST NA PRIMERU ČEŠČINE IN FRANCOŠČINE
IZVLEČEK
To magistrsko delo obravnava analizo jezikovnih posebnosti pri večjezičnem
posamezniku. V prvem, teoretičnem delu naloge, so na kratko predstavljeni termini,
značilni za različne vrste usvajanja jezika (materni, prvi, drugi, tuji jezik in teorija
kritičnega obdobja). Temu sledi opis različnih opredelitev pojava dvojezičnosti
oziroma večjezičnosti z vidika različnih jezikoslovnih strokovnjakov in opis
jezikovnih posebnosti pri večjezičnem posamezniku, ki je predmet raziskave
(jezikovni transfer in interferenca, jezikovno mešanje in jezikovno preklapljanje).
Raziskava je sestavljena iz treh delov: kratke primerjave češke in francoske slovnice,
transkripcije posnetega pogovora z večjezično osebo in nazadnje še analize. Rezultati
raziskave so analiza jezikovnih posebnosti na podlagi transkripcije in pisnega izdelka
ter njihova interpretacija.

KLJUČNE BESEDE:
Jezikovne posebnosti (jezikovni transfer, interferenca, preklapljanje, mešanje,
večjezičnost (češčina, francoščina).

MULTILINGUALISM (Czech and French as Foreign Languages)
SUMMARY
The purpose of the present thesis is to analyse the language particularities such
as linguistic transfer, interference, code-mixing and code-switching present in the
speech of a multilingual individual with the language combination of Czech and
French. It consists of two main parts: theoretical and practical. In the theoretical part,
the author shortly defines the terms connected to the language acquisition (mother
tongue, first, second, foreign language and the concept of a critical period), presents
different points of view on the definitions of multilingualism. She also specifies the
typology of multilingualism based on the psycholinguistic point of view and describes
the language particularities. The research based on the transcription of the
conversation, a short written part and its analysis is presented in the practical part.
The research itself consists of: conversation recording, conversation transcription and
analysis of both oral and written part. The main points of interest is the presence of
language particularities in different grammatical aspects. The author will conclude the
thesis by presenting her findings and giving an explanation of the results.

KEY WORDS:
Code-mixing, code-switching, multilingualism (Czech and French).
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MULTILINGUISMUS NA PŘÍKLADU ČESKO-FRANCOUZSKÉHO
ANOTACE
Tato práce se zabývá prvky jazykových zvláštností u multilingvních osob s
jazykovou kombinací čeština a francouzština. V první, teoretické části, jsou obecně
popsány termíny související s osvojováním jazyka (mateřský jazyk, první jazyk, cizí
jazyk a druhý jazyk), vývoj znalosti jazyka a jazykové kompetence u vícejazyčných
jednotlivců (teorie kritického období), definice a typologie multilingvismu. Dále jsou
popsané i zvláštnosti užívání jazyků u vícejazyčných jednotlivců (jazykový transfer a
interference, střídání jazykového kódu a míchání jazyků), jejich prvky jsou
předmětem zkoumání v další, praktické části. Praktická část obsahuje stručný popis
rozdílu mezi českou a francouzskou gramatikou, transkripci rozhovoru s
Francouzem, který se jako cizí jazyk naučil česky a analýza tohoto rozhovoru i
písemného překladu z francouzštiny do češtiny na všech gramatických rovinách.
Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jaké jazykové interference se u osoby objevují a
v jaké míře.

KLÍČOVÁ SLOVA:
Jazykové interference, multilingvismus, osvojování jazyka.

LE PLURILINGUISME – L’EXEMPLE DU TCHÉQUE ET DU FRANÇAIS :
étude de cas
RÉSUMÉ
Dans le monde, il existe plus que 6000 langues dans 200 pays. On estime (selon
les statistiques UNESCO) que presque la moitié de la population mondiale se sert
régulièrement de deux ou de plusieurs langues au quotidien. Pour avoir l’opportunité
de parler différentes langues, il n’est pas nécessaire de sortir de son pays ou de
voyager très loin. La possibilité de rester en contact avec plusieurs langues est
aujourd’hui plus facile qu’on n’imagine. En France, environ 13 millions d'habitants,
soit 20% de la population, sont bilingues - ils parlent le français et une ou plusieurs
des 400 langues qui sont présentes sur le territoire.
Donc, plus que la moitié de la population est bilingue ou multilingue. Le terme
bilingue vient étymologiquement du mot latin bilinguis - de bi pour bis, et lingua (voy.
LANGUE). Les définitions du bilinguisme et du plurilinguisme 1 varient. Une
définition universelle des concepts de bilinguisme ou de plurilinguisme n’existe pas.
L’objectif du présent mémoire est d’étudier différentes approches et typologies
du bilinguisme et du plurilinguisme. Mon but est de décrire les phénomènes
linguistiques qui apparaissent dans la parole des individus multilingues, en
l’occurrence, une personne parlant le français comme sa langue maternelle et le
tchèque comme langue étrangère. Je veux analyser les domaines linguistiques
(phonologiquement et phonétiquement, morpho-syntaxiquement, lexicalement et
stylistiquement).
Les méthodes principales utilisées dans cette recherche relève de l’étude de
phénomènes linguistiques, et notamment de l’interférence linguistique et du transfert

1

« « Plurilingue » est souvent employé comme synonyme de « multilingue », censé désigner la présence de
plusieurs langues ou dialectes dans une même aire linguistique, alors que les habitants eux-mêmes ne sont pas
obligatoirement bilingues ou plurilingues. » (Grosjean 2015, p.23)
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linguistique, du mélange des codes et de l’alternance codique. Nous nous appuierons
sur des manuels de grammaire prescriptifs, l’audition de la conversation enregistrée,
la transcription de la conversation et l’analyse linguistiques des interférences
linguistiques chez mon correspondant.
Le présent mémoire est divisé en quatre parties : introduction, partie théorique,
partie pratique et conclusion. Dans la partie théorique, je commencerai par la
description de termes concernant l’acquisition du langage (langue maternelle, langue
première, langue seconde et langue étrangère), puis je présenterai le concept de
période critique et décrirai différents avis sur les avantages et les inconvénients du
plurilinguisme. Je proposerai les définitions et la typologie du plurilinguisme et
terminerai cette partie par la présentation des phénomènes linguistiques observés
chez un individu multilingue. La partie pratique sert à analyser les phénomènes
linguistiques d’un point de vue grammatical sur la base de transcriptions phonétiques
de la conversation et sur la base d’une production écrite. Je ne me limiterai qu’à
l’analyse des segments pertinents de notre conversation.
En général, il existe de différentes façons de décrire le bilinguisme et le
plurilinguisme et les deux expressions elles-mêmes peuvent se rapporter à des
phénomènes différents. Il n’y a pas de définition unique et simple du bilinguisme ou
du plurilinguisme et les définitions des linguistes diffèrent. Par conséquence, j’ai
divisé les définitions du plurilinguisme dans deux groupes : dans le premier, j’ai mis
des définitions plus traditionnelles et dans le deuxième des définitions moins
traditionnelles. Pour simplifier la distinction entre les définitions, je les présente dans
le tableau ci-dessous :
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Définitions ‘traditionnelles’ (la

Définitions ‘moins traditionnelles’

capacité linguistique du locuteur)

et les définitions d’un point de vue
psycholinguistiques (la compétence, la
fonction linguistique et l’identification
du locuteur)

Leonard Bloomfield (1933):

François Grosjean (1933)

«Le bilinguisme, c’est la possession

« Un bilingue n’est pas deux ou plusieurs

d’une compétence de locuteur natif

monolingues en une seule personne, mais

dans deux langues.2 »

un être de communication à part entière.3»

Lambert, Havelka in Gardner (1959):

John McNamara (1967):

Maîtriser toutes les langues au niveau Le bilingue est quelqu’un qui possède une
équilibré.

compétence minimale dans les quatre
compétences linguistiques (parler, écrire,
écouter et lire).

Christopher Thiery (1978):

Průcha (2003)

L'individu doit maîtriser deux (ou

Le pouvoir de parler deux ou plusieurs

plusieurs) langues au niveau du

langues pour les besoins communicatifs.

locuteur natif.
Uriel Weinreich (1953):

Skutnabb-Kangas, (1984):

« La pratique de l’utilisation en Le pouvoir d'utiliser deux ou plusieurs
alternance

de

deux

langues

est langues sur le niveau d’un locuteur natif

2

https://www.unine.ch/files/live/sites/islc/files/Tranel/32/05_Elmiger.pdf

3

Grosjean 2015, p. 25
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appelée bilinguisme, et les personnes au sein de communautés soit monolingues
impliquées bilingues.4 »

ou plurilingues.
Josef Štefánik, Josef Pallay (2008)
La capacité d’utiliser deux ou plusieurs
langues en alternative dépendamment de
la situation, de l’environnement et des
besoins personnelles sans la nécessité
d’utiliser toutes les langues
quotidiennement ou au niveau équivalent.

Tabela 1: Définitions du bilinguisme

Différents types de plurilinguisme
Plurilinguisme selon l’usage et la fonction :
•

réceptif ou passif : l’individu comprend la langue étrangère, mais

ne la parle pas, et
•

productif ou actif : l’individu peut comprendre et parler deux (ou

plusieurs langues. Le niveau de la capacité linguistique n’est pas évident.
Plurilinguisme selon temps d’énoncé :
•

simultané ou parallèle : l’acquisition des deux (ou plusieurs)

codes dès la naissance et
•

successif ou consécutif : l’individu acquiert le deuxième code

après la maîtrise du premier.

4

https://www.erudit.org/en/journals/nps/1993-v6-n1-nps1964/301197ar.pdf
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Plurilinguisme selon la compétence :
•

symétrique : maîtrise de deux langues au même niveau,

•

asymétrique : une langue est dominante,

•

élite : en particulier chez les scientifiques où la compétence écrite

est plus développée que la compétence orale et
•

populaire : la compétence orale est plus développée que les autres

compétences.
Plurilinguisme selon la dominance de la langue :
•

coordonné : les deux langues sont au niveau d’un locuteur natif,

•

subordonné : la deuxième langue n'est pas si maîtrisée que la

et

première
Plurilinguisme selon l'âge :
•

infantile : l'acquisition de toutes les langues dès la naissance,

•

adolescent : l'acquisition des langues étrangères plus tard, surtout

dans le cadre de la scolarité,
•

tardif : l’acquisition des langues étrangères dans la période

adulte.
Plurilinguisme selon l'endroit :
•

primaire ou inné : dans le cadre de la famille,

•

secondaire ou artificiel : dans le cadre de la scolarité.

De point de vue sociolinguistique, Lachout subdivise le plurilinguisme en :
•

plurilinguisme collectif et
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•

plurilinguisme individuel.

(Selon Lachout 2017 , p. 33-38).

Les phénomènes linguistiques observés chez les individus plurilingues
Comme Štefánik et Pallay (2016), Stankovska (2009) et Lachout (2017) décrivent
dans leurs études, on peut observer quatre phénomènes linguistiques.
L’interférence linguistique (slo. jezikovni transfer in interferenca) et le
transfert sont des déviations particulières du locuteur dans la langue de l'énoncé,
due à une autre langue (ou d’autres langues). La procédure s’appelle le transfert
et son résultat l’interférence. Les interférences peuvent se situer à tous les niveaux
linguistiques (phonologique, lexical, syntaxique, sémantique, pragmatique) et
dans tous canaux (oral, écrit ou signes).
L'alternance de code (ang. code-switching, slo. jezikovno preklapljanje) est le
passage momentané mais complet d'une langue à l'autre pendant la durée d'un mot,
d'un syntagme, d'une ou de plusieurs phrases.
L’emprunt d'éléments (ang. code-mixing, slo. jezikovno mešanje) ou mélange
des codes d'une langue avec adaptation morphologique et souvent phonologique à la
langue de base : contrairement à l'alternance de code, qui est une juxtaposition de
deux langues, l'emprunt est l'intégration d'éléments d'une langue dans l'autre. En
général, l'emprunt concerne à la fois la forme et le contenu d'un mot.
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La recherche
Dans le cadre de mes recherches, j’ai enregistré trois conversations plus ou
moins spontanées que j’ai maintenues avec des individus qui en plus de leur langue
maternelle parlent aussi au moins une autre langue. Le premier individu était un
Français de 10 ans, dont les parents sont de différentes nationalités (mère d’origine
tchèque et père d’origine française). Cela signifie que sa mère communique avec son
enfant en langue tchèque et son père en langue française.
Malheureusement on a dû arrêter ma recherche à cause des raisons
personnelles du côté de cet individu, je l’ai donc seulement mentionné dans
l’introduction de mon mémoire.
Une autre correspondante était une fille de 23 ans, dont la mère est française et
le père anglais. Elle a acquis deux langues (anglais et français) dès sa naissance – ses
parents ont utilisé le principe de Grammont5.
Etant donné que le sujet de mon mémoire est la combinaison du français et du
tchèque, j’ai mentionné cette fille seulement pour indiquer la situation d’un individu
bilingue en général.
Le troisième correspondant était enfin une personne qui m’a permis d’analyser
des phénomènes linguistiques spécifiques aux personnes multilingues. Il s’agit d’un
individu multilingue, venant de France et actuellement vivant en République
Tchèque, dont la langue maternelle est le français, et qui parle le slovène et le tchèque
comme ses langues étrangères. L’acquisition des langues étrangères a commencé
quand il avait dix-huit ans, c’est-à-dire, après la période critique6. Il utilise le slovène
et le tchèque activement depuis son déménagement à Prague il y a 6 ans.
L’enregistrement de notre conversation dure au total environ 30 minutes, la partie

5

Le principe « une personne, une langue » ou chacun de parents communique avec son enfant dans sa langue.

6

L'Hypothèse de la Période Critique selon E. Lenneberg
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écrite compte 105 mots. Pour l’enregistrement et l’analyse ultérieure, j’étais surtout
intéressée par :
•

la durée de l’acquisition de la langue étrangère

•

les circonstances et les raisons d’apprentissage de la langue

étrangère
•

l’auto-évaluation linguistique du locuteur

•

la typologie de plurilinguisme selon les linguistes.

En faisant l’analyse je me suis aidée des manuels de grammaire française de dr.
G. Perko et M. Schlamberger Brezar (La morphosyntaxe non-verbale), de dr. G. Perko,
M. Schlamberger Brezar et A. Mezeg (La syntaxe du français – approche contrastive),
d’un manuel de grammaire tchèque de dr. P. Stankovska (Češka slovnica za bohemiste,
Češka skladnja), d’un dictionnaire de langue française Larousse et d’un dictionnaire de
langue tchèque Seznam.
Mes hypothèses étaient :
•

étant donné l’acquisition de la langue étrangère après la période

critique, je m’attendais à un accent français en langue tchèque ;
•

à la présence d’autres phénomènes linguistiques ;

•

à ce que l’interférence linguistique soit plus évidente aux niveaux

phonologique, lexicale et syntaxique.
Avant d’analyser les phénomènes linguistiques, j’ai brièvement décrit les
différences grammaticales entre les langues française et tchèque.
Les résultats de ma recherche étaient les suivants :
•

l’accent française était évidemment présent dans la production de

Grégoire en tchèque : mon hypothèse est donc confirmée ;
•

quant aux autres phénomènes linguistiques, j’ai remarqué

l’interférence linguistique et le transfert, aussi que l’alternance codique. Par
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contre, je n’ai pas remarqué le mélange des codes : mon hypothèse est
partiellement confirmée ;
•

l’interférence linguistique se manifeste surtout au niveau

phonologique (l’accent français était présent , Grégoire a prononcé les voyelles
longues en tchèque plus brièvement qu’il ne fallait et les consonnes parfois
incorrectement) et morphosyntaxique (faute de genre grammatical, ordre des
mots erroné, etc.) mais pas dans le domaine lexicale (utilisation inadéquate du
mot en contexte une fois) : mon hypothèse est ici partiellement confirmée.

MOTS CLÉS:
Multilinguisme (français et tchèque), phénomènes linguistiques.

xvii

KAZALO
1. UVOD ................................................................................................................................. 20
2. METODOLOGIJA IN CILJ .............................................................................................. 23
3. TEORETIČNI DEL ............................................................................................................ 25
3.1. MATERNI JEZIK, PRVI JEZIK – TUJI JEZIK ALI J1, J2, J3 .................................. 26
3.1.1 MATERNI JEZIK .................................................................................................. 26
3.1.2 DRUGI JEZIK IN TUJI JEZIK ............................................................................. 27
3.1.3 RAZVOJ JEZIKA PRI VEČJEZIČNIH OSEBAH ............................................. 28
3.1.4 DVOJEZIČNOST IN VEČJEZIČNOST ............................................................. 30
4. PRAKTIČNI DEL .............................................................................................................. 44
4.1 PRIMERJAVA ČEŠČINE IN FRANCOŠČINE ....................................................... 47
4.1.1 TRANSKRIPCIJA POGOVORA – relevantni izseki ....................................... 56
4.1.1.1 ANALIZA POGOVORA .................................................................................. 58
4.2 ANALIZA REZULTATOV ........................................................................................ 73
5. ZAKLJUČEK ...................................................................................................................... 75
6. VIRI IN LITERATURA ..................................................................................................... 77

KAZALO TABEL
Tabela 1: Définitions du bilinguisme ................................................................................ xii
Tabela 2: Opredelitve večjezičnosti .................................................................................... 35
Tabela 3: Češki in francoski samoglasniki ......................................................................... 49
Tabela 4: Nedoločni člen ...................................................................................................... 50
Tabela 5: Določni člen ........................................................................................................... 51
Tabela 6: Delni člen ............................................................................................................... 51
Tabela 7: Ustreznice sklonov v francoščini ....................................................................... 53

19

1. UVOD

Ugotovitve glede števila jezikov, ki jih govorimo v sodobnem svetu so različna.
Po mnenju strokovnjakov naj bi jih bilo okoli 6000 v 200 državah. V jezikoslovju se
uporablja priljubljena metafora, ki pravi, da je jezik živ organizem, ki se rodi, raste in
umira. Kakor koli, jezik je človeška sposobnost.
Dandanes se ni potrebno preseliti v tujo državo, da bi imeli stik z ljudmi, ki
govorijo tuj jezik. Veliko priložnosti najdemo v domačem okolju, posledica teh
jezikovnih izmenjav pa sta dvojezičnost in večjezičnost. V svetovnem merilu naj bi
vsak dan uporabljalo vsaj 2 jezika kar 60-65% prebivalstva.
Veliko raziskav na področju dvojezičnosti je bilo že narejenih pri otrocih, sama
pa sem se, tudi iz razloga, ker je bila smer mojega drugostopenjskega študija
nepedagoška, odločila raziskovati pojav dvojezičnosti oziroma večjezičnosti pri
odraslih osebah. V svoji magistrski nalogi raziskujem vpliv jezikovnih posebnosti pri
večjezični osebi z jezikovno kombinacijo češčina in francoščina (materni jezik je
francoščina, tuja pa sta češčina in slovenščina).
Najprej sem za sodelovanje prosila dvojezično družino v Pragi, kjer je mama
Čehinja oče pa Francoz, ki se na žalost ni odzvala. Nato sem se za sodelovanje pri svoji
raziskavi dvojezičnosti s kombinacijo jezikov češčina in francoščina dogovorila z
osebo, katerega materni jezik je francoščina in že dvajset let s sinom živi na Češkem.
Njegovo dvojezičnost bi torej lahko opredelila kot pozno in zaporedno, ker se je je
začel učiti šele v odrasli dobi, dvojezičnost njegovega sina pa kot zgodnjo in
simultano, ker se je oba jezika učil od rojstva. Žal zaradi osebnih razlogov z njune
strani nisem pridobila dovolj podatkov, ki bi mi omogočili raziskavo pri svojem
magistrskem delu. Naj omenim še, da sem poleg kombinacije češčine in francoščine,
naredila raziskavo tudi pri dvojezični osebi, ki prihaja iz Francije, njen drugi jezik pa
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je angleščina. Oba jezika se je začela učiti ob rojstvu po Grammontovem principu7,
zato spada v kategorijo zgodnje in simultane dvojezičnosti.
Pri kombinaciji francoščina-angleščina, ki je v nalogi sicer nisem preučevala, saj
je bila zaradi narave mojih študijskih smeri relevantna zgolj kombinacija češčine in
francoščine, me je zanimala predvsem jezikovna kompetenca t. i. zgodnje dvojezične
osebe. Ker predmet mojega magistrskega dela zajema le analizo večjezičnosti z
jezikovno kombinacijo češčina – francoščina, je v poštev prišla ena oseba, katere
materni jezik je francoščina, češko pa se aktivno uči že šest let in prav tako zadnjih
nekaj let živi in dela na Češkem. Če opredelim svoj cilj še natančneje: zanimala me je
opredelitev pojmov materni jezik, prvi jezik in tuji jezik, kjer sem si pomagala
predvsem z definicijami različnih strokovnjakov z jezikoslovnega področja. Ravno
tako me je zanimal razvoj jezika pri dvojezičnih oziroma večjezičnih osebah, fenomen
kritičnega obdobja, različne definicije dvojezičnosti oziroma večjezičnosti in
predvsem opredelitve obeh pojmov s psiholingvističnega vidika ter jezikovne
posebnosti pri večjezičnih posameznikih, ki sem jih v praktičnem delu z
jezikoslovnega vidika na podlagi pogovora in pisnega izdelka tudi analizirala. Kot
pomoč sem uporabila dela in članke strokovnjakov s psiholingvističnega področja J.
Štefánika (Antológia bilingvizmu), F. Grosjeana (Parler plusieurs langues: Le monde des
bilingues), L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonje (Otroški govor: razvoj in učenje),
P. Stankovske (Vzporedna slovanska trojezičnost), J. Pallayja in J. Štefánika (Bilingvismus
a inkluzivní pedagogika) in M. Lachouta (Bilingvismus a bilingvní výchova na příkladu

7

J. Ronjat (1913) je bil francoski psiholog, ki je kot prvi opisal študijo, v kateri je opazoval razvoj svojega sina
Louisa do približno četrtega leta. V tem obdobju je družina živela v Franciji. Mama, ki je bila Nemka, je s svojim
sinom govorila v nemščini, oče pa dosledno v francoščini. Šlo je za t. i. metodo une personne – une langue (slo.
ena oseba – en jezik). To metodo, ki se je izkazala za uspešno, mu je priporočil njegov prijatelj Grammont, po
poklicu jezikoslovec. Še danes se za dvojezično vzgojo uporablja termin Grammontov princip. Na osnovi izvedene
študije je Ronjat prišel do zaključka, da dvojezičnost in dvojezična vzgoja otroka nikakor ne omejuje. (povz. po
Lachoutu 2017, str. 91).
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češko-německého). Iz angleške, češke in francoske literature sem v slovenščino prevajala
sama.
Že ob začetku raziskave sem se zavedala, da bo primerjava češkega in
francoskega jezika težka, saj sta tipološko različna jezika, prav tako pa tudi, da bo
težko najti osebo, ki oba jezika obvlada na dovolj visoki ravni. Velik izziv je zame
predstavljala jezikovna analiza obeh jezikov, saj tako češčina kot francoščina nista
moja materna jezika, in zato določenih napak na jezikovnih ravninah ne prepoznam
samodejno. Pri analizi govora je bila potrebna temeljita teoretična priprava.
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2. METODOLOGIJA IN CILJ

Cilj mojega magistrskega dela je na podlagi analize vodenega pogovora in
krajšega pisnega izdelka ugotoviti, do kakšnih jezikovnih posebnosti prihaja pri
večjezični osebi z jezikovno kombinacijo češčine in francoščine, ki se je tuje jezike
začela učiti šele po tako imenovanem kritičnem obdobju in opisati njihove značilnosti
na vseh slovničnih ravninah.
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V
teoretičnem delu navajam definicije prvega in drugega jezika, opisujem razvoj jezika
pri večjezičnih osebah, definicije večjezičnosti in opredeljujem njene opredelitve s
psiholingvističnega vidika ter opisujem jezikovne posebnosti pri večjezičnih
posameznikih.
V praktičnem delu sem se preko kratke jezikoslovne primerjave češkega in
francoskega jezika posvetila analizi prepisa zvočnega zapisa posnetega pogovora z
večjezično osebo, katere materni jezik je francoščina, tuja pa sta češčina in slovenščina.
Glavne metode raziskovanja so

bile:

pogovor, snemanje pogovora,

transkripcija posnetega pogovora po latinični in mednarodni fonetični abecedi API,
pregled pisnega dela prevoda, jezikovna obravnava in na koncu še analiza vseh delov
raziskovanja. Najprej sem se z osebo, ki poleg maternega jezika govori še dva tuja
jezika, pogovarjala in pogovore s pomočjo Androidove aplikacije za telefone Smart
Voice Recorder tudi posnela, naredila transkripcijo pogovorov in jih analizirala na
različnih jezikovnih ravninah, nato pa je oseba iz svojega prvega jezika v tuj jezik
prevedla kratek izsek iz internetnega članka8, ki sem ga komentirala v zadnjem delu

8

http://slovenie-secrete.fr/2011/03/01/kosilo-le-mot-secret-pour-payer-moins-cher-le-midi/
spremenjeno: 2018-04-23:47]
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[nazadnje

analize. Zanimali so me predvsem jezikovni vplivi na usvajanje tujega jezika po
kritičnem obdobju, kakšne jezikovne posebnosti se pojavljajo ob uporabi tujega jezika
in na katerih slovničnih ravninah najpogosteje prihaja do napak.
Pri zapisovanju govora sem se pri analizi osredotočila na sogovornikov del,
transkripcijo pogovora pa sem za lažjo orientacijo priložila na začetku praktičnega
dela magistrske naloge. Za fonetično transkripcijo relevantnih izsekov sem
uporabljala mednarodno fonetično abecedo (API), ostale izseke pogovora, ki so bili
relevantni za analizo na ostalih jezikovnih ravninah, pa sem uporabljala latinično
abecedo, kjer sem ohranila tako češke kot francoske grafeme in jih prevedla v
slovenščino. Pri odstopanju od knjižne norme sem besede krepko označila in jo v
nadaljevanju komentirala, razložila ter napisala pravilno besedo oziroma besedno
zvezo.
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3. TEORETIČNI DEL

V tem poglavju bom opisala pojme materni jezik, prvi jezik in tuji jezik, nato se
bom osredotočila na opisovanje usvajanja jezika pri večjezičnih posameznikih. Na
podlagi objavljenih mnenj strokovnjakov z jezikoslovnega in psiholingvističnega
področja bom predstavila opredelitve večjezičnosti, ki jih bom razdelila na »bolj
konservativne« in »manj konservativne«. Osredotočila se bom se na psiholingvistične
opredelitve večjezičnosti in tako navedla vrste večjezičnosti (glede na uporabo in
funkcijo, obdobje, mero kompetence, dominanco jezika, starost in prostor) in
predstavila jezikovne posebnosti v govoru večjezičnih oseb (jezikovni transfer in
interferenca, jezikovno mešanje (code-mixing), jezikovno preklapljanje (codeswitching)).
Pri pisanju teoretičnega dela sem si pomagala predvsem z deli Antológia
bilingvizmu Josefa Štefánika (2004), Otroški govor: razvoj in učenje, nastale s strani
Ljubice Marjanovič Umek in Simone Kranjc (2006), J. Pallayja in J. Štefánika (2016)
(Bilingvismus a inkluzivní pedagogika), Bilingvismus a bilingvní výchova: na příkladu
bilingvismu česko-německého Martina Lachouta (2017) in z znanstveno monografijo
Individualna in kolektivna dvojezičnost (2012) ter Parler plusieurs langues: Le monde des
bilingues nastalo s strani francoskega jezikoslovca, Françoisa Grosjeana (1982).
Podatke sem nato dopolnjevala še s pomočjo različnih spletnih virov.
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3.1. MATERNI JEZIK, PRVI JEZIK – TUJI JEZIK ALI J1, J2, J3

»‘Wer fremde
Sprachen nicht kennt, weiss nichts von seiner eigenen.«9
»Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.«
»Celui qui ne connaît pas les langues étrangères, ne connaît rien de sa propre
langue.«
»Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš.«
(Johann Wolfgang von Goethe)
Pri otroku obstajata dva glavna načina usvajanja jezika – enojezično in
večjezično.

3.1.1 MATERNI JEZIK

Jezik lahko usvajamo enojezično ali večjezično. Če ga usvajamo enojezično, se
od rojstva učimo le en jezik, ki mu pravimo tudi prvi ali materni jezik, večjezično pa
jezik usvajamo v primeru, ko se poleg prvega jezika vzporedno (od rojstva) ali
zaporedno (po že usvojenem prvem jeziku) z že usvojenim prvim jezikom učimo še
drugi (oziroma tretji, četrti itd). Pojem materni jezik (češ. mateřský jazyk, fr. langue
maternelle / langue natale, J1) je zelo širok, različni strokovnjaki na jezikoslovnem
področju navajajo veliko definicij, ki izhajajo iz različnih teoretskih okvirov.
Materni jezik lahko definiramo z različnih vidikov. Eden izmed njih je ta, da je
materni nek jezik pripadnikov določene etnične skupnosti, ki ga otroci usvajajo

9

https://en.wikiquote.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe [21. 9. 2018,21:43]
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predvsem preko govorne komunikacije s starši oz. skrbniki in je osnovno sredstvo za
akulturacijo in socializacijo. S psihološkega vidika je materni jezik tisti jezik, ki ga je
človek usvojil v otroštvu kot prvega. Kriteriji po J. Štefániku so naslednji:
•

Jezik, ki ga posameznik usvoji od svoje matere ali najbližjih

sorodnikov;
•

Je dominantnejši;

•

Prvi jezik, ki ga je posameznik v življenju usvojil, ne glede na to,

od koga;
•

Jezik , do katerega ima posameznik najbližji in najožji odnos;

•

Jezik, ki ga posameznik najpogosteje uporablja.

V tej magistrski nalogi bom materni jezik označevala z J1. (Več pri Lachout
2017, str. 64).

3.1.2 DRUGI JEZIK IN TUJI JEZIK

Poleg termina materni jezik se v strokovni literaturi pojavlja tudi izraz tuji jezik
(češ. cizí jazyk, fr. langue étrangère, TJ) in drugi, tretji, itd. (češ. druhý jazyk, fr. langue
seconde, J2, J3 …). Definicije za drugi jezik in tuji jezik se večinoma razlikujeta.
Drugi jezik služi, kot navaja v svojem delu Otroški govor: razvoj in učenje Ljubica
Marjanovič Umek, za socializiranje v družbi, kjer je ta jezik tudi jezik okolja, javnega
življenja in se ga posameznik uči ali pa nauči poleg prvega ali za njim. (Marjanovič
Umek, Kranjc, Fekonja 2006, str. 138).
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V istem delu Marjanovič Umek termin tuji jezik (TJ) razlaga kot neprvi jezik, ki
se ga posameznik uči ali nauči v šoli in ima v določeni državi status tujega jezika, torej
ni sredstvo vsakdanjega sporazumevanja. Glavna razlika med govorci tujega jezika in
govorci drugega jezika je ta, da oni lahko tuji jezik uporabljajo izven države, v kateri
so se ga naučili, medtem ko drugi jezik posamezniki govorijo v okolju, v katerem
živijo in ga uporabljajo tudi na formalni ravni (v šoli, javnih institucijah ipd).
(Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja 2006, str. 139).
V nadaljevanju magistrske naloge bom namesto termina drugi (tretji) jezik
uporabljala kratico J2, J3, za termin tuji jezik pa TJ.

3.1.3 RAZVOJ JEZIKA PRI VEČJEZIČNIH OSEBAH

Po mnenju strokovnjakov z jezikoslovnega in psihološkega področja,
posamezniki, ki se poleg prvega jezika učijo še ostale, jezike usvajajo na osnovi enakih
mehanizmov kot enojezične osebe. Enojezične osebe se v jezikovnem razvoju
usvajanja glasov ne razlikujejo od dvojezičnih, saj obe skupini posameznikov najprej
proizvajata zapornike, potem nosnike in pripornike.
3.1.3.1 KRITIČNO OBDOBJE

Znani nemški jezikoslovec Eric Lenneberg (1967), trdi, da za učenje J2/TJ
obstajajo izjemno ugodni pogoji, ki pa trajajo do nastopa pubertete. To pa sicer zato,
ker imajo v obdobju pred puberteto človeški možgani večjo plastičnost in za obdelavo
jezika lahko prevzameta odgovornost obe hemisferi. Obdobje, ko se ti ugodni pogoji
končajo, je Lenneberg poimenoval kritično obdobje. J2 oziroma TJ se po njegovem
lahko torej najbolje in brez prisotnosti tujega naglasa naučimo do nastopa pubertete.
Ob upoštevanju višje navedene Lennebergove hipoteze kritičnega obdobja, se
večjezičnost deli na zgodnjo ali simultano in pozno ali sukcesivno. Obe vrsti
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večjezičnosti bom, poleg ostalih vrst, v nadaljevanju te naloge opisala v poglavju
»Vrste dvojezičnosti«.
Nove študije s področja psiholingvistike prihajajo k spoznanjem, da je faktor
starosti precenjen in da glavno vlogo igra mera intenzivnosti uporabljanja jezika, torej
jezikovnega inputa in outputa (Lachout, 2017, str. 66). Danes se za označevanje
kritičnega obdobja uporablja termin senzitivno ali občutljivo obdobje, kjer so
podobne rezultate kot pri Lennebergu pokazale tudi druge raziskave, v katerih avtorji
ugotavljajo, da je obdobje zgodnjega otroštva bistveno za obvladanje jezika brez tujega
naglasa. Lachout omenja tudi Hallidayja (1973), ki trdi, da obdobje prvega stika z J2
oz. TJ ne vpliva samo na zmožnost izgovarjave, marveč tudi na zmožnost usvajanja
skladnje, besednega zaklada in zmožnost slušnega razumevanja. Razlika med
majhnim otrokom in otrokom ter odraslim, ki se učijo oz. usvajajo J2/TJ, je v tem, da
odrasli razumejo jezik kot formalni sistem. Že starejši otroci se jezika učijo tako, da se
učijo formalnih pravil, otroci v obdobju zgodnjega otroštva pa jezik razumejo kot
sredstvo, s katerim izražajo svoj namen in uporabljajo druge funkcije jezika. Ne
zanima jih, kaj jezik je, ampak kaj se lahko z njim dosežejo (Lachout 2017, str. 67).
Če posplošim, odrasli pri učenju novega jezika delujejo bolj sistematično,
medtem ko otrokom ni mar za napake, ki jih v tujem jeziku naredijo ali pa za mnenje
okolice. Usvajanje jezika ne jemljejo kot učenje, ampak usvajanje načina za izražanje
lastnih želja, potreb, sredstvo komunikacije.
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3.1.4 DVOJEZIČNOST IN VEČJEZIČNOST

MNENJA O PREDNOSTIH IN SLABOSTIH VEČJEZIČNOSTI

Nove raziskave so privedle do naslednjih spoznanj glede prednosti
dvojezičnosti oziroma večjezičnosti:
•

Dvojezični otroci se bolj zavedajo posameznih jezikov, kar jim

olajša usvajanje oziroma učenje novega jezika. Kapaciteta človeških možganov
ni omejena le na enega ali dva jezika.
•

Nov jezik dvojezični posamezniki usvojijo bolje in bolj

kompleksno, kot je to v primeru enojezičnih posameznikov.
•

Dvojezičnost (večjezičnost) je sredstvo za spoznavanje ostalih

kultur.
•

Dvojezični otroci so tolerantnejši do okolice in drugih kultur.

•

Dvojezični otroci z jezikom ravnajo bolje kot enojezični in imajo

za jezik (jezike) večje zanimanje.
•

Dvojezični otroci imajo boljši dostop do informacij.

•

Dvojezični (večjezični) posamezniki so uspešnejši pri reševanju

nalog, ki zahtevajo selektivno pozornost. To izhaja iz dejstva, da morajo taki
posamezniki pri uporabi dveh oziroma več jezikov minimalizirati njihovo
vzajemno delovanje. Ti posamezniki si nato ustvarijo posebne kontrolne
mehanizme, ki jih uporabljajo tudi pri ostalih opravilih.
Mnenja o dvojezičnosti so se skozi zgodovino znatno razlikovala. Na začetku
20. stoletja je med strokovnjaki veljalo prepričanje, da dvojezičnost na jezikovni razvoj
posameznika vpliva predvsem inhibicijsko ali pa omejuje mentalno kapaciteto otroka
oziroma posameznika in s tem vpliva na njegov intelektualni razvoj (Lachout, 2017,
str. 88-90).
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Med glavne argumente proti dvojezični vzgoji spadajo:
•

Kot rezultat paralelnega usvajanja dveh jezikov je ta, da je

kognitivni sistem otroka preobremenjen.
•

Dvojezični otroci so z jezikovnega vidika zaostali.

•

Ti otroci ne obvladajo niti enega izmed jezikov in so t. i.

semilingvalni.
•

Dvojezični otroci nimajo maternega jezika.

•

Ti otroci ne znajo biti jezikovno kreativni in so brez domišljije.

•

Otroci z dvema jezikovnima kodoma pogosto jecljajo.

•

Dvojezični otroci so intelektualno zaostali.

•

Takšni otroci so izkoreninjeni in so brez identitete.

•

Dvojezični otroci trpijo za kompleksom manjvrednosti.

(Weinreich, 1977, cit. po Lachoutu, 2017, str. 88).
Ostala laična mnenja so na primer ta, da je dvojezičnost razlog za motnje pri
učenju in pozornosti, česar posledice so slabši rezultati v šoli ali pa da dvojezični otroci
ne bodo sposobni razlikovati dveh jezikovnih sistemov in tako bo prihajalo do
mešanja obeh jezikovnih kodov. Menijo torej, da bi se otrok moral naučiti najprej en
jezik in šele nato drugega. Prav tako naj bi bilo bolj kot ne utopično prepričanje, da so
dvojezični posamezniki odlični prevajalci ali tolmači. (Lachout, 2017, str. 89).
Danes velja prepričanje, da ima dvojezičnost oziroma dvojezična vzgoja na
posameznika pozitiven vpliv. Dvojezični posamezniki dosegajo boljše rezultate pri
testih verbalne in neverbalne inteligence, njihove intelektualne sposobnosti so boljše
in so bolj kreativni (Grosjean 201710).

10

https://www.francoisgrosjean.ch/myths_fr.html [Datum dostopa: 4. 9. 2018]
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3.1.4.1 DEFINICIJE DVOJEZIČNOSTI IN VEČJEZIČNOSTI

Na splošno velja prepričanje, da je dvojezičnost in večjezičnost posebnost
določenih ljudi. V resnici pa vsak tretji človek dnevno uporablja dva do tri jezike v
službi, družinskem krogu in prostem času. Na primer, veliko ljudi se je tuje jezike
učilo v šoli in jih le občasno uporabljajo v različne namene 11. Če te ljudi opredelimo
kot dvojezične, potem bi bili enojezični le manjšina v današnjem svetu.
Beseda dvojezičen po mnenju strokovnjakov s psiholingvistike v prvi vrsti
označuje človeka, ki obvlada dva jezika. To se lahko nanaša tudi na veliko število ljudi,
ki na različnih stopnjah obvladajo več jezikov.
Dvojezičnosti pa ne smemo zamešati z diglosijo. Kot navaja SSKJ12, je diglosíja
(e ž (ȋ)) raba dveh jezikov, zvrsti jezika za različna področja, dvojezičje: diglosija slovenščine
in italijanščine v zamejstvu. To pa pomeni, da je stanje sobivanja dveh jezikov na nekem
območju, kjer jezika uporabljajo v govornih položajih glede na prestiž, ki ga imata.
Diglosiji nekateri pravijo tudi funkcijska dvojezičnost, ker se na nekem območju jezika
rabita v različnih funkcijah. Kot primer, eden od njiju se rabi v javni sferi (npr. knjižna
francoščina na Haitiju in klasična arabščina v Egiptu), drugi pa v zasebni sferi (npr.
haitijska francoščina (kreolščina) na Haitiju ali pa egipčanska arabščina (dialektalna)
v Egiptu).

11

https://www.francoisgrosjean.ch/interviews_2013_fr.html (Datum dostopa: 4. 9. 2018)

12

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a02.exe?name=sskj_testa5&expression=diglosija&hs=1 [Datum dostopa: 4. 9.
2018]

32

3.1.4.1.1 Kdo je torej dvojezičen?

Strokovnjaki na področju lingvistike podajajo različne in obsežne definicije
dvojezičnosti. Dvojezičnost nima univerzalno sprejete definicije, saj se jezikovno
znanje lahko razlikuje po njegovi kakovosti, značilnostih uporabe (pogostost in okolje
uporabe, pogostost preklapljanja med jezikoma), starosti ob pridobitvi dvojezičnih
kompetenc in jezikovni ravni določene jezikovne sposobnosti (branje, pisanje, slušno
razumevanje, govorno sporočanje itd.). Pri opredelitvi kategorij večjezičnosti izhajam
iz del Lachouta (2017), Marjanovič Umek (2006), Pallayja (2016) in Štefánika (2003),
določanje večjezičnosti pa sem razdelila na dve skupini. V prvi sem navedla tiste bolj
tradicionalne opredelitve, torej tiste ki zastopajo starejše poglede, v drugi pa tiste manj
tradicionalne, bolj ohlapne. Poimenovala sem jih kot bolj in manj konservativne
opredelitve večjezičnosti.
Pri bolj konservativnih opredelitvah večjezičnosti strokovnjaki navajajo
večjezičnost kot izključno tisto stopnjo obvladovanja drugega jezika, ki je primerljiva
s stopnjo obvladovanja prvega jezika (torej aktivno obvladovanje dveh ali več jezikov
in sposobnost preklapljanja glede na govorno situacijo in komunikacijskega
partnerja). Pri manj konservativnih pa dvojezičnost opredeljujejo po kriteriju
kompetentnosti (kako dobro oseba dejansko obvlada oba (vse) jezika), funkcije (v
kakšnih okoliščinah in v kakšne namene oseba uporablja jezika oziroma jezike) in
identifikacije (v katero jezikovno skupino okolica uvršča dvojezičnega govorca oz. s
katero skupino se sam istoveti). K manj konservativnim opredelitvam večjezičnosti
sem uvrstila tudi opredelitve večjezičnosti s psiholingvističnega vidika, ki
najpogosteje temeljijo na kriteriju izvornosti (pomembno je, ali je oseba dvojezična od
rojstva).
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Bolj konservativne

Manj konservativne in

opredelitve večjezičnosti (glede na

psiholingvistične opredelitve

jezikovno sposobnost govorca)

večjezičnosti (glede na kompetentnost,
funkcijo in identifikacijo govorca)

Leonard Bloomfield (1933):

François Grosjean (1993)

Aktivno in popolno obvladovanje

Dvojezičnost oziroma večjezičnost ni

obeh (vseh) jezikov na enakopravni

seštevek dveh (ali več) enojezičnosti,

stopnji in na ravni naravnih

ampak kompetentna sporazumevalna

govorcev ter sposobnost

sposobnost posameznika14.

preklapljanja glede na govorno
situacijo in komunikacijskega
partnerja13.
Lambert, Havelka in Gardner (1959):

John McNamara (1967):

Popolno obvladanje jezikov na

Sposobnost paralelno s svojim maternim

enakovredni ravni.

jezikom uporabljati še J2/TJ na vseh štirih
govornih spretnosti (govorjenje, pisanje,
poslušanje in branje)15.

Christopher Thiery (1978):

Průcha (2003)

Posameznik mora oba (vse) jezika

Sposobnost posameznika govoriti dva ali

obvladati do stopnje, značilne za

več jezikov, ki omogoča uresničiti različne

rojene govorce.

13

Lachout 2017, str. 21

14

https://www.erudit.org/fr/revues/nps/1993-v6-n1-nps1964/301197ar.pdf

15

Lachout 2017, str. 23
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komunikacijske potrebe tako prvega, kot
tudi J2/TJ16.

Uriel Weinreich (1953):

Skutnabb-Kangas, (1984):

Vsakodnevna uporaba dveh (vseh)

Sposobnost uporabljati dva (ali več) jezika

jezikov, ki ju oseba obvlada do

v enojezičnih in dvojezičnih skupnostih v

popolnosti. Tu ostaja odprto

skladu s sociokulturnimi zahtevami teh

vprašanje stopnje poznavanja

skupnosti (ali samotnega govorca) na

jezikov, ki naj bi ju posameznik
dosegel zato, da ga lahko

posameznikovo komunikacijo in
kognitivno kompetenco na enaki stopnji

opredeljujemo kot večjezičnega17.

kot naravni govorec, in se je hkrati
sposoben identificirati z obema (ali vsemi)
jezikovnima skupinama (in kulturama) ali
njenimi deli18.
Josef Štefánik, Josef Pallay (2008)
Sposobnost posameznika alternativno
uporabljati dva ali več jezikov v
sporazumevanju odvisno od situacije,
okolja in svojih lastnih potreb, pri čemer ni
nujna vsakodnevna uporaba obeh (vseh)
jezikov niti uporaba na enakopravni
ravni19.

Tabela 2: Opredelitve večjezičnosti

16

Lachout 2017, str. 22

17

ŠTEFÁNIK, Jozef, 2004. Antológia bilingvizmu. Bratislava: Academic Electronic Press, 2004, str. 18

18

Lachot 2017, str. 23

19

Lachout 2017, str. 22
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Med manj konservativne in psiholingvistične opredelitve večjezičnosti pa
spada tudi sam Martin Lachout (2017, str. 24), ki v svojem delu pravi, da je
dvojezičnost prirojen pojav, situacija, ko ena oseba brez večjih problemov upravlja
z dvema različnima kodoma, da bi se lahko sporazumel. Ti jezikovni kodi se med
seboj razlikujejo tako na fonološki in leksikološki, kot na morfološki ravnini ali
sintaksi, pa tudi na drugih ravninah jezika. Razlike med obema jezikoma so lahko
precejšnje kot npr. pri francoščini in češčini, ali komaj vidne, kot npr. pri češčini in
slovaščini. Lachout pa za dvojezičnost ne smatra stanja, ko posameznik govori v
dialektu v okviru enega jezika, npr. ko Čeh govori zborno češčino, sicer pa šlezijsko
narečje ali pa ko Francoz govori v pikardskem narečju. V tem primeru gre le za
dve različici enega jezika.
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3.1.4.2 TIPOLOGIJA DVOJEZIČNOSTI OZIROMA VEČJEZIČNOSTI

V nadaljevanju bom predstavila klasifikacijo večjezičnosti s
psiholingvističnega vidika, ki se deli:
Glede na uporabo in funkcijo:
•

receptivna ali pasivna: ko posameznik razume J2/TJ, vendar ga

ne govori, in
•

produktivna ali aktivna: ko posameznik razume in govori dva (ali

več) jezika. Tu ni jasno, kakšna je raven dvojezične (ali večjezične)
sporazumevalne zmožnosti.
Glede na obdobje, ko je posameznik usvojil oba koda:
•

simultana ali hkratna: paralelno usvajanje obeh kodov od rojstva

•

sukcesivna ali zaporedna: posameznik usvaja drug jezikovni kod

in

po obvladanju prvega jezika.
Glede na mero kompetence, ki jo govorec dosega v obeh jezikih:
•

simetrična dvojezičnost: obvladanje obeh jezikov je na enaki

•

asimetrična dvojezičnost: en jezik, običajno prvi, prevladuje nad

ravni,

drugim (to je vrsta receptivne dvojezičnosti) in pa
•

elitna: npr. pri znanstvenikih, kjer je razvita sposobnost dela z

besedilom ali pisanjem, vendar zaostaja pri govorjenju ter
•

ljudska: za razliko od prejšnje vrste dvojezičnosti je tu v obeh

jezikih razvito predvsem govorno izražanje, ostale spretnosti so razvite le delno
ali pa sploh ne.
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Glede na dominanco jezika:
•

koordinirana: oba jezika sta na ravni materinščine in

•

subordinirana: J2/TJ je usvojen v manjši meri kot prvi in mu je

tako podrejen.
Pri subordinirani dvojezičnosti govorimo tudi o t. i. močnem (dominantnem)
jeziku in šibkem (obvladan v manjši meri) jeziku. Vendar pa niti pri koordinirani
dvojezičnosti v resnici ne gre za to, da bi bila oba jezika usvojena do popolnoma enake
mere. En jezik je vedno dominanten, torej močnejši, drugi pa je šibkejši. Ti vlogi se
lahko glede na različne pogoje menjujeta.
Glede na starost, ko jezike usvajamo:
•

infantilna dvojezičnost: jezike se usvaja od rojstva,

•

adolescentna dvojezičnost: jezik je usvojen v kasnejšem obdobju,

običajno gre za proces učenja in
•

pozna dvojezičnost: usvajanje oziroma učenje jezika v odraslosti.

Glede na prostor:
•

primarna ali prirojena: v okviru družine, običajno od rojstva,

•

sekundarna ali umetna: običajno je povezana z institucionalnim

izobraževanjem.
S kognitivno-emocionalnega vidika Lachout dvojezičnost deli še na:
•

aditivno in

•

subtraktivno. Oba tipa dvojezičnosti imata direkten odnos s

kognitivnimi in emocionalnimi sposobnostmi dvojezičnega posameznika.
S sociolingvističnega vidika se večjezičnost opisuje kot uporaba dveh jezikov,
pri čemer mera njunega obvladanja ne igra vloge. Dva (ali več) jezika sobivata v eni
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družbi ne glede na to, kakšno število prebivalcev govori ta ali oni jezik ali do kakšne
mere posamezniki obvladajo oba (vse) jezika.
Takšen tip dvojezičnosti se označuje za:
•

kolektivno dvojezičnost, njeno nasprotje pa se imenuje

•

individualna dvojezičnost.

V primeru kolektivne dvojezičnosti se uporaba jezika izraža v njegovem
statusu. V tem primeru sta na enakem področju oba jezika uradna jezika, kar pomeni,
da sta enakovredna v vseh formalnih položajih, oba sta uporabljana v topografiji, v
javnem življenju, oba sta učna jezika v vrtcu ter učna jezika in predmeta v šoli. Tipični
predstavniki take jezikovne ureditve so države, kot na primer Švica, Kanada in
Belgija, bivša Čehoslovaška ali pa na primer bivša Jugoslavija. (Bolj podrobno pri
Lachoutu, 2017, str. 33-38).
Pri individualni dvojezičnosti se lahko uporabi delitev na štiri skupine
večjezičnih posameznikov (Marjanovič Umek 2006, str. 139). V prvo skupino spadajo
elitni dvojezični govorci (posamezniki, ki so se za dvojezičnost odločili prostovoljno,
npr. zaradi selitve v drugo državo zaradi študija ali dela), v drugo otroci jezikovnih
večin (neki tuji jezik se učijo v šoli, in otroci s prvim jezikom z visokim statusom, ki
pa obiskujejo pouk v drugem jeziku), v tretjo otroci iz dvojezičnih ali večjezičnih
družin (starša imata različna materna jezika), v zadnjo pa spadajo otroci jezikovnih
manjšin (materni jezik ima običajno status neuradnega jezika).

39

3.1.4.3 JEZIKOVNE POSEBNOSTI PRI VEČJEZIČNIH POSAMEZNIKIH

Pri opisovanju jezikovnih posebnosti pri večjezičnih posameznikih izhajam
iz dela Štefánika in Pallaya (2016), Stankovske (2009) ter Lachouta (2017), kjer kot
jezikovne posebnosti navajajo jezikovni transfer in interferenco, mešanje jezikov
(ang. code-mixing) in preklapljanje jezikovnih kodov (ang. code-switching).

3.1.4.3.1 JEZIKOVNI TRANSFER IN INTERFERENCA

Jezikovni transfer in interferenca sta značilna za vse tipe usvajanja drugega
jezika in tujega jezika. Posamezniki prenašajo svoje jezikovno znanje z jezikov, ki
jih že obvladajo, v nov, ciljni jezik. Postopek imenujemo transfer, njegov rezultat
pa je interferenca.
Interferenca je sociolingvistični pojav, ko prvine nekega jezika vdirajo v
sistem J2/TJ. Pojavljajo se lahko na vseh jezikovnih ravninah, najbolj opazne pa so
na fonološki ravnini, v besedišču in skladnji. Intenzivnejše so v primerih, ko sta v
stiku dva sorodna jezika. (npr. češčina in slovenščina kot slovanska jezika ali pa
slovenščina in hrvaščina kot južnoslovanska jezika).
Po mnenju strokovnjakov za napake v TJ obstaja pet razlogov:
1.

Jezikovni transfer,

2.

posploševanje pravil J2/TJ,

3.

transfer metod učenja in poučevanja,

4.

strategija učenja J2/TJ

5.

strategija komuniciranja z rojenimi govorci J2/TJ.
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Znanje dveh ali več jezikov pogosto vodi do interferenc tako pri dvojezičnih
govorcih, ki usvajajo J2, kot pri dvojezičnih govorcih, ki se učijo TJ. Pojavljajo se
takrat, ko sta dva jezika v stiku (tako pri dvojezičnih posameznikih kot pri
kolektivni dvojezičnosti).
Pri tem se postavlja vprašanje, ali je vnašanje prvin enega jezika v drugi
zavedna ali nezavedna izbira. Jezikovna interferenca, torej elementi, ki so v nekem
sporočilu drugačni od preostanka in jih lahko obravnavamo kot »sposojene« ali
»prenesene«, je v večji meri nezavedna izbira in je odvisna od posameznikovega
poznavanja jezika. Če je poznavanje obeh jezikov dobro, je tudi verjetnost
interference manjša. Psevdoizposojenke, jezikovne oblike, ki jih govorci
uporabljajo priložnostno, pogosto samo enkrat, in ne postanejo jezikovna
dediščina nekega jezika, pa so v veliki meri zavedna izbira. Pogoste so v jezikovnih
skupinah, kjer poteka komunikacija, tudi če delna in ne vedno obojestranska,
najmanj v dveh jezikih, od katerih mora biti J2 najmanj na nivoju J1. Pogostejše so
v jeziku, ki ga govorec slabše obvlada.
Vzroki nahajanja interferenc so po mnenju strokovnjakov naslednji:
1.

Interferenca kot rezultat podobnosti med obema jezikoma,

2.

interferenca pri kompleksnih in zapletenih jezikovnih strukturah,

3.

interferenca, ki nastane zaradi jezikovne polisemije,

4.

interferenca, kot rezultat čustvenega stanja (stres, utrujenost …),

5.

interferenca, ki je odvisna od aktualne komunikacijske situacije,

teme pogovora, odnosa do komunikacijskega partnerja.
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3.1.4.3.2 JEZIKOVNO MEŠANJE (CODE-MIXING)

Mešanje jezikov se kaže tako, da otroci v okviru govora prenašajo v izjavo
v enem jeziku enostavne besedne vrste (samostalnike, pridevnike, glagole …) iz
drugega jezika, na primer: »Mama, přines mi oreiller.« (slo. »Mama, prinesi mi
vzglavnik.«).
Tako uporabljene besede imajo bolj ko ne moteč vpliv na povezano poved.
Do mešanja jezikov prihaja predvsem v zgodnji fazi dvojezične vzgoje (med
drugim in tretjim letom otroka) in lahko traja do vstopa v šolo. Iz tega lahko
sklepamo, da otroci v zgodnjem otroštvu uporabljajo oba jezika kot en jezikovni
sistem. Z odraščanjem se frekvenca prisotnosti znižuje.
Pojav mešanja jezikov se razlikuje pri vsakem posamezniku in je odvisen
glede na komunikacijsko situacijo, partnerja, temo pogovora, itd. in vsekakor ne
gre za pojav, ki bi pri dvojezičnih/večjezičnih osebah dominiral. (Bolj podrobno pri
Lachoutu, 2017, str. 85).
3.1.4.3.3 JEZIKOVNO PREKLAPLJANJE (CODE-SWITCHING)

Jezikovno preklapljanje (ang. code-switching) pomeni, da govorec v dialogu
hkrati uporablja dva jezika. Nekaj pove v enem jeziku, nekaj pa v drugem. Tu gre
lahko za medstavčno in »znotrajstavčno« preklapljanje kodov. Do tega pojava
lahko pride kot rezultat dvojezične kompetence ali nezadostne kompetence v J2/TJ.
Kot vzrok za preklapljanje pri dvojezičnih osebah se ponekod navaja, da se
ne znajo primerno izražati v enem od jezikov. To drži v primeru, ko dvojezična
oseba za trenutek ne najde besede v enem od jezikov. Preklapljanje je pri
dvojezičnih osebah zelo pogosto in ima veliko različic. Dolgo pripovedovanje je
lahko razdeljeno na več delov, ki se izražajo v različnih jezikih – poved lahko
dvojezična oseba začne v enem jeziku in jo dokonča v drugem, ali pa preklaplja
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med besedami in frazami v različnih jezikih. Jezikoslovci namenjajo veliko
pozornosti raziskavam o kodnem preklapljanju.
Menjavanje jezikovnih kodov je pri dvojezičnih ljudeh prirojeno, tu ne gre
za moteno komunikacijsko sposobnost, kot si misli veliko laikov. Do menjavanja
jezikovnih kodov ne prihaja le pri otrocih, ampak tudi pri posameznikih, ki so kot
odrasli imigrirali v drugo državo in tamkajšnji jezik ne obvladajo popolnoma ali
pa takrat, ko morajo po dolgoletnem bivanju v drugi državi govoriti v svojem
jeziku L1.
Razlogov za menjavanje kodov je veliko. Najpogostejši vzrok je
pomanjkanje leksikalnih elementov v enem od jezikov. Govorec se trudi ta svoj
deficit nadoknaditi z nadomeščanjem manjkajočega leksikalnega zaznamka v
svojem mentalnem leksikonu z zaznamkom iz drugega jezika. Do izgube
zahtevanega leksema, ki je zakoreninjen v mentalnem leksikonu posameznika,
lahko pride tudi zaradi čustvenih razlogov, na primer pri visoki čustveni napetosti,
stresu, jezi, nervozi ipd.
Razlog za spremembo jezikovnega koda je lahko tudi situacija, ko
komunikacijski partner bolje obvlada enega od obeh jezikov in govorec zato izbere
skupen komunikacijski kod. (Povzeto po Lachoutu 2017, str. 84).
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4. PRAKTIČNI DEL

Jedro praktičnega dela predstavlja analiza jezikovnih posebnosti pri osebi iz
Francije, ki poleg francoščine govori še češko in slovensko, in s tem umestitev v katero
izmed opredelitev in vrst dvojezičnosti ta oseba spada. Analiza je sestavljena na
podlagi posnetega pogovora in krajšega prevoda iz francoščine v češčino v pisni
obliki. Oseba se je TJ (češčino) začela učiti šele po tako imenovanem Lennebergovem
kritičnem obdobju, torej v odrasli dobi. Oseba je naravni govorec francoščine, ki živi
na Češkem, njen drugi in tretji jezik pa sta češčina in slovenščina.
Najprej bom primerjala glavne razlike med češčino in francoščino in opisala
splošno karakteristiko ter ozadje sogovornika, nato pa bom naredila prepis zvočnega
zapisa relevantnih izsekov posnetega pogovora in te izseke analizirala na fonetičnofonološki, morfološko-sintaktični, leksikalni in stilistični ravnini ter na koncu še na
ortografski ravnini analizirala pisni del (prevod iz sogovornikovega maternega jezika
v češki jezik).
V namen glasovne analize bom za fonetično transkripcijo uporabila
mednarodno fonetično abecedo (International Phonetic Alphabet, kratica IPA), za
transkripcijo izsekov, pri katerih bom analizirala ostale jezikovne ravnine pa bom
uporabila latinično abecedo. Ker češko glasoslovje pozna za razliko do francoščine in
slovenščine še dlesnični sonorni vibrant, ki se zapiše kot ř, in grlni zveneči pripornik,
ki se zapiše kot h, podobno kot slovenščina, velarni nezveneči pripornik (zapiše se kot
ch), bom prvega po mednarodni fonetični abecedi zapisovala kot r, druga dva pa kot
h in x. Vsak odklon od norme bom pod vsakim izsekom tudi podrobneje opisala.
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Zanimali me bodo naslednji podatki:
•

starost usvajanja TJ pri sogovorniku

•

okoliščine in razlogi učenja TJ

•

jezikovno samovrednotenje sogovornika

•

v

katere

vrste

dvojezičnosti

s

psiholingvističnega

in

sociolingvističnega vidika ga lahko umestim
Pri analizi jezikovnih posebnosti na že prej omenjenih jezikovnih ravninah sem
si pri češčini pomagala z delom dr. P. Stankovske (Češka slovnica za bohemiste, Češka
skladnja), delom dr. G. Perka in M. Schlamberger Brezar (La morphosyntaxe non-verbale),
delom dr. G. Perka, M. Schlamberger Brezar in A. Mezeg (La syntaxe du français –
approche contrastive), spletnim češko-francoskim slovarjem na strani Seznam in
spletnim slovarjem Larousse.
Moje hipoteze pred začetkom raziskovanja pozne dvojezičnosti pri francosko
govoreči osebi s češčino in slovenščino kot TJ so naslednje:
1.

Zaradi usvajanja TJ po t. i. kritičnem obdobju bo prihajalo

prenosa naglasa v TJ.
2.

Prihajalo bo do jezikovnih posebnosti, torej do jezikovnega

transferja, interference, jezikovnega mešanja in preklapljanja.
3.

Jezikovne interference bodo najopaznejše na fonološki, leksikalni

in sintaktični ravnini;
•

na fonološki ravnini bo prihajalo do:
▪

prenosa naglasa iz francoščine;

▪

nepravilnega umeščanja dolžine čeških dolgih

samoglasnikov;
▪

nepravilne rabe čeških soglasnikov;
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▪

povezovanja besed po francoskem principu liaison

in s tem eliminacije pravilnih čeških glasovnih začetkov na
vzglasju besed;
▪

drugačne melodije in ritma govora kot je značilno

za formalno češčino;
▪
•

•

mehkega glasovnega začetka namesto trdega.

na morfološko-sintaktični ravnini se bo pojavljalo:
▪

mešanje slovničnih spolov;

▪

napačen besedni red;

▪

napačna uporaba glagolskega vida;

▪

mešanje pridevnikov s prislovi;

▪

neustrezna uporaba osebnih zaimkov.

na leksikalni ravnini bo prihajalo do nepravilne uporabe

določenih besed.
•

na stilistični ravnini se bom osredotočila na sposobnost

razlikovanja med pogovorno in zborno češčino.
•

na ortografski ravnini pa se bo pojavljala nepravilno uporabljena

diakritika, ločila in napačna raba čeških različic i-ja (mehki i in trdi y) ter hja in ch-ja.
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4.1 PRIMERJAVA ČEŠČINE IN FRANCOŠČINE

Češčina in francoščina sta predstavnici dveh različnih jezikovnih družin –
slovanske in romanske, spadata pa v isto jezikovno skupino - indoevropsko. V
nadaljevanju bom na splošno opisala glavne razlike med obema jezikoma, ki so prišle
v poštev pri analizi pogovora in pisnega dela.
S področja fonetike in fonologije, naj omenim, da sta češčina in francoščina
jezika, ki prihajata iz različnih jezikovnih vej, zato se tudi njuna fonološka sistema
znatno razlikujeta. Ena od razlik je obstoj nosnikov v francoščini, za razliko od češčine,
ki jih danes ne pozna. Jezika se razlikujeta v številu soglasnikov, katerih je več v
češčini, in samoglasnikov, katerih ima več francoščina. V francoščini obstajajo
polglasniki, ki manjkajo v zborni češčini, čeprav obstaja [j], ki je sicer v podobi
soglasnika.
Češki vokalni sistem vsebuje 10 glasov, ki se razlikujejo bodisi po kvaliteti ali
po kvantiteti. Vsak samoglasnik namreč obstaja v kratki in dolgi podobi, pri čemer je
dolžina fonološko razlikovalna. Gre za naslednje foneme: [a], [a:], [ɛ], [ɛ:], [ɪ], [i:], [ɔ],
[ɔ:] a [ʊ], [u:]. Njihova grafična podoba se označuje s pomočjo grafemov: a, á, e, é, i, í,
y, ý, o, ó, u, ú, ů. Kolikost samoglasnikov (češ. délka, slo. dolžina) je v češčini prvina, ki
ima razločevalni pomen. Lahko torej loči dve besedi različnega pomena pata (slo. peta,
samostalnik) – pátá (slo. peta, števnik) ali rada (slo. nasvet) in ráda (slo. z veseljem) ali
dve različni morfološki obliki: moři (slo. morju) in moří (slo. morij), zvětší (slo.
povečajo) in zvětši (slo. povečaj, velelnik).
V francoščini dolžina samoglasnika ni fonološko razlikovalna, torej ne
spreminja pomena besed. Dolgi samoglasniki sicer obstajajo, toda nikoli kot fonemi.
V primeru, da se francoski samoglasnik podaljša, na primer v naglašenem oziroma
poudarjenem stavku, se s tem pomen besede ne spremeni.
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Francoski vokalni sistem je bogatejši, kot češki. Vsebuje 16 glasov, nekaj od njih
v sedanji zborni češčini sploh ne obstaja. To so predvsem nosniki [ɛ̃ ], [ɑ̃ ], [õ] in [œ̃] ter
samoglasniki [y], [ø] [œ] pa tudi glas [ə].
Razlike obeh sistemov se kažejo tudi v odprtosti in zaprtosti samoglasnikov E,
O in Œ. Češki samoglasniki se glede na odprtost ne razlikujejo in spadajo v skupino
srednje odprtih glasov (njihova stopnja odprtosti se nahaja nekje med odprtostjo in
zaprtostjo francoskih samoglasnikov) oziroma odprtost ali zaprtost ni fonološko
razlikovalna. Razlike med artikulacijo francoskih samoglasnikov tako lahko pomenijo
spremembo pomena besede, kot je to na primer pri besedi tout (slo. vse) in tu (slo. ti).
češčina

francoščina
A samoglasniki

[a]

[a]

[a:]

[ɑ]
E samoglasniki

[ɛ]

[e]

[ɛ:]

[ɛ]
[ø]
[œ]
[ə]
I samoglasniki

[ɪ]

[i]

[i:]

[y]
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O samoglasniki
[ɔ]

[o]

[ɔ:]

[ɔ]
U samoglasniki

[ʊ]

[u]

[u:]
Nosniki
[ɛ̃]
[õ]
[ɑ̃]
[œ̃]
Tabela 3: Češki in francoski samoglasniki

Za razliko od vokalnega sistema, pa je konzonantni sistem češčine bogatejši od
francoskega. V češčini obstajajo tudi zlitniki [c], [č] in njuni zveneči varianti, grlni
zveneči pripornik [h] ter velarni nezveneči pripornik [x] ali dlesnični vibrant [ř]. Prav
tako fonema [ť] in [ď], ki v francoščini obstajata le kot različici glasov [t] in [d] v
kombinaciji z [i] ali [j], nikoli kot samostojna fonema kot v češčini. Razlika je tudi v
tem, da v francoščini ne obstajajo soglasniki, ki bi bili zlogotvorni, kot je to v češčini
pri [l] in [r]. Podobno kot pri samoglasnikih, se tudi francoski soglasniki izgovarjajo
nekoliko drugače kot češki. V francoščini je zelo pomembna zvenečnost oziroma
nezvenečnost končnih soglasnikov, saj ima to funkcijsko značilnost, za razliko od
češčine, ker so po principu vsi zadnji soglasniki nezveneči. Posamezni soglasniki
imajo v francoščini podobno kvaliteto kot v češčini, vendar se je pomembno truditi za
njihovo glasovno okolico, ki je drugačna.
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Eden od pogostih težav francosko govorečim posameznikom predstavlja glas
h, ki v francoščini obstaja le kot grafični znak in se ne bere tako kot v češčini. Kljub
temu, da se h običajno ne bere, obstajata dve vrsti tega glasu, ki imata različno funkcijo.
Prvi je h muet ali nemi h, ki v izgovarjavi nima nobenega pomena (l'herbe, [lɛrb] – slo.
trava, l´horizon [lɔrizõ] – slo. obzorje, l´humeur [lymœr] – slo. razpoloženje). Drugi pa
je h aspiré ali aspirirani h, ki, čeprav se ne izgovarja, vpliva na izgovarjavo, saj pred
njim v pisani podobi ne okrajšujemo ali povezujemo, kot je to na primer pri: les haricots
[le|ariko] – slo. fižoli, les héros, [le|ero] – slo. junaki.
Na morfološki ravnini se francoščina precej razlikuje od češčine. Ima namreč
člene: nedoločen (article indéfini), določen (article défini) in delni (article partitif), ki se v
češčini ne pojavljajo. Člen izraža število in v ednini spol samostalnika.
Nedoločni člen
spol
moški

ednina
UN

množina

jour (slo. dan),
livre (slo.

DES

jours, livres,
hommes

knjiga), homme
(slo. človek)
ženski

UNE

école (slo. šola),

écoles, femmes,

femme (slo.

heures

ženska), heure
(slo. ura)
Tabela 4: Nedoločni člen
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Določni člen
spol
ženski

ednina
LE

jour (slo.

L'

množina
enfant (slo.

dan)

LES

jours,

otrok),

hommes,

homme (slo.

enfants

človek)
moški

LA

femme (slo.

école (slo.

écoles,

ženska)

šola), heure

femmes

(slo. ura)

heures

Tabela 5: Določni člen

Predloga à in de se povezujeta z določnim členom:
de + le = du, de + les = des
à + le = au, à + les = aux
Delni člen
spol
moški

ednina
DU

pain (slo. kruh)

DE L'

množina
air (slo.

DES

pains

zrak)
ženski

DE

viande (slo.

eau (slo.

viandes, eaux,

LA

meso)

voda),

huiles

huile (slo.
olje)
Tabela 6: Delni člen

Slovnični spol se v francoščini na primer deli na ženski in moški, medtem ko v
češčini obstaja še srednji spol. Če gre za moški ali ženski spol lahko v francoščini
večinoma prepoznamo glede na končnico samostalnika. Če se samostalniki končajo
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na -e, -ure, -ence, -ance, -té, -ette, -ion (posebno -sion, tion), -ie, -ade, -eur in -ode so običajno
ženskega spola, kakor tudi večina samostalnikov, ki se končajo na -ique in večina
samostalnikov, ki se konča na -e pred katerim je podvojen soglasnik (ll, mm, rr, nn, ...).
Seveda obstaja veliko izjem (samostalniki, ki se končajo na -e niso vedno ženskega
spola, ko je to pri le visage (slo. obraz). Ko se samostalniki nanašajo na ljudi, je slovnični
spol po navadi enak biološkemu (spet pa obstaja nekaj izjem).
Češčina ima za razliko od francoščine tudi srednji slovnični spol in taki
samostalniki se v imenovalniku ednine večinoma končajo na -o: kino (slo. kino), auto
(slo. avto), město (slo. mesto), pivo (slo. pivo), metro (slo. podzemna železnica)), -e (moře,
kuře) ali pa -í (nádraží (slo. postaja), náměstí (slo. trg). Samostalniki ženskega spola se
od moškega spola večinoma razlikujejo po končnici -a v imenovalniku ednine (na
primer škola (slo. šola), káva (slo. kava), studentka (slo. študentka), profesorka (slo.
profesorica), učitelka (slo. učiteljica), banka (slo. banka)). Končnica -a se sicer lahko
pojavlja tudi pri samostalnikih moškega spola kolega (slo. kolega), chleba (slo. kruh).
Poleg končnice -a, se pri samostalnikih ženskega spola pojavlja še -e oziroma -ě:
restaurace (slo. restavracija), stanice (slo. postaja), sportovkyně (slo. športnica), kolegyně
(slo. kolegica)), ki se pojavlja tudi pri samostalnikih srednjega spola: parkoviště (slo.
parkirišče), kuře (slo. piščanec)) in ničta končnica (píseň, kost), končaj je torej
soglasniški, kar je oblikovno podobno samostalinkom moškega spola.
Samostalniki moškega spola se v večini primerov končujejo s soglasnikom:
student (slo. študent), muž (slo. moški), učitel (slo. učitelj), obchod (slo. trgovina). Enako
kot v francoščini, imajo tudi v češčini samostalniki, ki se nanašajo na živa bitja,
slovnični spol enak biološkemu spolu (razen nekaj izjem).
V češčini se samostalniki sklanjajo s pomočjo dodajanja različnih sklonskih
končnic, glede na katere lahko večinoma razpoznamo, za kateri sklon in število gre.
Češčina pozna sedem sklonov, šest jih je enakih kot v slovenščini, dodatno pa se
pojavlja še vokativ ali zvalnik, ki pa na primer v slovenščini nima lastne oblike. Skloni
se tu označujejo s številkami ali pa s tujkami: nominativ/1. pád (imenovalnik), genitiv/2.
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pád (rodilnik), dativ/3. pád (dajalnik), akuzativ/4. pád (tožilnik), vokativ/5. pád (zvalnik),
lokál/6. pád (mestnik), instrumentál/7. pád (orodnik). Za razliko od češčine pa se
samostalniki v francoščini ne sklanjajo, zato je potrebno sklonske oblike v povedi
izražati ali z besednim redom ali pa s povezovanjem samostalnika in ustreznega
predloga:
sklon

predlog

1.

-

2.

de

3.

á

4.

-

Tabela 7: Ustreznice sklonov v francoščini

Češčina zaradi večjih razlik v sklanjatvi še dodatno razlikuje med samostalniki
moškega spola s kategorijo živosti (mužský rod životný) in brez kategorije živosti
(mužský rod neživotý).
Češčina in francoščina razlikujeta dve števili – ednino (singulár/jednotné číslo
oziroma singulier) in množino (plurál/množné číslo oziroma pluriel). V francoščini se,
poleg izjem, za tvorjenje množine uporablja končnica -s, medtem ko je to v češčini
odvisno od slovničnega spola samostalnikov in tipa sklanjatve, v katero se uvrščajo.
Pri kategoriji živih samostalnikov se pri moškem spolu v večini primerov dodaja
končnica -i (kar pogosto vpliva tudi na izgovarjavo predhodnega soglasnika, ki se
mehča), pri kategoriji neživih moških samostalnikov in ženskih pa končnica -y ali -e.
Pridevniki se tako v češčini kot v francoščini ujemajo s številom in spolom
samostalnikov s tem, da mehka pridevniška sklanjatev (jarní) ima v češčini veliko
homonimijo končnic, zato večinoma spola iz končnice ne gre razbrati.
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Tvorjenje števnikov je v francoščini bolj zapleteno, kot v češčini. Izhaja namreč
iz dvajsetiškega sistema in ne iz desetniškega, kot je to značilno pri češčini. Kot primer,
število sedemnajst se v češčini reče »sedmnáct«, v francoščini pa »dix-sept«, kar v
dobesednem prevodu pomeni »deset in sedem«. Posebnost so tudi števniki od
sedemdeset naprej, kar je v češčini »sedmdesát«, v francoščini pa »soixante-dix«
(dobesedni prevod bi bil šestdeset in deset), osemdeset se v češčini reče »osmdesát« v
francoščini pa »quatre-vingts« (torej štiri dvajsetice) ali pa devetdeset, ki je v češčini
»devadesát« in v francoščini »quatre-vingt-dix« (dobesedni prevod štiri dvajsetice in
deset).
V francoščini je sistem glagolskih časov veliko bogatejši kot v sodobni češčini.
Ima namreč šest preteklikov: enostavni preteklik (passé simple), zloženi preteklik (passé
composé), imperfekt (imparfait), predpreteklik (plus-que-parfait), passé antérieur in passé
récent. Sedanjik je eden (présent) in trije prihodnjiki, torej enostavni prihodnjik (futur
simple), sestavljeni prihodnjik (futur antérieur) in bližnji prihodnjik (futur proche). V
češčini se čas izraža objektivno/absolutno s sedanjikom (přítomný čas, prézens),
prihodnjikom (budoucí čas, futurum) in preteklikom (minulý čas, préteritum) ali relativno
z deležji (preddobnost, sodobnost ali zadobnost v primerjavi z drugim dejanjem, ki je
običajno izraženo z osebno glagolsko obliko).
Glagolski vid se, za razliko od češčine, v francoščini ne razlikuje na enak način.
V glavnem se vid razlikuje v preteklosti s časovnimi oblikami, kot je to na primer pri
nedokončanem dejanju, ki se izraža z imperfektom, dokončano dejanje se izraža
s perfektom. Češkemu nedovršnemu glagolu ustreza francoski imperfekt, češkemu
dovršnemu glagolu pa francoski zloženi ali enostavni perfekt:
Il se baignait. – Koupal se. (slo. »Kopal se je.«)

x

Il s´est baigné / il se

baigna – Vykoupal se. (slo. »Skopal se je.«)
Kot zanimivost pri čeških glagolih lahko omenim še dejstvo, da pri glagolih
premikanja v češčini razlikujejo med jít in jet kar pomeni iti. Prvi glagol jít se prevaja
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kot iti peš, jet pa iti nekam s prevoznim sredstvom. Oba glagola sta v francoščini
prevedena kot aller. Dovršni glagol priti ima v češčini ravno tako dve obliki, in sicer
přijít in přijet, kar se v francoščino v obeh primerih prevaja kot venir.
Na skladenjski ravnini ima češčina docela prost besedni red, kar pomeni, da ni
določen nespremenljivi vrstni red stavčnih členov. Francoščina spada med analitične
jezike (kot že omenjeno, se samostalniki ne sklanjajo, nujna je uporaba osebnih
zaimkov, slovnične kategorije se označujejo s posebnimi pomožnimi besedami).
Prilagodljivost

francoskih

besed

oz.

sposobnost

morfološkega

izražanja

stavčnočlenskih odnosov je omejena, do določene mere jo nadomešča ravno
postavitev besed v povedi v določenem zaporedju in predlogi. Iz tega izhaja, da je
francoski besedni red v osnovi stalen. Klasična shema francoskega stavka je:
osebek (podmět, sujet) + povedek (přísudek, verbe) + predmet (předmět,
complément d'objet),
ki je sicer enak v češčini v primeru, da gre za nevtralno poved. Vendar se v
češčini lahko spremeni v odvisnosti od jezikovnega ali situacijskega konteksta,
sporočajske vloge povedi (vprašalna, vzklična ipd.) ali namena govorca izpostaviti
določeno besedo v povedi (Stankovska 2013, str. 162-169).
Zanikanje se v češčini tvori s predpono ne-, ki se piše skupaj z glagolom
(nedělám (slo. ne delam)). Izjema je pri tretji osebi ednine pri glagolu biti (být), kjer se
uporablja oblika není (slo. on ni). V francoščini pa je zanikanje sestavljeno iz dveh
delov: ne, ki stoji pred glagolom in pas, ki stoji za njim (»Je ne sais pas« (slo. »Ne vem.«).
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4.1.1 TRANSKRIPCIJA POGOVORA – relevantni izseki

K: „Kdybych se ptala česky, rozuměl bys tomu?“ (slo. „Bi me razumel, če ti
vprašanje postavim v češčini“)
G: „Ano, ano, určitě.“ (slo. „Da, da, seveda.“)
K: „Je to pro tebe těžké, překlopit ze slovinštiny do češtiny?“ (slo. „Ali težko
preklopiš iz slovenščine v češčino?“)
G: „Ano … ne vem, če moram odgovoriti v slovenščini ali češčini. Musím přemyšlet,
jestli to řeknu slovinsky nebo česká.“ (slo. „Da … ne vem, če moram odgovoriti v
slovenščini ali češčini. Moram razmisliti, če naj to povem po slovensko ali češko.“)
K: „Můžeš v češtině. Protože si myslím, že je to, že nějaký Francouz, mluví i česky,
hodně zajímavé. Francouzsky a český jazyk jsou velmi odlišnými jazyky a divím se, že má někdo
o to vůbec zájem.“ (slo. „Lahko v češčini. Menim, da je dejstvo, da neki Francoz govori
tudi češko, zelo zanimivo. Francoski in češki jezik sta zelo različna jezika in čudim se,
da se nekdo za to sploh zanima.“)
G: „Ano, ale to je fakt potom opravdu vyzma pro mě.“ (slo. „Da, ampak to je zame
res izjema.“)
K: „Jak dlouho už se znáte s tvým slovinským kamarádem a jak dlouho jste spolu
studovali v Praze?“ (slo. „Kako dolgo se s slovenskim prijateljem že poznata in kako
dolgo sta študirala v Pragi?“)
G: „Potkali jsme se poprvé tak před šestými lety, když jsem byl taky první rok v České
Republice, takže stejně jako můj kamarád. Jsme byli v tom samém kurzu češtiny pro cizince.
Taky jsme byli na tom překladatelském semináři. Takže jo, si myslím, že jsme se stali kamarády.
A pak vím, že vždycky byl pro mě trauma, když on vždycky chtěl mluvit v slovinštině se
mnou.« (slo. „Prvič sva se spoznala pred približno šestimi leti, ko sem bil tudi prvič na
Češkem, enako kot moj prijatelj. Skupaj sva bila na tečaju češčine za tujce. Prav tako
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sva bila na prevajalskem seminarju. Tako da ja, mislim, da sva postala prijatelja. In
vem, da je bilo zame vedno travmatično, ko je želel z menoj govoriti v slovenščini.“)
K: „Abys cvičil jazyk?“ (slo. „Zato, da bi vadil jezik?“)
G: „Ano, abych mohl cvičit, i když to pro mě opravdu bylo skoro nemožné. Ještě jsem
byl v tom kontextu, že jsem musel taky trénovat tu češtinu a si to rozvíjet, ještě jsem nemluvil
tak dobře jako dneska, takže jo, to bylo pro mě fakt těžké. A myslím, že taky to není úplně
příjemné, když máš pocit, že nemůžeš mluvit na své nejlepší úrovni. To je úplně frustrující.“
(slo. „Da, da bi lahko vadil, čeprav je bilo to zame skoraj nemogoče. Še vedno sem se
nahajal v tem obdobju, ko sem moral češčino vaditi in jo razvijati, nisem govoril še
tako dobro kot danes, tako da ja, to je bilo res težko. In mislim, da ni ravno prijetno,
ko imaš občutek, da nisi sposoben govoriti po svojih najboljših močeh.“)
K: „Rozumím. Chceš se vyjádřit, ale to nejde, když nemluvíš svým jazykem.“ (slo.
„Razumem. Želiš se izraziti, toda to ni možno, če ne govoriš v svojem jeziku.“)
G: „Ano, víš, že někde to máš v hlavě, ale hodně hluboko.“ (slo. „Da, veš, da imaš to
nekje v glavi, vendar zelo globoko.“)
K: „A co se ti v Praze nejvíc libí?“ (slo. „Kaj pa ti je v Pragi najbolj všeč?“)
G: „Tak nejvíc se mi libí architektura. A speciálně to, že tam mají hodně historických
staveb. Můj kamarád mi vždycky říkal, že budu vidět hodně historických staveb, když přijedu
do Prahy. A měl pravdu.“ (slo. „Najbolj všeč mi je arhitektura. Še posebej to, da imajo
veliko zgodovinskih zgradb. Moj prijatelj mi je vedno govoril, da bom videl veliko
zgodovinskih stavb, ko bom prišel v Prago.“)
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4.1.1.1 ANALIZA POGOVORA

4.1.1.1.1 KARAKTERISTIKA SOGOVORNIKA S KOMBINACIJO
FRANCOŠČINA IN ČEŠČINA

Sogovornik, v nadaljevanju Grégoire, se je rodil v Franciji, kjer je preživel
večino svojega življenja. Oba starša sta Francoza, Grégoire pa se je do svojega
osemnajstega leta s starši in okolico sporazumeval izključno v francoščini. Slovenščino
se je Grégoire začel učiti, ko je začel študirati, kar pomeni pri svojih osemnajstih letih.
Slovenščino je študiral kot prvi slovanski jezik, poleg tega pa se je učil še češki jezik.
Češčino se je začel aktivno učiti, ko se je preselil na Češko, v Prago, jezik se aktivno
uči že šest let ter ga aktivno uporablja vsak dan. Pravi, da je težko preklopiti s
slovenščine v češčino, ko je v Sloveniji, oziroma obratno. Težave mu zaradi
podobnosti jezikov predstavljajo predvsem podobne besede ali tako imenovani lažni
prijatelji (otrok, ki v češčini pomeni suženj, stůl, ki v češčini pomeni miza, chytrý je po
češko pameten, itd.).
Grégoire se je torej slovenščino in češčino začel učiti na univerzi v Parizu, kar
pomeni, da gre za sekundarno ali umetno dvojezičnost (je povezana z
institucionalnim izobraževanjem). Tuja jezika se je učil sistematično. V tem obdobju je
Grégoire začel slovenščino in češčino uporabljati predvsem v pisni obliki, kot
komunikacijski, torej govorjeni jezik, pa je slovenščino začel uporabljati šele, ko je
odšel na študijsko izmenjavo v Slovenijo, češčino pa, ko je odšel na študijsko prakso
na Češko. Šele takrat sta se oba jezika - slovenščina, ko je bil dalj časa v Sloveniji, in
češčina, ko je živel na Češkem, izdatno izboljšala in zanj postala lažja predvsem na
leksikalni in morfološki ravnini. Glavni dejavnik za izboljšanje jezika je bila selitev v
Prago, kjer Grégoire trenutno dela kot asistent na katedri za južnoslovanske jezike in
v vsakdanjem življenju za komunikacijo uporablja češčino, slovenščino pa med učnimi
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urami na fakulteti. Svoj prvi oziroma materni jezik tako zadnjih nekaj let uporablja le
še v komunikaciji z družino preko telefona.
S psiholingvističnega vidika sem njegovo večjezičnost glede na obdobje in
starost opredelila kot zaporedno in pozno, saj je tuja jezika začel usvajati po
obvladanju maternega jezika in v odrasli dobi. Glede na uporabo in funkcijo je njegova
večjezičnost aktivna (poleg francoščine razume in govori češčino in slovenščino),
glede na mero kompetence, ki jo Grégoire dosega v vseh jezikih sem njegovo
večjezičnost opredelila kot asimetrično (francoščina dominira nad ostalima dvema
jezikoma – gre torej tudi za subordinirano večjezičnost), ker pa je tuja jezika usvajal
na univerzi, sem njegovo večjezičnost glede na prostor označila kot sekundarno ali
umetno.
S sociolingvističnega vidika pa gre pri Grégoirju za individualno večjezičnost,
saj se je zanjo odločil prostovoljno.
Vzroki za jezikovne interference so naslednji:
Na začetku pogovora sva se z Grégoirjem pogovarjala v slovenščini, nato pa
sva preklopila na češčino. Češčina in slovenščina sta genetsko sorodna jezika (oba
spadata v slovansko vejo jezikoslovnega drevesa), kar je pri izbiri besed in naglasu
Grégoirju povzročalo nekaj težav. Ravno tako, kot pravi sam, ima težave pri iskanju
besed, ko preklopi v svoj materni jezik, čeprav si francoščina in češčina (ali
slovenščina) nista genetsko podobna. Kot primer lahko navedem besedo bankomat,
ki je enaka tako v češčini kot slovenščini. Sam pravi, da jo, čeprav se ta beseda v
francoščini glasi kot distributeur d'argent, vedno znova napačno uporabi v svojem
prvem jeziku.
Z zgornje navedbe bi lahko trdila, da je Grégoire prenašal svoje jezikovno
znanje z jezika, ki ga že obvlada, torej s francoščine, pa tudi s slovenščine, v ciljni jezik,
torej v češčino. Pravila češčine je posploševal, saj je uporabljal enostavne stavčne
strukture in besede, ki so se ponavljale (když, vždycky, myslím, itd.).
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4.1.1.1.2 PRIMERJAVA PREUČEVANEGA JEZIKA IN MATERINŠČINA
SOGOVORNIKA

Kot že omenjeno v prejšnjem poglavju, sta pri Grégoiru slovenščina in češčina
tuja jezika, različico, ki jo uporablja lahko označim za standardno (brez narečnih
lastnosti). Slovenščina in češčina se v pogovorih z Grégoirejem pojavljata v standardni
obliki teh dveh jezikov, pri slovenščini je sicer opaziti nekaj izrazov, ki so značilni za
Ljubljano, v češčini pa uporablja nekaj besed in drugih prvin, ki so značilne za splošno
pogovorni jezik. Uporablja veliko kazalnih zaimkov, kar je značilnost »obecné
češtiny«20, po drugi strani pa je lahko Francozu bližja, ker malo »simulira« francoske
člene. Te oblike so relativno podobne zbornim, pri češčini pa obstajajo še drugi
dejavniki, zaradi katerih prihaja do napak, kar bom opisala in primerjala v
nadaljevanju. Ker sta predmet te magistrske naloge češki in francoski jezik, sem
uporabo slovenščine omenila samo kot zanimivost, analizirala pa sem le ta dva jezika.
Na podlagi že omenjenih osnovnih razlik med jezikoma sem lahko izpeljala
nekaj potencialnih jezikovnih pojavov, ki lahko nastanejo pri naravnih govorcih
francoščine in povzročajo interference v češčini.
Jezikovne interference sem analizirala na podlagi posnetega pogovora in
krajšega prevoda iz francoščine v češčino na fonetični in fonološki, morfološkosintaktični,

leksikalni,

stilistični

in

ortografski

ravnini.

Napake

sem

pri

transkribiranem delu označila krepko, pri pisnem pa z rdečo barvo.

20

Splošnopogovorna češčina (obecná čeština) je neknjižna varianta češkega jezika, t. i. interdialekt oz.
nadnarečje, ki se ga uporablja v vsakodnevnem govoru, zlasti v osrednji Češki in zahodni Moravski.
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%A1_%C4%8De%C5%A1tina)
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4.1.1.1.2.1 FONETIČNA IN FONOLOŠKA RAVNINA

1.

Nepravilna izgovarjava dolgih čeških samostalnikov, ki jih

Grégoire izgovarja kratko:

[musɪm pr̝ʃɛmɣšlɛt nattɪm jɛslɪ to r̝̊ɛknu slovɪnsky nɛbɔ t͡ʃɛska]

in izgovarjava trdega češkega i namesto mehkega i:

[cvɣt͡ʃɣt]

2.

Nepravilna izgovarjava čeških soglasnikov:

[ano ʔale to jɛ fakt pɔtɔm opraʊdʊ]

Besedo opravdu (zares) izgovori kot [opraʊdʊ] namesto [opravdʊ] –
v izgovarja kot samoglasnik -u namesto kot frikativ -v.

[ɪ gdɣʃ mɣslɪm]

Pri besedni zvezi i když (čeprav) - [ɪ gdɣʃ] v pravilnem govoru ne prihaja
do prilikovanja po zvenečnosti, ker sledi sonorni m, kar pomeni, da se mora
končni »ž« izgovoriti nevtralno, torej kot zveneči »š«.

[abɣɦ moxl cvɣt͡ʃɣt]

Napačna uporaba glasu -h [ɦ] in -ch [x] , saj francoščina ne pozna [ɦ] niti
[x]. V prvem primeru besede »abych« bi moral biti nezveneče izgovorjeni glas
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»x«, v drugem primeru pa navaden grlni »h«, ker naslednji sonorni »l« ne
povzroča prilikovanja.

[musɪm pr̝ʃɛmɣšlɛt]

[pʃɪznat] namesto [pr̝ɪznat]

Posebnost češčine je še črka ř [r̝], kjer sogovornik glas izgovarja kot [ʃ] .

[slɔvɪŋʃtɣnɣ dɔ t͡ʃɛʃtɣnɣ]
Tu ponovno prihaja do prilikovanja po zvenečnosti. Grégoire je v obeh
primerih naredil isto napako: mehki -i [ɪ] je izgovoril trdo, glas -t skupaj
z mehkim -i [ɪ], ki se sicer izgovarja kot [c] je ravno tako izgovoril trdo.
Soglasniki ď, ť, ň se v češčini pišejo brez znaka za mehčanje, če so v
sklopu s črko i (di, ti, ni), kar se prebere kot [ɟɪ, cɪ, ɲɪ].
[potkalɪ smɛ sɛ]
Pri glagolu biti (být), ki se v češčini sprega kot jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou, se črke
-j ne izgovarja, če so spregane oblike del zložene glagolske oblike (byl jsem (slo. sem
bil)), šel jsem (slo. sem šel). Na začetku stavka pa se oblike glagola biti izgovarjajo s
soglasnikom j na začetku (»Jsem doma« (slo. »Doma sem.«)). Enako velja, če je glagol
biti avtosemantičen (»Kdo ste?« (slo. »Kdo ste?«)).
Tu torej Grégoire ni naredil napake, ko ni izgovoril glasu j.

62

[gdyʃ mɪ bɣlɔ osm̩nac]

Pri števnikih sedem in osem, ki se v češčini napišeta kot sedm in osm, ki se
izgovarja ali z zlogotvornim -m- ali pa se pred m vrine -u- [osm] ali [osum], [sedm] ali
[sedum], [osmnáct] ali [osumnáct].
Tu Greogoire izpusti zadnjo črko, saj je za francoščino značilno, da se zadnjega
zloga besede ne izgovarja: [osm̩nac] namesto [osm̩nact]. Lahko pa je tudi vpliv splošne
pogovorne češčine, v kateri se tudi zadnjega »t« v besedi osmnáct ne izgovori.
Grégoire ves čas pogovora pri glasu r izgovarja francoski uvularni r.

3.

S prozodoičnega vidika sta si češčina in francoščina različni

predvsem v dolžini samoglasnikov. Kot že omenjeno ima dolžina
samoglasnikov v češčini z leksikalnega in morfološkega vidika funkcionalni
pomen in ni vezana na naglas, kot je to v francoščini. Torej češki dolgi
samoglasnik je lahko naglašen ali nenaglašen, enako kot kratki samoglasnik.
Kot primer lahko navedem nekaj besed v češčini, ki tujcem običajno
predstavljajo kar nekaj težav pri izgovarjavi zaradi naglašenega (naglašeni
samoglasnik je označen s krepko pisavo) kratkega samoglasnika in
nenaglašenega dolgega samoglasnika: neznámými (slo. z neznanci), vypátráni
(slo. odkritje), zaváhání (slo. oklevanje, omahovanje) in získávání (slo.
pridobivanje). Tu ne gre le za izgovarjavo dolgih samoglasnikov znotraj
besede, ampak tudi za kombinacijo le-teh s tako imenovanim mehkim i in trdim
i, kar se v češčini piše kot y. Ko je te besede izgovoril naravni govorec
francoščine, v tem primeru Grégoire, je dolžino samoglasnika podzavestno
povezoval z naglasom. Prvi zlog je izgovoril kratko in brez naglasa ostale zloge,
zadnjega pa sploh ne.
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Trdi glasovni začetek je v češčini prisoten predvsem na začetku povedi
in po nezložnih predlogih, kar za Francoze zveni bolj »močno«, odločno ali pa
razburjeno.
Pri ritmu govora naj omenim, da francoščina besede povezuje drugače
kot češčina in sicer zadnjo črko ali zlog s prvo črko oziroma zlogom naslednje
besede. Melodija pri vprašalnicah pri obeh jezikih narašča, pri ukazu pa pada.
Francozi imajo tudi veliko težav v izgovarjanjem češkega odprtega o na
koncu besede, kot je na primer pri besedah bylo (slo. bilo), málo (slo. malo), skoro
(slo. skoraj), kar izgovarja kot [bilu, dalu, malo] s francoskim zaprtim o).

4.1.1.1.2.2 MORFOLOŠKA IN SINTAKTIČNA RAVNINA

1.

Mešanje slovničnih spolov

„[…] … takže jo, myslím, že jsme se stali kamarády. A pak vím, že vždycky byl pro
mě trauma.“
Napačna uporaba slovničnega spola za samostalnik trauma (slo.
travma), ki je v češčini srednjega spola za razliko od francoščine, kjer je
samostalnik trauma moškega spola.
Kategorije moškega in ženskega slovničnega spola se v francoskem
jeziku določajo s členi, česar v češčini ne poznajo. V češčini imajo določene
besede drugačen slovnični spol, kot je to v francoščini. Kot že omenjeno,
francoščina ne pozna srednjega slovničnega spola.
Formalno lahko slovnični spol v francoščini razlikujemo leksikalno
(homme, femme (slo. moški, ženska)), morfološko (chien, chienne (slo. pes, psica))
ali pa morfosintaktično un ali une professeur (slo. profesor ali profesorica)).
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2.

Napačen besedni red

„Potkali jsme se poprvé před šestými lety v Praze, když jsem byl taky první
rok v České Republice stejně jako můj kamarád“
namesto
„Potkali jsme se poprvé před šesti lety v Praze, když jsem byl, stejně jako můj
kamarád, první rok v České Republice.“

Češčina spada med sintetične jezike, kar pomeni, da se za izražanje
slovničnih kategorij in tvorjenje novih besed uporablja večinoma predpone in
pripone – uporablja torej sklanjatve in spregatve, česar francoščina, ki je
analitičen jezik, ne uporablja. Za označevanje slovničnih funkcij francoščina
uporablja pomožne besede ali spremembo besednega reda. Z vidika
leksikalnih enot, lahko pri tvorjenju preteklika vidimo, da francoščina
najpogosteje uporablja sestavljeni preteklik s pomožnima glagoloma avoir (slo.
imeti) in être (biti) – »Il a travaillé.« in češko »Pracoval.« (slo. »Delal je«).
Francoska oblika preteklika je zložena iz treh leksikalnih enot: zaimek, ki
označuje osebo in število, pomožen glagol v sedanjiku skupaj z nezloženim
preteklim deležnikom izraža preteklost, medtem ko je v češčini le ena
leksikalna enota: končnica, ki izraža preteklost, osebo in število.

3.

Napačno

tvorjenje

glagolskih

oblik

zaradi

glagolskega vida
„[…] říkal, že budu vidět hodně historických staveb.“
namesto
„[…] říkal, že uvidím hodně historických staveb.“
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določanja

»Nedovršni glagoli izražajo dejanje v sedanjiku. Nepoudarjeni in
nezaznamovani prihodnjik je tvorjen iz dovršnega glagola, katerega pomen
ustreza pomenu nedovršnega. Zloženi prihodnjik določenega nedovršnega
glagola se uporablja kot poudarjanje dolgega poteka ali ponavljanja dejanja
(uvařím (slo. skuhal bom)).« (cit. po Stankovska 2009, str. 182). V francoščini se
vid razlikuje predvsem v pretekliku s časovnimi oblikami: nedovršno dejanje
se izraža z imperfektom, dovršen pa s perfektom (zložen ali enostaven). Če
povzamem, za češki nedovršni glagol bi kot ustreznico v francoščini lahko
navedla francoski imperfekt (»Il se baignait.« - »Koupal se.« (slo. »Kopal se je.«)),
za češki dovršni glagol pa bi ustrezal francoski enostaven ali zložen perfekt (»Il
s´est baigné.« / »Il se baigna.« – »Vykoupal se.« (Skopal se je)).

4.

Mešanje pridevnikov s prislovi

„[…] musím přemýšlet nad tím, jestli to řeknu slovinsky nebo česká.“

Pravilno zgrajena poved bi izgledala tako:

„[…] musím přemyšlet nad tím, jestli to řeknu slovinsky nebo česky.“

V češčini se, če zelo posplošim, pridevniki pišejo z dolgimi končnimi
samoglasniki (dobrý – dobrá (slo. dober – dobra), český – česká (slo. češki – češka)),
prislovi pa s kratkimi oziroma spremenijo končnico (v tem primeru dobrý
postane dobřě (slo. dobro), český pa česky (slo. češko)). Zaradi tega se pri
posameznikih, katerih materni jezik ni češčina, pogosto pojavljajo napake.
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5.

Uporaba zaimkov, kjer ni potrebno

„Ano, já musím přiznat, že si musím tady vždy překládat ze slovinštiny do češtiny
… to ale byl můj první slovanský jazyk.“
ali pa
„[…] On vždycky chtěl mluvit v slovinštině se mnou“

Pri češčini uporaba osebnih zaimkov v sedanjiku, pretekliku niti
prihodnjiku ni potrebna, ker je večinoma osebna oblika glagola jasno izražena
z njegovo končnico. V francoščini se v nasprotju s češčino osebni zaimki
uporabljajo, zato je imel sogovornik tu kar nekaj težav. Pravilno bi se zgornja
poved napisala kot:

„Ano, musím přiznat, že si musím tady vždy překladat ze slovinštiny do češtiny … to
ale byl můj první slovanský jazyk.“
ali pa
„[…] Vždycky chtěl mluvit v slovinštině se mnou“

Odvečna uporaba kazalnega zaimka se kaže tudi pri naslednjem primeru:
„[…] Ještě jsem byl v tom kontextu, že jsem musel taky trénovat tu češtinu a si to
rozvíjet.“
Grégoire je uporabil kazalni zaimek tu češtinu (slo. to češčino). S
semantičnega vidika lahko sicer nekatere zaimke označimo za nevtralne, kot je
na primer pri kazalnih zaimkih ce (to), ceci (tisti tukaj), cela (tisti tam) ali pa quoi
in qui (slo. kar in česar). Ti zaimki izhajajo iz latinskega srednjega spola.
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4.1.1.1.2.3 LEKSIKALNA RAVNINA

1.

Napačna uporaba besed

„Ano, ale to je fakt potom … opravdu vyzma pro mě“

Tu se Grégoire ni mogel spomniti besed výjimka, ki v češčini pomeni izjema in
je uporabil zanj podobno zvenečo besedo, ki pa nima pomena (verjetno gre tu za
mešanje s slovensko besedo izjema).
Kot zanimivost lahko omenim, da je v naslednji povedi:
„[…] čeprav, ne, i když myslím“
namesto češkega veznika je najprej uporabil slovensko besedo čeprav. Tu se
kaže vpliv okolja, gre torej za negativni slovanski jezikovni transfer iz slovenščine.
Prihaja do jezikovnega preklapljanja (code-switching). Do tega pojava prihaja zaradi
nezadostnega besednega zaklada v češčini in spontanosti ter hitrosti govora.
„[…] Ještě jsem byl v tom kontextu, že jsem musel taky trénovat tu češtinu a si to
rozvíjet.“
Uporaba glagola trénovat (slo. vaditi v fizičnem pomenu). Tu glagol sicer ni
napačno rabljen, saj gre za ekspresivno rabo. Za ekspresivno nezaznamovano rabo pa
bi Grégoire lahko uporabil glagol cvičit. V češčini se v povezavi z učenjem jezikov,
torej vaditi neki jezik, uporablja besedna zveza cvičit jazkyky, cvičit češtinu.
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4.1.1.1.2.4 STILISTIČNA RAVNINA

„[…] … takže jo, myslím, že jsme se stali kamarády.“
„[…] Ještě jsem nemluvil tak dobře jako dneska. Takže jo, to bylo pro mě fakt
těžké.“
Grégoire je uporabil besedi takže jo, kar je značilno za pogovorno češčino.
Pri naslednji povedi
„[…] Ještě jsem byl v tom kontextu, že jsem musel taky trénovat tu češtinu a si to
rozvíjet.“
je Grégoire uporabil besedo taky, ki je pogovorna različica besede také in
pomeni tudi.
Pri … a si to rozvíjet.“ gre tudi za napačen besedni red – a rozvíjet si to in
kazalni zaimek to, kjer bi Grégoire moral uporabiti zaimek ji.
Enako je storil pri:
„[…] Ano, a taky myslím, že taky potom není úplně příjemné, když máš pocit,
že můžeš mluvit ne své nejlepší úrovni.“
„Ano, ale to je fakt potom … opravdu vyzma pro mě“
Fakt je v češčini pogovorni izraz za opravdu (slo. zares).
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4.1.1.1.2.5 ORTOGRAFSKA RAVNINA

Pri analizi ortografije, sem se osredotočila na besedilo, ki ga je sogovornik
prevedel iz svojega prvega jezika, torej francoščine, brez uporabe slovarjev.
Analizirala sem uporabo diakritičnih znamenj, ločila in napake na morfološki
ravni.
Prevod iz francoščine:
Velká část restauraci ve Slovinsku nabízí poledne během týdne takzvaná Kosila,
ale se vyhýbají to říct turistům. Tady to je malé tajemství, které Vám umožňuje spořit
během dovolené ve Slovinsku.
Tu je Grégoire poleg ene slovnične napake naredil eno semantično in sicer
pri glagolu spořit, ki v češčini sicer pomeni varčevati, vendar bi v tem kontekstu
bila ustreznejša uporaba glagola ušetřit. Ta glagol v tem primeru pomeni
privarčevati na kratek rok, medtem ko pomeni spořit varčevati na dolgi rok. Pri
ostalih napakah je šlo le za napačen besedni red, torej napake na sintaktični
ravnini.
Popravek:
Velká část restaurací ve Slovinsku nabízí během pracovního týdne každý den v
době oběda Kosila, ale vyhýbají se to říct turistům. Tady je to malé tajemství, které Vám
během dovolené ve Slovinsku, pomůže ušetřit.
V drugem odstavku je prišlo do ene slovnične napake: turisti (slo. turisti) –
napačna uporaba množine v imenovalniku:
Samozřejmě, pokud jsme turisti, můžeme také dostat tyto levná polední nabídky,
ale skoro pokaždé využije číšník vaši neznalost slovinštiny a Vám podá jídelní lístek
restaurace, aniž by Vám upozornil, že mají také o dvakrát levnější nabídky: kosilo stojí od

70

6€ do 10.90€ a zahrnuje hlavní jídlo, předkrm a dezert, jak by to mohlo být lépe? Stačí
říct „kosilo“.
A je to, dobrou chuť a ať se Vám dobře spoří!
Pri besedah využije (slo. izkoristi) je Grégoire uporabil napačno predpono
vy- namesto zne-. Besedno zvezo „aniž by Vám upozornil“ (slo. „brez, da bi vas
opozoril“) je Grégoire prevedel dobesedno iz francoščine, v češčini je s stilističnega
vidika boljša uporaba „aby vás informoval“. Ravno tako je dobesedno prevedel
besedno zvezo „o dvakrát levnější nabídky“, kar je v češčini napačno na leksikalni
ravnini, gre za napačen pomen – pravilno bi bilo „o polovinu“ ali „dvakrát“ pa brez
predloga o.
Beseda dezert (slo. sladica), ki je izposojenka, v češčini sicer ni popolnoma
nepravilna, vendar bi stilistično bilo bolje uporabiti besedo „zákusek“.
V zadnji povedi je Grégoire ponovno uporabil napačen glagol, saj je
pomensko, kot že razloženo zgoraj, za besedo privarčevati na kratki rok, v češčini
primernejša uporaba glagola ušetřit.
Popravek:
Pokud jste turisté, můžete samozřejmě využívat právě tato levná menu, ale
bohužel téměř pokaždé zneužije číšník vaši neznalost slovinštiny a nabídne vám běžný
jídelní lístek místo toho, aby vás informoval, že mají také o polovinu levnější obědové
menu: "kosilo" stojí od 6€ do 10.90€ a zahrnuje předkrm, hlavní jídlo, a zákusek. Takové
kombinaci za tuto cenu se nedá konkurovat.
Tak, ať ušetříte, dobrou chuť.
Originalno besedilo:
Une grande partie des restaurants de Slovénie proposent en semaine le midi des
Kosilo mais se gardent bien de le dire aux touristes. Un petit secret qui va vous faire
économiser pendant vos vacances en Slovénie. Bien entendu, si on est touriste, on peut en
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bénéficier de ces menus pas chers mais presque toujours, le serveur profitera de votre
méconnaissance du slovène et vous tendra la carte du restaurant sans vous dire qu’ils ont
aussi un menu deux fois moins cher : Un kosilo coûte de 6€ à 10.90€ pour un plat-entréedessert, c’est imbattable ! Prononcez « Kossilo » Voila, bon appétit et bonnes économies.
(http://slovenie-secrete.fr/)
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4.2 ANALIZA REZULTATOV

Rezultati moje raziskave so pokazali naslednje:
1.

V govoru sem zasledila prisotnost tujega naglasa, je jasno

prepoznano, da sogovornik aktivno uporablja še svoj prvi jezik, torej
francoščino (hipoteza potrjena).
2.

Z vidika jezikovnih posebnosti je prihajalo do jezikovnega

transferja, interference in preklapljanja. Jezikovnega mešanja nisem zasledila,
kar mojo hipotezo delno potrjuje.
3.

Jezikovne interference so najopaznejše tako na fonološki in

fonetični kot tudi na morfološko-sintaktični ravnini. Na leksikološki ravnini do
jezikovnih interferenc ni prihajalo v takšni meri, kot pri ostalih dveh, kar mojo
hipotezo ravno tako delno potrjuje.
•

na fonološki ravnini je prihajalo do:
▪

prenosa naglasa iz francoščine Iz naglasa je torej jasno
prepoznano, da sogovornik aktivno uporablja še svoj prvi
jezik, francoščino (hipoteza potrjena);

▪

Grégoire je češke dolge samoglasnike izgovarjal kratko, kar
potrjuje mojo hipotezo o nepravilni izgovarjavi dolgih
samoglasnikov v češčini;

▪

soglasnike ch, h in ř je sogovornik izgovarjal napačno, kar prav
tako potrjuje mojo hipotezo o nepravilni rabi čeških
soglasnikov;

▪

med posameznimi besedami ali med povedmi sogovornik ni
delal premora, ki je značilen za češčino. S tem je potrjena
hipoteza o povezovanju besed po francoskem principu liaison;
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▪

melodija govora je bila pri Grégoirju statična, kar potrjuje
hipotezo o drugačni melodiji in ritmu govora, kot sta značilna
za formalno češčino;

▪

na začetku povedi se je pojavljal mehki glasoslovni začetek
namesto za češčino značilno trdega glasoslovnega začetka, s
čimer se je moja hipoteza o mehkem glasovnem začetku
potrdila.

•

Na morfološko-sintaktični ravnini se je pojavljalo:
▪

mešanje slovničnih spolov;

▪

napačen besedni red;

▪

napačna uporaba glagolskega vida;

▪

mešanje pridevnikov s prislovi;

▪

neustrezna uporaba osebnih zaimkov, kar prav tako potrjuje
mojo hipotezo.

•

Napačno besedo je sogovornik v pogovoru uporabil enkrat, zato
je hipoteza o tem, da bo na leksikalni ravnini prihajalo do
nepravilne uporabe določenih besed, potrjena.

•

Grégoire je v češčini uporabljal izraze, značilne za pogovorno
češčino, kar potrjuje mojo hipotezo o nesposobnosti razlikovanja
med pogovorno in pisno češčino.

•

Na ortografski ravnini pa se ni pojavljala nepravilno uporabljena
diakritika, ločila in napačna raba čeških različic i-ja (mehki i in
trdi y) in h-ja (ch in h), ampak predvsem napake na leksikalni
(napačna uporaba besed po pomenu) in sintaktični ravnini
(napačen besedni red) kar mojo hipotezo izpodbija.
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5. ZAKLJUČEK

Večjezičnost je pomembno sredstvo na družbenem in osebnem področju. Za
večjezično osebo dostopnost različnih jezikov v družbi služi kot uporabno
interaktivno sredstvo. Namen moje magistrske naloge je bilo raziskati, do kakšnih
jezikovnih posebnosti prihaja pri večjezični osebi z jezikovno kombinacijo češčine in
francoščine, ki se je tuje jezike začela učiti šele po tako imenovanem kritičnem obdobju
in v kakšni meri.
V teoretičnem delu navajam definicije prvega in drugega jezika (materni jezik,
prvi jezik, drugi jezik, tuji jezik), opisujem razvoj jezika pri večjezičnih osebah
(kritično obdobje), definicije večjezičnosti in opredeljujem njene opredelitve s
psiholingvističnega vidika ter opisujem jezikovne posebnosti pri večjezičnih
posameznikih (jezikovna interferenca, jezikovno mešanje in preklapljanje). Pri pisanju
teoretičnega dela sem si pomagala predvsem z deli Antológia bilingvizmu Josefa
Štefánika, Otroški govor: razvoj in učenje, nastale s strani Ljubice Marjanovič Umek in
Simone Kranjc, Bilingvismus a bilingvní výchova: na příkladu bilingvismu česko-německého
Martina Lachouta in z znanstveno monografijo Individualna in kolektivna dvojezičnost
ter Parler plusieurs langues: Le monde des bilingues, Françoisa Grosjeana.
Sledila je raziskava, za katero sem si izbrala pogovor z večjezično osebo
(materni jezik je francoščina, tuja pa sta češčina in slovenščina). Za sodelovanje sem
prosila osebo iz Francije, ki že več let živi na Češkem in se je češčino in slovenščino
začela učiti pri osemnajstih letih. Raziskava in podrobna analiza je opisana v
praktičnem delu te magistrske naloge. V praktičnem delu sem se preko kratke
jezikoslovne primerjave češkega in francoskega jezika posvetila analizi zvočnega
prepisa na podlagi posnetega pogovora. Pri analizi jezikovnih posebnosti na že prej
omenjenih jezikovnih ravninah sem si pri češčini pomagala z delom dr. P. Stankovske
(Češka slovnica za bohemiste, Češka skladnja), dr. G. Perka in M. Schlamberger Brezar (La
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morphosyntaxe non-verbale), dr. G. Perka, M. Schlamberger Brezar in A. Mezeg (La
syntaxe du français – approche contrastive), spletnim češko-francoskim slovarjem Seznam
in spletnim francoskim slovarjem Larousse.
Pri analizi celotnega pogovora in pisnega dela sem ugotovila, da do največjih
odstopanj od knjižne norme prihaja na fonološki in morfološko-sintaktični ravnini. Pri
večjezični osebi iz Francije je med drugim namreč prihajalo do prenosa francoskega
naglasa in napačne uporabe glagolskega vida, mešanja slovničnih spolov ter
napačnega besednega reda.
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