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Апстракт
Кога се изучува странски јазик, вообичаено некои фонеми се изговараат
различно од тоа како би биле изговорени од родените говорници. На пр. кога
странци учат да зборуваат англиски јазик, тие можеби поинаку изговараат некои
англиски фонеми за разлика од оние чиишто мајчин јазик им е англискиот. Тоа
се случува поради разликите од фонолошки аспект кои постојат помеѓу двата
јазика т.е. дали звукот одговара на буквата, дали фонемите се долги или кратки,
кои се разликите во однос на артикулацијата на гласовите односно местото и
начинот на образување на гласовите итн. Сето тоа претставува голем предизвик
за учениците при совладувањето на изговорот, во процесот на учење на странски
јазици. Во овој труд се дава преглед на гласовните системи на шпанскиот и
англискиот јазик и се прави контрастивна анализа на истите, се презентираат
разликите во изговорот на самогласките и најчестите фонетски интерференции
помеѓу англиските и шпанските вокали.
Клучни зборови: вокали, изговор, интерференции, шпански, англиски.
Вовед
Секој јазик е составен од различни звуци кои ги комбинираме за да
произведеме зборови и реченици. Фонетиката и фонологијата се научни
дисциплини кои се занимаваат со проучување на гласовите, но од различен аспект.
Фонетиката ги изучува јазичните единици – гласовите и нивните варијанти т.е.
ја проучува конкретната реализација на гласот. Единица на фонетиката е фонот,
односно гласот. Фонологијата пак, се занимава со проучување на функцијата на
гласовните единици во гласовната низа. Единица на фонологијата е фонемата1.
Фонетиката го проучува образувањето и изговорот на гласовите. Изговорот
се однесува на гласовите што ние ги произведуваме за да создадеме значење.
Затоа, за да се пренесе јасна порака и да не дојде до недоразбирање при
комуникацијата на странски јазик, од клучно значење е да се има добар изговор.
Комуникацијата е процес при кој индивидуите взаемно си дејствуваат, влијаат и
меѓусебно се разбираат т.е. процес на заемно дејство, меѓусебно разбирање или
1

Фонемата е најмала единица во јазикот што сама по себе, нема самостојно значење. Само со
здружување, фонемите создаваат поголеми единици што имаат сопствено значење (морфеми,
зборови).

– 345 –

ФИЛКО
FILKO

Марија Тодорова
Весна Продановска-Попоска

не разбирање (Симеонова, 2010: 594). Затоа, за да нема пречки во процесот на
комуникацијата, треба да се обрне внимание на сè што влијае врз изговорот на
гласовите т.е. на сличностите и разликите на гласовниот систем на англискиот
и на шпанскиот јазик.
Англискиот и шпанскиот јазик потекнуваат од различни групи на јазици.
Шпанскиот јазик е од романската група на јазици заедно со францускиот,
португалскиот, италијанскиот и каталонскиот, а англискиот јазик спаѓа во
групата на германски јазици заедно со германскиот, шведскиот, норвешкиот
и данскиот. Затоа, постојат многу разлики помеѓу двата јазика и лесно е да
се воочат истите. Во продолжение се анализираат постоечките разлики од
фонолошки аспект и се прави компаративна анализа на гласовниот систем на
англискиот и на шпанскиот јазик.
Вокални фонеми, дифтонзи и трифтонзи
Шпанскиот јазик има прилично едноставен гласовен систем кој се состои
од 5 самогласки (вокали) и за разлика од англискиот јазик, не постојат долги
и кратки вокали. Два од нив се затворени /i/ и /u/, два се полузатворени /e/ и
/o/, и еден е отворен /a/. Во однос на тоа каде се наоѓа јазикот при нивното
образување т.е. во однос на неговото хоризонтално движење, можат да се
издвојат два предни вокала /i/ и /e/, еден среден /a/ и два задни /u/ и /o/. Во
однос на позицијата на усните /u/ и /o/ се заокружени вокали, а /i/, /e/ и /a/
не се. Самогласките во шпанскиот јазик се делат на силни или полни (шпан.
fuertes) и слаби или полусамогласки т.е полувокали (шпан. débiles). Во силни
самогласки спаѓаат: A, E, O, а во слаби: I, U. Групата составена од две различни
самогласки кои формираат дел од слог, се нарекува дифтонг. Дифтонг може да
се образува од силна и слаба: aire, peine, aula; од слаба и силна: haciendo, novio;
и од две слаби самогласки: ciudad, cuidado итн. Две силни самогласки не може
да формираат дифтонг, тие формираат два слога, како на пример во aéreo (a-ére-o). Во шпанскиот јазик постојат вкупно 14 дифтонзи: ei - peine; ai - aire; oi –
boina; eu – Europa; au – aula; ou – Lourdes; ia – historia; ie – tiene; io – colegio; iu
– ciudad; ua – agua; ue – aeropuerto; ui - cuidado и uo - cuota (Gonzáles Hermoso,
Cuenot, Sánchez Alfaro (1999: 17). Исто така, постојат и групи од три самогласки
кои се изговараат одеднаш и тие се нарекуваат трифтонзи. Трифтонг е група од
една силна самогласка помеѓу две слаби: buey, Paraguay. Во шпанскиот јазик
постојат 4 трифтонзи: uei – buey; iai - cambiáis, iei - estudiéis и uai – actuáis.
Постојат и други комбинации на дифтонзи и трифтонзи но тие се среќаваат во
некои од дијалектите на шпанскиот јазик.
За разлика од шпанскиот, англискиот јазик има далеку покомплексен
гласовен систем кој се состои од 12 самогласки (вокали) од кои 7 се кратки
вокали /e/, /æ/, /ɪ/, /ə/, /ʌ/, /ʊ/ и /ɒ/, а 5 се долги /i:/, /ɜ:/, /u:/, /ɔ:/ и /ɑ:/. Во однос
на висината, јазикот може да биде прилепен за долниот дел од устата, да биде
поставен на средина или да биде високо подигнат. Според тоа, во англискиот
јазик постојат 4 високи вокали /i:/, /ɪ/, /ʊ/ и /u:/, потоа 4 средни /e/, /ə/, /ɜ:/ и /ɔ:/2
и 4 ниски вокали /æ/, /ʌ/, /ɒ/ и /ɑ:/. Во однос на хоризонталното движење на
јазикот, постојат 4 предни вокали /æ/, /e/, /i:/ и /ɪ/3, 4 средни вокали /ʌ/, /ɜ:/, /ə/
2

Во некоја литература се наведуваат 5 средни вокали, како петти вокал се вклучува и /ɛ:/.

3

Во некоја литература вокалот /ɛ:/ се вклучува како петти во групата предни вокали заедно со
/æ/, /e/, /i:/ и /ɪ/.
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и /ʊ/ и 4 задни /ɑ:/, /ɒ/, /ɔ:/ и /u:/. Во однос на позицијата на усните, /ɒ/, /ɔ:/, /ʊ/
и /u:/ се заокружени вокали, а /æ/, /ɑ:/, /ʌ/, /e/, /ɜ:/, /ə/, /i:/, /ɪ/ и /ɛ:/ не се. Како во
шпанскиот, така и во англискиот јазик постојат дифтонзи и трифтонзи, иако се
јавуваат во помалку комбинации на фонеми. Според П. Роуч (2009) има вкупно
8 дифтонзи: /ɪə/, /eə/, /ʊə/, /ɔɪ/, /eɪ/, /aɪ/, /əʊ/ и /aʊ/ и 5 трифтонзи /aʊə/, /əʊə/ /
eɪə/, /ɔɪə/ и /aɪə/. Во продолжение се наведени неколку примери за дифтонзи и
трифтонзи: ear→ [ˈɪə]; chair→ [ˈʧeə] или [ˈʧɛ:]; sure→ [ˈʃʊə] или [ˈʃɔ:]; lore→
[ˈlɔə] или [ˈlɔ:]; boy→ [ˈbɔɪ]; cake→ [ˈkʰeɪk]; night→ [ˈnaɪt]; phone→ [ˈfəʊn];
coal→ [ˈkʰəʊɫ] или [ˈkʰɒʊɫ]; owl→ [ˈaʊɫ]; shower→ [ˈʃaʊə], [ˈʃɑ:ə] или [ˈʃɑ:]; mower →[məʊə]; player →[pl eɪə]; lawyer →[lɔɪə]; tyre→ [ˈtʰaɪə], [ˈtʰɑ:ə] или [ˈtʰɑ].
Јазична нтерференција
При усвојување на јазици, постепено стекнуваме чувство за новите
информации и добиваме идеи како да ги поврземе со нашите претходни знаења.
Во ситуации кога се пренесуваат и користат претходните јазични знаења од
мајчиниот јазик (Ј1) со цел да се олесни усвојувањето на новиот јазик т.е.
јазикот со кој што се среќаваме за прв пат, тогаш станува збор за “трансфер”.
Двојазичните личности имаат способност наученото во една ситуација да го
пренесат во друга, односно да трансферираат знаења и вештини од нивниот
мајчин јазик на целниот јазик. Степенот на трансфер помеѓу јазиците зависи од
јазичната блискост помеѓу нив т.е. од влијанието што произлегува од сличностите
и разликите помеѓу целниот јазик и јазикот што е претходно усвоен. (Odlin,
1989: 27). Може да се создаде позитивен или негативен трансфер. Позитивен
трансфер се создава кога научените структури или правила кои важат за Ј1,
соодветно и правилно се употребуваат при изразувања на Ј2. Спротивно на
тоа, кога научените структури или правила кои важат за Ј1, не се употребуваат
соодветно и правилно и на тој начин доаѓа до грешки во изразувањата на Ј2,
тогаш станува збор за негативен трансфер Понекогаш негативниот трансфер
се нарекува интереференција (Yule, 2006: 167). Интерференцијата се јавува кога
првиот јазик влијае на учењето на вториот јазик. Под поимот интерференција,
Вајнрајх (1964) мисли на отстапување од нормите на јазикот што се јавуваат
во говорот на двојазична личност како резултат на познавањето на друг јазик,
т.е. како резултат на јазичен контакт. Според него, поимот интерференција
подразбира реорганизирање на структурите што произлегуваат од воведување
на туѓи елементи во најсилно структурираните области на јазикот како што
е голем дел од фонетскиот систем, од морфологијата и синтаксата како и
одредени области од речникот (сродност, боја, време итн.) (Weinreich, 1964:
1). Во неговите истражувања, терминот интерференција се употребува за
различни видови јазичен трансфер, кои се јавуваат во различни социокултурни
услови и предизвикуваат различни јазични последици (Weinreich, 1953/1968, во
Odlin, 1989: 12). Постојат три видови интерференции: фонетски, синтаксички
и лексички. Ние овде ќе ги разгледаме фонетските интерференции помеѓу
шпанскиот и англискиот јазик. Според Лекова, фонетската интерференција
предизвикува неправилно изговарање на фонетски звуци во вториот јазик
поради различни фонетски структури во мајчиниот јазик или првиот странски
јазик. Тоа значи дека поради разликите што постојат помеѓу двата јазика,
говорникот погрешно изговара некои од зборовите на странскиот јазик (Lekova,
2010: 321).
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Фонетска интерференција помеѓу англиските и шпанските вокали
Како што веќе беше споменато претходно, англискиот јазик има
покомплексен гласовен систем за разлика од шпанскиот т.е. англискиот
гласовен систем се состои од 12 самогласки (/i:/, /ɪ/, /e/, /ӕ/, /Λ/, /ɑ:/, /ɒ/, /ɔ:/, /ʊ/,
/u:/, /ɜ:/, /ə/), а во шпанскиот јазик има само 5 (/a/, /e/, /i/, /o/, /u/). Иако некои
вокални фонеми од англискиот јазик се многу слични со некои од шпанскиот
јазик, односно англиските самогласки /i:/, /e/, /ɔ:/, /u:/ се речиси еквивалентни
на шпанските самогласки /i/, /e/, /o/, /u/ сепак, во ниту една од петте шпански
самогласки, артикулацијата на гласовите не се совпаѓа целосно со било која
од самогласките во англискиот јазик. Ова може да предизвика многу фонетски
интереференции, бидејќи некои самогласки од шпанскиот јазик, можат лесно
да бидат заменети со самогласки од англискиот јазик и обратно. Така на пример,
шпанскиот отворен, среден вокал /a/ не се изговара на ист начин како било кој од
следниве вокали во англискиот јазик: нискиот, преден вокал /æ/; нискиот, среден
вокал /ʌ/ и нискиот, заден вокал /ɑ:/. Сепак, самогласката /a/ од шпанскиот јазик
често се заменува со англиската /æ/ или шпанската самогласка /o/ се заменува
со англиската /ɒ/ (Weinreich, 1968: 18-19). Освен горенаведените, останатите
англиски самогласки, во голема мера се разликуваат од шпанските самогласки.
Поради фактот дека постои нееднаквост во бројот на самогласки во шпанскиот
и англискиот гласовен систем, може да се забележи дека шпанските говорители
се стремат да групираат различни англиски фонеми, асимилирајќи ги во една
шпанска фонема. Таков е примерот со „i“ за којшто во шпанскиот јазик има
само една самогласка /i/, додека во англискиот има две, долга /i:/ и кратка
/ʊ/. Зборовите на англиски јазик што ги содржат овие самогласки се тешки
за шпанските говорители, како за изговор, така и за нивно препознавање. На
пример, sheep (овца) наспроти ship (брод), или heat (топло) наспроти hit (удар).
Може да се каже дека една од најклучните карактеристики која прави голема
разлика помеѓу овие два јазика, е должината на самогласките т.е. присуството
на кратки и долги самогласки во англискиот јазик, нешто што не постои во
шпанскиот. Во продолжение се дадени неколку примери за вокалните фонеми
во англискиот и шпанскиот јазик (Barrutia; Schwegler, 1994: 186, 188):
примери
beat
bit

АНГЛИСКИ
фонеми
други примери
/i:/ - долга [i]
seat, kneel, reed
/ɪ/ - кратка [ɪ]
lid, it, fiddle, hid

bait
bet

/e:/ - долга [e]
/ɛ/ - кратка [ɛ]

wait, wade, made, maid
met, said, when

bat
but

/ӕ/ - кратка [æ]
/ə/ - кратка [ə]

mat, mad, fan, clad
putt, cut, nut

nod
node

/ɑ/ - кратка [ɑ]
/o/ - долга [o]

far, rot, lot, not
rode, lonely, bone

bore

/ɔ/ - кратка [ɔ]

more, core, for

boot
book

/u/ - долга [u]
/ʊ/ - кратка [ʊ]

rude, soothe, mood
good, would, should
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примери
si, mi

ГЛАСОВНИТЕ СИСТЕМИ НА ШПАНСКИОТ
И НА АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК

фонеми
/i/ - кратка

ШПАНСКИ
други примери
ti, vivir, escribir

se, me

/e/ - кратка

pez, verano, estar

sal, mal

/a/ - кратка

pan, alma, madre, amor

sol, lo

/o/ - кратка

dos, voz, barco, los

su, tu

/u/ - кратка

luz, curso, usted, pudo

Друга разлика помеѓу овие два јазика е тоа што во шпанскиот јазик не постои
самогласката „schwa“, која пак во англискиот се појавува во голем број зборови.
Затоа, во изговорот на еден англофон, најверојатно би имало многу „schwas“,
што иако нема да биде причина за неуспешна и неразбирлива комуникација,
сепак ќе ја отежни истата. Во однос на формирањето на дифтонзи, може да
се забележи дека во шпанскиот јазик не постојат дифтонзи што завршуваат
на овој вокал, како што има во англискиот ([iə], [ɛə], [uə]). Од друга страна
пак, во англискиот јазик фонемите /w/ и /j/ не формираат дифтонг. Од сето ова,
не е тешко да се предвидат најголемите проблеми кои може да се сретнат при
изговорот на вокалите и тоа: прекумерно издолжување на самогласките (muuucho наместо mucho) и дифтонгизација на /e/ и /o/ (muchou наместо mucho, habley
наместо hablé) (Barrutia; Schwegler, 1994: 186, 187).
Понекогаш, при изговарање на шпански зборови се среќава трансферирање
на некои кратки вокали од англискиот јазик. Таквиот трансфер се јавува претежно
во хомоними како на пример во зборовите: intención (intention), interesante (interesting), diplomático (diplomatic) итн. Некои англофони го трансферираат од
англиски, краткиот вокал /ɪ/, притоа изговарајќи ги погрешно зборовите [ɪntensión] наместо [intensión], [ɪnteresánte] наместо [interesánte], [dɪplomátiko]
наместо [diplomátiko]. На истиот начин, иако вокалот /ӕ/ (анг. rat, bad, rag) не
постои во шпанскиот јазик, при изговорот на шпански зборови, тој може да
се трансферира од англиски. Така, многу често може да се слушне [sӕntə ӕnə]
Santa Ana, наместо [sánta ána]; [kӕləfɔ:niə] California, наместо [kalifórnia] или
[pӕtiou] patio, наместо [pátio] (Barrutia; Schwegler, 1994: 191). За да се избегнат
овие интерференции, треба добро да се познаваат вокалните системи на двата
јазика.
Друг проблем којшто може да се појави е додавање на палатален елемент
[y] или [i] пред буквата „u“. Така на пример, во англиските зборови cute, Cuban, pure итн. се вметнува полувокалот [i] помеѓу [u] и согласката: cute [kiut],
Cuban [kiubən], pure [piur]. Понекогаш „u“ се поистоветува со [iu], изговарајќи
ги погрешно зборовите: universidad → yuniversidad, miudo → myudo, muro →
myuro итн. (Barrutia; Schwegler, 1994: 192).
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Заклучок
Со контрастивната анализа помеѓу вокаланите системи на шпанскиот
и англискиот јазик, се утврдуваат и истакнуваат клучните разлики во
изговорот на англиските и шпанските вокали. Од фонолошки аспект, во
трудот се ограничуваме на анализа и споредување само на вокалните фонеми,
истакнувајќи ги најкарактеристичните фонетски интерференции кои можат
да се сретнат. На пример, посебно се обрнува внимание на потешкотиите кои
можат да се јават при изговорот на шпанските фонеми /a/, /i/ и /o/. Во споредба
со англискиот јазик кој има покомплексен гласовен систем, шпанскиот јазик
има прилично едноставен кој се состои од само 5 самогласки (вокали) и за
разлика од англискиот јазик, не постојат долги и кратки вокали. Поради овие
разлики во шпанскиот и англискиот гласовен систем, шпанските говорители
многу често групираат различни англиски фонеми, асимилирајќи ги во една
шпанска фонема. Контрастивната анализа помеѓу два јазика е секогаш корисна
за наставата по странски јазик и усвојувањето на истиот бидејќи помага во
откривањето на клучните разлики помеѓу јазиците што би можеле да бидат
извор на грешки за ученикот. Затоа, предметните програми за настава по јазик
треба да се прилагодат на одредена целна група, според нивните потреби и цели.
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