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Апстракт  

Јазикот е значајно средство со социјален карактер за комуникација меѓу луѓето, 

а комуникацијата се одвива секогаш во одредена ситуација, т.н. комуникациска 

ситуација. Во таа ситуација учесниците, поточно комуникаторите егзистираат реално и 

се социјализираат со текот на времето. При социјализирањето ја запознаваат реалноста 

на ист начин како и другите припадници на истата заедница. Тие го категоризираат, 

означуваат и пренесуваат надворешниот свет преку јазикот. Со други зборови, учат 

како да ја прифаќаат надворешната средина преку јазикот и да се однесуваат во 

соодветната комуникациска ситуација според правилата на таа заедница. На тој начин 

преку јазикот луѓето го интерпретираат надворешниот свет на сопствен начин, односно 

влијаат врз неговото креирање. Освен за да го означи надворешниот свет, јазикот, 

преку начинот на зборување влијае и врз начинот на размислување и заземање ставови, 

врз начинот на социјално дејствување и вреднување и сл. Друга функција на јазикот е 

да ја презентира индивидуата како социјално битие. Со помош на јазикот (заедно со 

невербалните и паравербалните средства),  таа дава информации за себе, за своите 

мисли, чувства, ставови, доживувања итн.  Преку јазикот се идентифицираат и 

социјалните групи како културни заедници. Ова е можеби и една од 

најрепрезентативните особини на јазикот,  затоа што јазикот се јавува како 

диференцијална категорија. Со други зборови јазикот се одразува на секој можен начин 

врз човечкиот живот, било индивидуално, или како дел од поголемата заедница т.е. 

култура.  

 Иако можеби не е лесно за препознавање, но сепак и културата е вкотвена во 

јазикот. Голем број на лексички и граматички изрази, начини и содржини на 



комуницирање  се специфични за една културна заедница а непознати, или подобро 

кажано неприродни за друга. 

 Токму за овој сооднос меѓу јазикот и културата ќе стане збор во оваа научна 

статија, која ја пишуваме со цел да обелодениме некои факти за присуството на јазикот 

во културата, но и обратно за културата во јазикот. 

 

 

Култура и јазик 

Одредувањето на значењето на поимот ’култура’ не е лесна работа. До сега се 

обидувале многу научници, и тоа од различни области: културологија, социологија, 

антропологија, културна семиотика и сл., да дојдат до решение. Секој од научниците го 

разгледува овој поим од за себе релевантен аспект. Но до конечна дефиниција може да 

се дојде само со интердисциплинарен пристап.  

Појавата на поимот ’colere’ е за прв пат е регистрирана во 17 век. Овој поим 

означувал ’негува’ (сп. Асман 2006: 9). Негата првобитно се однесувала на земјата (и 

самиот денешен збор ’агрикултура’ потсеќа на тоа), за да потоа ја опфати и негата на 

телото воопшто. Во меѓувреме зборот ’култура’ се среќава како дел од некои синтагми 

како: култура на забава, култура на облекување, култура на спортување итн.  кои 

означуваат човечки активности што се проследуваат систематски. 

Зборот ’култура’ сè почесто се употребува во литературата за да означи некоја 

заедница, која се карактеризира со мноштво на норми, конвенции и мислења, кои 

влијаат врз однесувањето на припадниците на заедницата. Но ваквите дефиниции не ги 

вклучуваат и материјалните човечки достигнувања (романи, театарски претстави, 

уметнички слики и сл.). За таа цел Фишер (2006:181) ја проширува дефиницијата и под 

култура подразбира „пренесени или стекнати модели на однесување, духовни и 

материјални достигнувања и животни околности на една заедница од луѓе (по правило 

настанати во минатото)“ (превод Д.М.). Последното значи дека културата се гради низ 

многу години, па дури и векови.  Таа се гради во сооднос со географските, природните, 

историските и политичките услови. Таквите услови, пак, влијаат и врз развитокот на 

јазиците, менталитетите, уметноста итн. Па во таа смисла се говори за македонска, 

германска, француска, кинеска култура, кои се базираат на принципот на ограничување 



(сп. Асман 2006:9). Наспрема тоа Норд (1993:20) смета дека не мора задолжително да 

биде поврзана културата со географските, јазичните па дури ни државните ентитети, и 

дека тие не се строго разграничени, туку се поклопуваат на одредени места и имаат 

„неостри рабови“. Значи културата не е „строго ограничена единица, туку се 

конституира од спротивната поставеност на различните начини на однесување“ (Норд 

1993: 278) (превод Д.М.). 

Сите дефиниции се надополнуваат едни со други, иако заземаат различни 

аспекти. Заедничко за сите е што концептот на културата претставува мноштво од 

знаења, познавања и перцепции; материјални предмети и духовни вредности, кои 

постојано се негуваат и развиваат. Со други зборови култура е сè што е досега 

создадено од човекот и што го одвојува човекот од дивината и го прави да биде човек 

(сп. Асман 2006:11). 

Во тесна врска со културата се разгледува и културната специфика. Под 

културна специфика се подразбираат објекти или апстракти, кои се длабоко всадени во 

една култура и предизвикуваат одредени претстави кај нејзините припадници, а кои се 

непознати за претставниците на другите култури и кај нив предизвикуваат поинакви 

претстави.  Тие се јавуваат во сите животни полиња и го карактеризираат начинот на 

живеење на луѓето. Овде се вбројуваат предмети како храна, облека, музички 

инструменти, алатки итн. потоа дејствија, концепти, системи, гледишта, навики, 

традиции, институции, титули, хумор, табу итн. Норд (1993:22) ги смета за 

културноспецифични „сите форми на (јазично и нејазично) делување и однесување, 

кои се различни отколку во другите заедници, и се во сооднос со нормите, конвенциите 

и мислењата што владеат во таа заедница“ (превод Д.М.)  

 Културните специфики се релативни и стануваат видливи само во споредба со 

други култури, иако мора да се признае дека постојат и такви културни специфики кои 

се присутни во повеќе култури, но во споредба со трета делуваат несекојдневно, чудно. 

Па оттука и јазикот фунгира како културна специфика бидејќи и тој е систем, цврсто 

вкотвен во една култура, кој го карактеризира специфичниот начин на живеење на 

членовите на една заедница и почива на нормите и конвенциите, кои се повеќе или 

помалку различни отколку во другите заедници и се развива со векови и во сооднос со 

надворешните услови. Па оттука и им звучи непознато, чудно на говорителите на 

другите јазици.  



Јазикот е значајно средство со социјален карактер за комуникација меѓу луѓето, 

а комуникацијата се одвива секогаш во одредена ситуација, т.н. комуникациска 

ситуација. Во таа ситуација учесниците, поточно комуникаторите егзистираат реално и 

се социјализираат со текот на времето. При социјализирањето ја запознаваат реалноста 

на ист начин како и другите припадници на истата заедница. Тие го категоризираат, 

означуваат и пренесуваат надворешниот свет преку јазикот. Со други зборови, учат 

како да ја прифаќаат надворешната средина преку јазикот и да се однесуваат во 

соодветната комуникациска ситуација според правилата на таа заедница. На тој начин 

преку јазикот луѓето го интерпретираат надворешниот свет на сопствен начин, односно 

влијаат врз неговото креирање. Освен за да го означи надворешниот свет, јазикот, 

преку начинот на зборување влијае и врз начинот на размислување, односно врз 

начинот на социјално дејствување и вреднување. Друга функција на јазикот е да го 

презентира поединецот како социјално битие со сопствени особености, чувства, 

претстави, начини на размислување и однесување, ставови итн. Цицеро рекол: 

“зборувај за да можам да те видам!“ Зад оваа мисла се крие идејата дека сè додека е 

човекот нем, останува невидлив, и покрај визуелната присутност. (сп. Асман 2006:47) 

Со помош на јазикот (заедно со невербалните и паравербалните средства),  тој дава 

информации за себе, за своите мисли, чувства, ставови, доживувања итн.  Преку 

јазикот се идентификуваат и социјалните групи како културни заедници. 

Диференцијалноста како категорија е можеби и една од најрепрезентативните особини 

на јазикот. Неговите говорители го осознаваат светот со помош на јазикот, и тоа на 

истиот начин како и другите членови на истата заедница. Тие ги категоризираат и 

означуваат појавите на надворешниот свет и им даваат сопствени интерпретации. За 

таа цел тие користат специфичен вокабулар за секој за нив релевантен предмет појава, 

дејство, релација и сл.  

И релевантноста е поврзана со културата, затоа што постојат предмети и 

дејствија од реалноста, кои за една култура се чинат дека се поважни отколку за друга, 

па логично е овие предмети и дејствија да бидат именувани дури и со повеќе лексички 

средства. Така Ескимите имаат повеќе различни називи за различните видови на снег. 

Некои од овие видови на снег ги има веројатно и во други земјени предели, но во 

свеста на најголемиот број останати жители на земјата снегот е само една форма на 

врнеж, која се состои од мали и меки водени кристали. И обратно, т.е. ако некои 

предмети и дејствија се неважни за една култура, нема потреба да бидат 



вербализирани.  На тој начин настануваат реалиите кои создаваат вистински празнини 

(сп. Колер 2004:232) во лексичките системи на другите јазици.  

Со други зборови јазикот се одразува на секој можен начин врз човечкиот 

живот, било индивидуално, или како дел од поголемата заедница т.е. култура. 

 Од сето горенаведено можеме да заклучиме, дека јазикот претставува културна 

специфика, која ги прави претставниците на таа култура да се разликуваат од 

претставниците на другите култури. Но ајде да се запрашаме што е со обратниот 

сооднос, т.е. дали и културата е дел од јазикот. Ако направиме споредба меѓу начинот 

на обраќање во македонскиот и во германскиот јазик, ќе заклучиме дека во 

германскиот јазик доминира учтивоста, персирањето во јазикот. Со други зборови на 

германски скоро без исклучок при обраќање кон непознати лица се користи формата 

Вие, додека пак во македонскиот само кон претпоставени, угледни и постари личности 

и тоа во официјални разговори. Но и тогаш не по секоја цена. На телевизија често ќе 

слушнеме како некој новинар го интервјуира политичарот и му се обраќа со ’ти’. 

Додека пак мора да признаеме дека во некои рурални области во Македонија, или во 

некои социјални кругови постои само обраќање со ’ти’. А да не зборуваме за големиот 

број културноспецифични лексеми. Во македонскиот јазик такви се: носија, налани, 

Илинден, Тешкото, баница и многу други. Сите тие именуваат физички и духовни 

ентитети кои се специфични само за македонската култура. Значи, со ова докажуваме 

дека културата е вкотвена во самиот јазик.  

 Да се одговори на прашањето дали прво настанал јазикот или културата е толку 

едноставно, колку да се одговори на прашањето дали прво настанала кокошката или 

јајцето.  
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