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J E Z I KOV N I  KOT I Č E K 

Mala šola ruščine – modrosti in predstavljanje
Tanja Andder in Janja Urbas, Jezikovna šola Bartus

Zadnjič smo spoznali ruske pregovore, ki so skorajda enaki našim, slovenskim. Zanimivo 
pa je, da včasih isto modrost Slovenci in Rusi povemo vsak na svoj način.

Slovenec si brez muje niti čevlja ne 
obuje, pri Rusih pa 
»Без труда не вытащишь и рыбку 
из пруда« /Bez truda ne vytašiš i rybku 
iz pruda/ = Brez truda ne izvlečeš niti 
ribice iz ribnika. 

Slovenci imamo raje vrabca v roki kot 
goloba na strehi, medtem ko Rusi 
menijo: 
»Лучше синица в руке, чем жу-
равль в небе« /Lučše sinica v ruke 
čem žuravlj v nebe/ = Bolje sinica v roki 
kot žerjav na nebu. 
Pri nas je kovačeva kobila vedno bosa, 
v Rusiji pa je 
»Cапожник без сапог« /Sapožnik bez 
sapog/ = Čevljar brez škornjev.

Zdaj pa se naučimo predstaviti v 
ruščini.
Predstavitev lahko začnemo z enim 
izmed pozdravov, ki smo se jih že 

naučili, recimo здравствуйте! ( = 
pozdravljeni). Nato nadaljujemo: 
Разрешите представиться 
/Razrešite predstavitsa/ = Dovolite, da 
se predstavim.
Новак Янез ali Меня зовут Янез /
Minja zavut Janez / = Ime mi je Janez.
Моя фамилия Новак /Maja familija 
Novak/ = Pišem se Novak.

Kako pa povprašamo sogovornika 
po njegovem imenu in priimku? Tako 
kot v slovenščini imamo tudi v ruščini 
dve možnosti: formalno vikanje ali 
neformalno tikanje.
Če sogovornika vikamo, bomo rekli 
Как вас зовут? Как ваша фамилия? 
/Kak vas zavut, kak vaša familija/ = 
Kako vam je ime, kako se pišete?
Če pa ga tikamo, recimo otroka, bomo 
rekli Как тебя зовут? Как твоя фами-
лия? 

/Kak tibja zavut, kak tvaja familija?/ 
= Kako ti je ime, kako se pišeš?

In kakšne fraze si izmenjamo ob tem, 
ko se z nekom prvič srečamo in se drug 
drugemu predstavimo? Slovenec izrazi 
veselje in reče: »Me veseli.«, Rusu pa je 
ob tem »zelo prijetno«, saj reče Очень 
приятно! /Očenj prijatna!/. Sogovornik 
se na to odzove s frazo: Мне тоже! /
Мnje tože!/ = Mene tudi (veseli)!

Всего хорошего и до скорой встречи!

* Več o različnih poklicih v naslednji 
številki.


