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Ч Л А Н Ц И  И  Р А С П Р А В Е

UDC 81-112
Прегледни рад

Би ља на Ми шић Илић

ИСТО РИЈ СКА ПРАГ МА ТИ КА:  
НО ВЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ ЗА ИЗ У ЧА ВА ЊЕ ЈЕ ЗИ КА И ТРА ДИ ЦИ ЈЕ*

Ме ђу ди сци пли на ма ко је се ба ве ди ја хро ниј ским про у ча ва њем је зи ка у по след њих 
пет на е стак го ди на ис так ну то ме сто за у зе ла је и јед на но ва – исто риј ска праг ма ти ка. 
Она про у ча ва упо тре бу је зи ка у ди ја хро ниј ској пер спек ти ви, узи ма ју ћи у об зир не са мо 
jeзички кон текст већ и исто риј ски, дру штве ни и кул тур ни. Циљ овог ра да је да пред ста ви 
основ не те о риј ске по сту ла те и ме то де исто риј ске праг ма ти ке и да ука же на мо гу ће обла-
сти и те ме за исто риј ско праг ма тич ка ис тра жи ва ња срп ског је зи ка, као што су праг ма фи-
ло ло шке ин тер пре та ци је ста рих тек сто ва и ди ја хро ниј ско про у ча ва ње од но са праг ма тич-
ких функ ци ја и њи хо вих је зич ких ре а ли за ци ја у раз ли чи тим фа за ма раз во ја је зи ка.

Кључ не ре чи: исто риј ска праг ма ти ка, ди ја хро ниј ска ис тра жи ва ња је зи ка, праг ма-
фи ло ло ги ја, праг ма тич ке функ ци је, срп ски је зик. 

The ran ge of di sci pli nes de a ling with the di ac hro nic study of lan gu a ge has in the last 
fif teen years been en ric hed with a new one – hi sto ri cal prag ma tics. It stu di es lan gu a ge use in 
the di ac hro nic per spec ti ve, ta king in to con si de ra tion not only the lin gu i stic con text but al so 
the hi sto ri cal, so cial and cul tu ral ones. The aim of this pa per is to gi ve an over vi ew of ma jor 
the o re ti cal po stu la tes and met hods of hi sto ri cal prag ma tics and po int to the pos si ble are as and 
to pics for the hi sto ri cal prag ma tic stu di es of the Ser bian lan gu a ge, such as prag map hi lo lo gi cal 
in ter pre ta ti ons of old texts and di ac hro nic stu di es of the re la ti on ship bet we en prag ma tic fun-
cti ons and the ir lin gu i stic re a li za ti ons at dif fe rent de ve lop ment sta ges. 

Key words: hi sto ri cal prag ma tics, di ac hro nic lan gu a ge stu di es, prag map hi lo logy, prag-
ma tic fun cti ons, Ser bian lan gu a ge. 

1. УвОд. Ме ђу лин гви стич ким и фи ло ло шким ди сци пли на ма ко је се 
ба ве ди ја хро ниј ским про у ча ва њем је зи ка, у по след њих пет на е стак го ди на 
ис так ну то ме сто за у зе ла је и јед на но ва – исто риј ска праг ма ти ка. Ба ве ћи се, 
у нај ши рем сми слу, упо тре бом је зи ка у ди ја хро ниј ској пер спек ти ви, исто риј-
ска праг ма ти ка узи ма у об зир и кон текст, и то не са мо је зич ки, већ и исто риј-
ски, дру штве ни и кул тур ни и та ко ну ди је дин ствен те о риј ско-ме то до ло шки 
оквир за про у ча ва ње је зи ка и тра ди ци је, и то не са мо за ди ја хро ниј ска ис тра-
жи ва ња већ и за ин тер ди сци пли нар на.

* Рад је ура ђен у окви ру про јек та Ди на ми ка струк ту ра срп ског је зи ка (бр. 178014), ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. Рад пред-
ста вља знат но про ши ре ну вер зи ју са оп ште ња из ло же ног на ме ђу на род ном на уч ном ску пу 
На у ка и тра ди ци ја, 18−19. 5. 2012, Фи ло зоф ски фа кул тет, Па ле. За хва љу јем др Вла ди ми ру По-
лом цу ко ји ми је ука зао на не ке ре фе рен це ко је са др же пи са ну гра ђу из сред њо ве ков них пе-
ри о да ко ја мо же би ти зна чај на за исто риј ско праг ма тич ка ис тра жи ва ња срп ског је зи ка.



8 БИ ЉА НА МИ ШИЋ ИЛИЋ

У овом ра ду би ће нај пре да та де фи ни ци ја исто риј ске праг ма ти ке, уз 
од ре ђи ва ње ње ног ме ста у си сте му лин гви стич ких ди сци пли на. Би ће при-
ка за не под вр сте и ти по ви исто риј ско праг ма тич ких ис тра жи ва ња, уз при каз 
до са да шњих ма ло број них ср би стич ких исто риј ско лин гви стич ких ис тра жи-
ва ња ко ја су об у хва та ла и не ке праг ма тич ке аспек те, као и илу стра ци је 
мо гу ћих исто риј ско праг ма тич ких ис тра жи ва ња на ма те ри ја лу срп ског је зи ка. 
Ука за ће мо и на кључ на ме то до ло шка пи та ња и не ке про бле ме и на кра ју 
да ти за кључ на за па жа ња и пре по ру ке. По се бан циљ ово га ра да је сте да се 
ука же на зна чај исто риј ске праг ма ти ке за из у ча ва ње срп ског је зи ка из ове, 
за са да вр ло ма ло ко ри шће не пер спек ти ве.

2. ИсТО РИј сКА ПРАг мА ТИ КА. Исто риј ска праг ма ти ка, као што јој и име 
го во ри, је сте ди сци пли на ко ја пред ста вља пре сек исто риј ске лин гви сти ке 
и праг ма ти ке у те о риј ском и ме то до ло шком по гле ду и ба ви се про у ча ва њем 
праг ма тич ких аспе ка та у исто ри ји кон крет них је зи ка. Кон крет не обла сти 
ис тра жи ва ња исто риј ске праг ма ти ке су (ко му ни ка тив на) упо тре ба је зи ка 
по сма тра на у дру штве ном и кул тур ном кон тек сту у ра ни јим исто риј ским 
пе ри о ди ма, раз вој и про ме не у упо тре би је зи ка, као и (ко му ни ка тив ни) прин-
ци пи и раз ло зи тих про ме на. У европ ском на уч ном окви ру, ка ко ис ти че је дан 
од нај зна чај них праг ма ти ча ра ди ја хро ниј ске провeнијенције Ан дре ас Ју кер, 
исто риј ска праг ма ти ка је бли жа схва та њу праг ма ти ке као ди сци пли не ко ја 
је зик про у ча ва у окви ру ши рег ко му ни ка тив ног и дру штве ног кон тек ста: 

,,In a bro a der sen se adop ting the mo re Eu ro pean con cep tu a li za tion of prag ma tics, 
hi sto ri cal prag ma tics can be de fi ned as a fi eld of study that wants to un der stand 
the pat terns of in ten ti o nal hu man in ter ac tion (as de ter mi ned by the con di ti ons 
of so ci ety) of ear li er pe ri ods, the hi sto ri cal de ve lop ments of the se pat terns, and 
the ge ne ral prin ci ples un derlyin g such de ve lop ments. This de fi ni tion in clu des the 
three are as of hi sto ri cal prag ma tics […]: the lan gu a ge use in ear li er pe ri ods, the 
de ve lop ment of lan gu a ge use and the prin ci ples of such de ve lop ments. It ex pli citly 
in clu des the so ci e tal con di ti ons of hu man in ter ac tion. Lan gu a ge is stu died wit hin 
a lar ger com mu ni ca ti ve and so cial con text.” (Juc ker 2008: 895)

По треб но је ис та ћи да по сто ји и тер мин исто риј ска ана ли за дис кур са, 
ко ји се по не кад ко ри сти као си но ним за исто риј ску праг ма ти ку, на ро чи то у 
аме рич кој ли те ра ту ри. На ту тер ми но ло шку раз ли ку, као и не до след ност 
тер ми но ло ги је, ука зу је Џо на тан Кал пе пер (cul pe per 2010: 189), ко ји ка же: 
,,in the nar row An glo-Ame ri can con cep tion of hi sto ri cal prag ma tics, the term 
‘hi sto ri cal di sco ur se analysis’ is so me ti mes in vo ked for what in the wi der Eu ro pean 
con cep tion is co ve red by the fi eld of ‘hi sto ri cal prag ma tics’ it self”. 

Исто риј ска праг ма ти ка од сли ка ва и сле ди мно ге са вре ме не трен до ве у 
лин гви сти ци: од сту па ју ћи од фор ма ли зма и струк ту ра ли зма, она гле да на 
је зик као на ди ја хро ниј ски, дру штве ни и ди на ми чан си стем, а не са мо као 
син хро ниј ски и ста ти чан, по сма тра га као ин тер ак циј ски про цес а не де кон-
тек сту а ли зо ва ни про из вод, а у ме то до ло ги ји ко ри сти ем пи риј ске по дат ке и 
ме то де а не ин тро спек ци ју. До са да шњи раз вој и но ви ји ра до ви у овој обла сти 
да ју за пра во пред ви ђа њи ма да ће исто риј ска праг ма ти ка сле ди ти и нај но ви је 
трен до ве у лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма: све ве ћу тех но ло ги за ци ју и кван-
ти фи ка ци ју у ме то до ло ги ји, и мул ти мо дал не, со ци о кул ту ро ло шке и флу ид не 
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аспек те ко му ни ка ци је у те ма ти ци, што пред ста вља по се бан иза зов за ком би-
но ва ње са праг ма тич ким ми кро а на ли за ма (Ta a viT sa i nen – Juc ker 2015).

Ма да је исто риј ска праг ма ти ка на ста ла у окви ру ан гли стич ке лин гви-
сти ке, тј. про у ча ва ња ен гле ског је зи ка, она на рав но ни је ни на ко ји на чин 
огра ни че на на ње га, па већ има и број них ис тра жи ва ња дру гих је зи ка. У про-
те клих два де се так го ди на об ја вље но је мно штво пу бли ка ци ја из ове обла сти, 
пр вен стве но на ен гле ском је зи ку, а исто риј ска праг ма ти ка ен гле ског је зи ка 
пре по зна та је као јед на од кључ них обла сти ди ја хро ниј ских про у ча ва ња 
ен гле ског.1 Ме ђу број ним књи га ма, те мат ским збор ни ци ма и члан ци ма сва-
ка ко тре ба по ме ну ти пр ви зна чај ни збор ник ко ји је на из ве стан на чин за цр тао 
пут ди сци пли ни (Juc ker 1995) и вр ло ути цај ни и ци ти ра ни чла нак The hi sto ri cal 
per spec ti ve in prag ma tics (Ja cobs – Juc ker 1995), ко ји је де фи ни сао ди сци пли ну 
и ње не под вр сте. Пет на ест го ди на ка сни је, на кон број них пу бли ка ци ја, мо же 
се ви де ти ка ко се ди сци пли на раз ви ла, ета бли ра ла и до би ла ста тус ака дем-
ског пред ме та на ви ше европ ских уни вер зи те та (Juc ker – Ta a viT sa i nen 2010). Од 
2000. го ди не из ла зи и ви со ко ран ги ра ни на уч ни ча со пис Jo ur nal of Hi sto ri cal 
Prag ma tics (линк: http://be nja mins.co m/#ca ta log/jo ur nals/jh p/main). Има ју ћи у 
ви ду број и зна чај пу бли ка ци ја, као и број не, са да већ тра ди ци о нал не ску-
по ве, мо гло би се ре ћи да је у по след њих пет на ест го ди на исто риј ска праг ма-
ти ка област исто риј ске лин гви сти ке ко ја се нај ви ше раз ви ја.

3. ПОд вР сТЕ ИсТО РИј сКО ПРАг мА ТИч КИХ Ис ТРА жИ вА њА. Већ у са мом од ре ђе-
њу исто риј ске праг ма ти ке као ди сци пли не ис та кли смо ко је су ње не основ не 
обла сти ис тра жи ва ња − ко му ни ка тив на упо тре ба је зи ка по сма тра на у дру-
штве ном и кул тур ном кон тек сту у ра ни јим исто риј ским пе ри о ди ма, раз вој 
и про ме не у упо тре би је зи ка, као и (ко му ни ка тив ни) прин ци пи и раз ло зи 
тих про ме на. На овим осно ва ма, а у по ку ша ју да се ди сци пли на пре ци зни је 
струк ту ри ше, у ли те ра ту ри се го во ри о не ко ли ко под вр ста исто риј ско праг-
ма тич ких ис тра жи ва ња. То су праг ма фи ло ло ги ја, ди ја хро ниј ска праг ма ти ка 
и дис курс но-ори јен ти са на исто риј ска лин гви сти ка. O сва кој од њих би ће 
ви ше ре чи у да љем тек сту.

3.1. ПРАг мА фИ лО лО гИ јА. Праг ма фи ло ло ги ја је на зив ко ји су пр ви упо тре-
би ли A. Ја кобс и A. Ју кер (Ja cobs – Juc ker 1995) да спе ци фи ку ју праг ма тич ка 
ис тра жи ва ња упо тре бе је зи ка ко ја се нај ди рект ни је ба ве ста рим тек сто ви ма, 
ка ко књи жев ним та ко и не књи жев ним. За раз ли ку од ра зних дру гих фи ло ло-
шких на чи на про у ча ва ња тек сто ва, праг ма фи ло ло ги ја про у ча ва дру штве но-
-исто риј ске и праг ма тич ке аспек те ста рих тек сто ва и то чи ни по сма тра ју ћи 
их у њи хо вом со ци о кул тур ном кон тек сту ко му ни ка ци је. Под ти ме се пр вен-
стве но под ра зу ма ва да се раз ма тра ју фи зич ко и дру штве но окру же ње и свр ха 
на стан ка и ре цеп ци је тек ста, дру штве ни и лич ни од нос го вор ни ка/пи сца и 
слу ша о ца/чи та о ца и слич но.2 

У ли те ра ту ри се за ову вр сту ис тра жи ва ња по не кад ко ри сти и тер мин 
пра ва исто риј ска ана ли за дис кур са (hi sto ri cal di sco ur se analysis pro per), ко ји 

1 Уп. Juc ker – Ta a viT sa i nen 2013, у се ри ји Edin burgh Tex tbo oks on the En glish Lan gu a ge.
2 ,,Prag map hi lo logy de scri bes the con tex tu al aspects of hi sto ri cal texts, in clu ding the ad dres-

sers and ad dres se es, the ir so cial and per so nal re la ti on ship, the physi cal and so cial set ting of text 
pro duc tion and text re cep tion, and the goal(s) of the text” (Ja cobs – Juc ker 1995: 11).
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Л. Брин тон ко ри сти да озна чи ко ри шће ње ана ли зе дис кур са при из у ча ва њу 
исто ри је је зи ка (про у ча ва ње дис курс них фор ми, функ ци ја или струк ту ра).3 

Нај ти пич ни ји ра до ви у праг ма фи ло ло шким ис тра жи ва њи ма пред ста-
вља ју ет но граф ске опи се ко му ни ка тив них до га ђа ја, на осно ву ста рих исто риј-
ских, при ват них, по слов них и прав них спи са и пре пи ске, као и књи жев них 
тек сто ва. Та ко су, већ у ра ној фа зи ове ди сци пли не, на при мер, ана ли зи ра ни 
те ста мен ти, по ве ље, би о гра фи је, ко му ни ка тив ни аспек ти у тек сто ви ма ра них 
уџ бе ни ка, но ви на и слич но, као што се мо же ви де ти ме ђу при ло зи ма у Ja cobs 
– Juc ker 1995. Не ке од об ра ђи ва них те ма би ле су вр сте уч ти во сти у исто риј-
ским до ку мен ти ма, ана ли за дис кур са ста рих тек сто ва, и књи жев на исто риј ска 
праг ма ти ка, где је при мар но би ло ис пи ти ва но на ме ра ва но и им пли ци ра но 
зна че ње у ста рим пи сми ма.

Ка ко је ова ди сци пли на по те кла у окви ру ан гли стич ке фи ло ло ги је и 
лин гви сти ке, ка да се ра ди о књи жев ним де ли ма ни је чу до да су нај ви ше 
ис тра жи ва на де ла Џе фри ја Чо се ра и Ви ље ма Шек спи ра, у ко ји ма су уо ча ва ни 
праг ма тич ки и ко му ни ка тив ни аспек ти. С тим у ве зи, увек тре ба има ти на 
уму да је зик умет нич ке про зе, чак и у драм ским тек сто ви ма, ни је и не мо же 
би ти исти као ствар ни го вор ни је зик, ко ји је, из ра зу мљи вих раз ло га, не до-
сту пан за исто риј ско праг ма тич ка ис тра жи ва ња. Дру ги жа нр ко ји је че сто 
про у ча ван у ан гли стич ким сту ди ја ма је сте је зик ко ји се ко ри сти у суд ни ци. 
На осно ву суд ских за пи сни ка и из ја ва стра на ка у спо ру и све до ка мо гу ће је 
уо чи ти еле мен те го вор ног је зи ка (уп. kryk-ka sTovsky 2000; 2009). И у овом 
слу ча ју, од из у зет не ва жно сти је има ти на уму све о бу хват ни исто риј ски, 
дру штве ни и кул тур ни кон текст, па се не би сме ло ис пу сти ти из ви да да 
из ме ђу на шег до ба и Чо се ро вог до ба по сто је знат не раз ли ке у основ ним 
прет по став ка ма кри ви це и не ви но сти и да оне усло вља ва ју и раз ли ке у дис-
курс ним стра те ги ја ма (Ta a viT sa i nen – Juc ker 2010a: 12).

Ка да се ра ди о исто риј ско лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма срп ског је зи-
ка ко ја су се ба ви ла праг ма тич ким аспек ти ма, сва ка ко тре ба ис та ћи ра до ве 
Сло бо да на Па вло ви ћа ко ји је про у ча вао ста ро срп ске по слов но прав не спи се 
не са мо са син так сич ке не го у из ве сној ме ри и са праг ма тич ке стра не (оп шти 
пре глед у ПА влО вИћ 2007, и де таљ ни је, ПА влО вИћ 2013б). Па вло вић (2000: 
414) се за ла же за кон тек сту ал ни при ступ средњoвековним срп ским тек сто-
ви ма и, ана ли зи ра ју ћи по ве ље и раз ду жни це, ко ри сте ћи праг ма фи ло ло шке 
ме то де, ана ли зи ра кон текст – исто риј ски, кул тур ни, али и не по сред ни ко-
му ни ка тив ни (со ци јал ни ста тус адре сан та и адре са та (ПА влО вИћ 1999; 2000). 
По себ но је за ни мљив рад у ко ме Па вло вић (2000) де таљ но ана ли зи ра по ве љу 
ба на Ку ли на као ком плек сни го вор ни чин хо мо ге ни зо ван око екс пли цит ног 
го вор ног чи на за кли ња ња, ком би ну ју ћи те о риј ске окви ре ста ре ди пло ма ти-
ке и мо дер не праг ма ти ке, укр шта ју ћи од нос про стих го вор них чи но ва и 
ди пло ма тич ких сег ме на та. Зна чај но је ис та ћи и Па вло ви ћев став да би ,,раз-
ма тра ње функ ци о нал но стил ског аспек та по слов но прав не пи сме но сти тре-

3 Brin ton […] uses the term “hi sto ri cal di sco ur se analysis pro per” for this fi eld, de scri bes it 
as “an ap pli ca tion of di sco ur se analysis to lan gu a ge hi story. It is the study of di sco ur se forms, fun-
cti ons, or struc tu res – that is, wha te ver is en com pas sed by di sco ur se analysis […] – in ear li er pe ri ods 
of a lan gu a ge” (brin Ton 2001: 139, ци ти ра но пре ма Ta a viT sa i nen – Juc ker 2010a: 12).
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ба ло да об је ди њу је, с јед не стра не, ре то рич ка из во ри шта овог ти па ко му ни ка-
ци је и, с дру ге стра не, праг ма тич ки асп кет ње го ве кон крет не ре а ли за ци је.” 
(ПА влО вИћ 2013б: 343). У истом ра ду, да ју ћи пре глед жан ро ва ста ро срп ске 
по слов но прав не пи сме но сти, он их тре ти ра при мар но као тип је зич ког де-
ло ва ња. Раз ма тра ју ћи да ров ни це, при ви ле ги је, раз ду жни це, по клад ни це и 
зах тев ни це, Па вло вић (2013б) их тре ти ра као ком плек сне го вор не чи но ве, 
„су пра чи но ве”, чи је је цен трал но ме сто ило ку ци ја, тј. ин тен ци ја адре сан та. 
Она мо же би ти пред ста вље на екс пли цит ним пер фор ма тив ним гла го лом или 
је адре сат не дво сми сле но мо же пре по зна ти из про по зи ци о ног са др жа ја и 
жан ров ских кон вен ци ја. 

Мо гућ но сти за исто риј ска праг ма фи ло ло шка ис тра жи ва ња на ма те ри-
ја лу срп ског је зи ка су број на. Слич но ка ко су ана ли зи ра ни тек сто ви Чо се ра 
и Шек спи ра, мо гли би се ана ли зи ра ти и праг ма тич ки еле мен ти и аспек ти у 
Др жи ће вим (или дру гим) ра ним ко ме ди ја ма. Што се ти че сред њо ве ков них 
суд ских за пи са, иа ко их не ма мно го из ра них пе ри о да, ипак се мо гу на ћи 
они из ка сни јих, на ро чи то у Ду бров ни ку и у Вој во ди ни, а по сто је и дру ги 
об ли ци по слов но прав ног жан ра. Та ко ђе, мо гу ће је про у ча ва ти и праг ма тич-
ке и ко му ни ка тив не аспек те у број ним сред њо ве ков ним жи ти ји ма. На при-
мер, са ве ти чи та о ци ма и мо ра ли са ње, ко је је при сут но у њи ма, мо же се 
по сма тра ти и као вр ста го вор них чи но ва, или на чи на обра ћа ња, са по себ ним 
ко му ни ка тив ним функ ци ја ма. 

Mоже се с пра вом ре ћи да праг ма фи ло ло ги ја пред ста вља ефи ка сно фи-
ло ло шко ору ђе за ра све тља ва ње књи жев них али и не књи жев них до ку ме на-
та из про шло сти у све тлу је зич ке упо тре бе.

3.2. дИ јА ХРО НИј сКА ПРАг мА ТИ КА. Ди ја хро ниј ска праг ма ти ка је под вр ста 
исто риј ске праг ма ти ке ко ја про у ча ва исто риј ски раз вој праг ма тич ких еле-
ме на та у кон крет ном је зи ку. За ову вр сту ис тра жи ва ња ка рак те ри стич но је 
да се ком би ну ју син хро ниј ски опи си упо тре бе је зи ка у ди ја хро ниј ској пер-
спек ти ви, и, у крај њој ли ни ји, је зик се про у ча ва као про цес стал ног раз вит ка. 
У вре ме на стан ка исто риј ске праг ма ти ке, ова ква ис тра жи ва ња би ла су ма-
ло број на у од но су на праг ма фи ло ло шка, али у по след њих не ко ли ко го ди на 
све их је ви ше и у ства ри пред ста вља ју нај ве ћу област исто риј ско праг ма-
тич ких ис тра жи ва ња (Ta a viT sa i nen – Juc ker 2010: 13).

Ја кобс и Ју кер (Ja cobs – Juc ker 1995) су на пра ви ли ди стинк ци ју из ме ђу 
два при сту па у ди ја хро ниј ској праг ма ти ци: ис тра жи ва ња ко ја кре ћу од фор-
ме ка функ ци ји (di ac hro nic form-to-fun ction map ping) и ис тра жи ва ња ко ја 
кре ћу од функ ци је ка фор ми (di ac hro nic fun ction-to-form map ping). 

У ди ја хро ниј ским ис тра жи ва њи ма од фор ме ка функ ци ји кре ће се од 
не ке кон крет не је зич ке фор ме (ре ци мо, не ки дис курс ни мар кер) и пра ти се 
њен ди ја хро ниј ски раз вој. Фо кус ис тра жи ва ња је на ра ним (ко му ни ка тив-
ним, праг ма тич ким) функ ци ја ма тих фор ми и ка ко су се то ком вре ме на оне 
ме ња ле. Нај ви ше про у ча ва не фор ме су раз ли чи ти дис курс ни мар ке ри (или, 
ка ко се још на зи ва ју, праг ма тич ки мар ке ри), углав ном из ен гле ског (на при-
мер, сту ди је brin Ton 1996; 2007, а ме ђу нај но ви ји ма luTzky 2012) и на чи ни 
осло вља ва ња или обра ћа ња. За ову дру гу те му по себ но је зна ча јан те мат ски 
збор ник Di ac hro nic Per spec ti ves on Ad dress Term Systems (Ta a viT sa i nen – Juc ker 
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2003), где по ред ен гле ског има и при ло га ко ји су ис тра жи ва ли и не мач ки, 
шпан ски и че шки је зик.

Ка да се ра ди о срп ском је зи ку, ова квих ис тра жи ва ња до са да ни је би ло. 
На чи ни осло вља ва ња и обра ћа ња, има ју ћи у ви ду ду гу тра ди ци ју и раз ли-
чи те ге о граф ске и со ци јал не ва ри јан те, сва ка ко би би ли вр ло ши ро ка и за ни-
мљи ва те ма за ис тра жи ва ње а мо гли би се про у ча ва ти ка ко на кор пу су на-
род не књи жев но сти, та ко и јав не и при ват не пре пи ске, на ро чи то из 18. или 
19. ве ка, за ко је има мно го ви ше пи са них из во ра. По себ но би би ло за ни мљи во 
ис тра жи ти раз вој Ви-фор ме као мар ке ра уч ти во сти у срп ском, као и ва ри ја-
ци је у пра ви ли ма ко ри шће ња ове фор ме у раз ли чи тим пе ри о ди ма и ти по ви ма 
дис кур са у исто риј ској пер спек ти ви.

Дру ги тип ис тра жи ва ња у ди ја хро ниј ској праг ма ти ци су ис тра жи ва ња 
од функ ци је ка фор ми. Код њих се кре ће од го вор них функ ци ја и ис пи ту ју 
се њи хо ве раз ли чи те ре а ли за ци је у вре мен ском пе ри о ду ко ји се ис тра жу је. 
Нај ти пич ни ја ис тра жи ва ња ове вр сте су ис тра жи ва ња го вор них чи но ва. 
Те мат ски збор ник Spe ech Acts in the Hi story of En glish (Juc ker – Ta a viT sa i nen 
2008) до но си мно го ра до ва у ко ји ма су ис пи ти ва не раз не вр сте го вор них 
чи но ва (ди рек ти ви, зах те ви, обе ћа ња, по здра ви, ком пли мен ти, из ви ње ња), 
али и раз ма тра не ме то до ло шке осно ве за кор пу сна ис тра жи ва ња ове вр сте. 
У ди ја хро ниј ском ис тра жи ва њу го вор них чи но ва, слич но као и код кон тра-
стив них ис тра жи ва ња го вор них чи но ва, по треб но је на ћи из ве стан ter ti um 
com pa ra ti o nis. То би упра во би ла со ци о праг ма тич ка функ ци ја, где се кроз 
од ре ђе ни исто риј ски пе ри од у кон ти ну и те ту по сма тра раз ви так не ког го вор-
ног чи на (на при мер, ком пли мен та или из ви ње ња), ко ји се мо же иден ти фи ко-
ва ти као та кав. По сто ји ли не ар ни раз вој и функ ци ја и фор ми, ко ји се мо же 
пра ти ти кроз исто риј ске фа зе јед ног је зи ка, и ве о ма је за ни мљи во шта нам тај 
раз вој мо же по ка за ти о не ком праг ма тич ком фе но ме ну, ре ци мо, о уч ти во сти.4

Meђутим, по не кад се у раз во ју не ког го вор ног чи на ме ња ју и функ ци ја 
и фор ма. Та ко се, на при мер, да на шњи по здрав у ен гле ском go odbye раз вио 
од фра зе God be with you, ко ја је би ла исто вре ме но и екс пли цит ни бла го слов 
и им пли цит но по здра вља ње при опра шта њу, па се то ком раз во ја пот пу но 
из гу био функ ци о нал ни еле мент бла го сло ва, а про ме ни ла се и фор ма.

Ма да су ова ис тра жи ва ња ра ђе на у нај ве ћој ме ри на кор пу су ен гле ског 
је зи ка, по ме ну ће мо и не ко ли ко ис тра жи ва ња ра ђе них на сло вен ским је зи-
ци ма. Ко линс (col lins 2006) је ис тра жи вао на чи не пре но ше ња ту ђег го во ра 
у сред њо ве ков ним ру ским тек сто ви ма, a Лун де (lun de 2004) у ис точ но сло-
вен ским ха ги о гра фи ја ма и хо ми ли ја ма.

Про у ча ва ња исто риј ског раз во ја праг ма тич ких функ ци ја и фор ми кроз 
ко је се они ре а ли зу ју до са да уоп ште ни су би ла ра ђе на за срп ски је зик, та ко 
да су мо гућ но сти за ис тра жи ва ња огром не, са мо би тре ба ло на ћи од го ва ра-
ју ћу вр сту кор пу са за кон крет не го вор не чи но ве. Ре ци мо, го вор ни чи но ви 
ти пич ни ји за сва ко днев ни го вор ни је зик, као што су на при мер кле тве, увре-

4 ,,...con ti nu ity is fo und bet we en one sta ge of lan gu a ge and anot her in hi sto ri cal spe ech act 
analysis. The re is a li ne ar de ve lop ment from ol der sta ges of lan gu a ge to mo re re cent pha ses. What 
this kind of de ve lop ment can tell us abo ut po li te ness, for in stan ce, is most in te re sting.” (Ta a viT sa i nen 
– Juc ker 2008: 7). Та ко ђе уп. и Ta a viT sa i nen – Juc ker 2010b.



13ИСТО РИЈ СКА ПРАГ МА ТИ КА: НО ВЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ ЗА ИЗ У ЧА ВА ЊЕ ЈЕ ЗИ КА И ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

де или по здра ви, мо гли би се ис пи ти ва ти на кор пу су на род не књи жев но сти, 
док би се не ки фо р мал ни ји об ли ци као што су на ред бе, бла го сло ви, зва нич-
ни по здра ви и слич но мо гли на ћи у спи си ма вла да ра и вел мо жа, ма да је 
на рав но мо гу ће и укр шта ти кор пу се раз ли чи тих жан ро ва кроз исто риј ски 
раз вој да би се до био пот пун спек тар је зич ких и функ ци о нал них сред ста ва 
у раз ли чи тим кон тек сти ма.

3.3. дИс КУРс НО-ОРИ јЕН ТИ сА НА ИсТО РИј сКА лИН гвИ сТИ КА. Тре ћа под вр ста 
исто риј ско праг ма тич ких ис тра жи ва ња иден ти фи ко ва на на осно ву пред ме та 
ис тра жи ва ња на зва на је дис курс но-ори јен ти са на исто риј ска лин гви сти ка. 
Тер мин di sco u r se-ori en ted hi sto ri cal lin gu i stics упо тре би ла је Л. Брин тон да 
озна чи ди сци пли ну ко ја про у ча ва дис курс но-праг ма тич ке фак то ре у је зич-
ким про ме на ма или дис курс не мо ти ва ци је ко је сто је у по за ди ни је зич ких про-
ме на, би ло да су оне фо но ло шке, мор фо ло шке, син так сич ке или се ман тич ке.5 

Пре ма дис курс но-ори јен ти са ној исто риј ској лин гви сти ци, раз ло зи је-
зич ких про ме на ле же у ко му ни ка тив ним по тре ба ма го вор ни ка и њи хо вој 
ме ђу соб ној ин тер ак ци ји. Ко му ни ка тив не по тре бе се ме ња ју под ути ца јем 
ши рих исто риј ских, по ли тич ких, кул тур них и дру штве них про ме на у је-
зич кој за јед ни ци (укљу чу ју ћи и тех нич ке про ме не) и је зик се при ла го ђа ва 
тим из ме ње ним по тре ба ма.

Исто риј ски раз вој срп ског је зи ка је до бро опи сан и у дру штве но-исто-
риј ским и у лин гви стич ким аспек ти ма (ИвИћ 1986; 1998; in ter al.), али сва-
ка ко има ме ста и за дис курс ни при ступ. У исто риј ским пе ри о ди ма ка да је 
по сто ја ла ди гло си ја (на род ни је зик, с јед не стра не и раз не дру ге ва ри јан те, 
срп ско сло вен ски, сла ве но срп ски, с дру ге) сва ка ко да су и спе ци фич не сфе ре 
дру штве не упо тре бе је зи ка и ко му ни ка тив не по тре бе ин ди ви ду ал них го-
вор ни ка а и ве ћих гру па го вор ни ка би ле од ути ца ја на про ме не на свим 
ни во и ма је зич ке струк ту ре, укљу чу ју ћи и, до са да сла бо ис тра же ни, праг-
ма тич ки. У срп ској сред њо ве ков ној пи сме но сти, хо мо ге на ди гло си ја је из раз 
дво стру ке ар ти ку ла ци је све та на са крал но и про фа но, а и усло вље на је праг-
ма тич ким фак то ри ма ко му ни ка ци је у сфе ра ма са крал ног и про фа ног (гР КО-
вИћ-мЕј џОР 2007а; 2007б). Из ме ђу срп ско сло вен ског је зи ка, функ ци о нал но 
ра сло је ног на ви ши стил (спи си са крал ног ка рак те ра) и ни жи стил (спи си 
про фа ног ка рак те ра) и ста ро срп ског (сфе ра про фа ног) у ко ме по ред функ-
ци о нал не по сто ји и те ри то ри јал на ра сло је ност, у по је ди ним жан ро ви ма 
до ла зи ло је до пре пли та ња и ства ра ња „сред њег сти ла”, као сво је вр сног 
при ла го ђа ва ња књи жев ног је зи ка го вор ним мо де ли ма (гР КО вИћ-мЕј џОР 
2007а: 445). Праг ма тич ки аспект је зич ког при ла го ђа ва ња је зи ку и сти лу 
адре са та по себ но је из ра жен у не ким жан ро ви ма, као што су ду бро вач ке 
по ве ље (гР КО вИћ-мЕј џОР 2007б: 252). 

По сто ја ње два или чак ви ше стан да р да за бе ле же но је и у ка сни јим епо-
ха ма, па Су бо тић (2004) по ми ње чак и три гло си ју и ква тро гло си ју у 18. ве ку. 
Има ју ћи ово у ви ду, би ло би ве о ма за ни мљи во ис тра жи ва ти не са мо праг-
ма тич ку нор му (,,пра ви ла са о бра жа ва ња је зич ких сред ста ва не је зич ким 

5 „...it is the study of ‘di sco u r se-prag ma tic fac tors’ in lan gu a ge chan ge or of the di sco ur se 
mo ti va ti ons be hind di ac hro nic chan ges, whet her pho no lo gi cal, mo rp ho lo gi cal, syntac tic, or se man tic” 
(brin Ton 2001: 140).
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ком по нен та ма кон тек ста” (гР КО вИћ-мЕј џОР 2007б: 252), већ и ди на мич ке 
про це се раз во ја је зич ких праг ма тич ких еле ме на та и аспе ка та и њи хо вих 
пре пли та ња и ме ђу соб них ути ца ја у раз ли чи тим стан да р ди ма, функ ци о нал-
ним сти ло ви ма и жан ро ви ма.

4. мЕ ТО дО лО гИ јА. Сва ка лин гви стич ка и фи ло ло шка ди сци пли на по ред 
оп штих ме то до ло шких апа ра ту ра ка рак те ри стич них за кон крет ну на уч ну 
област по се ду је и не ке спе ци фич но сти. У слу ча ју хи брид не ди сци пли не 
ка ква је исто риј ска праг ма ти ка ра зу мљи во је да ме то до ло ги ја пред ста ља 
ком би на ци ју ме то до ло ги ја и праг ма ти ке и исто риј ске лин гви сти ке. 

Праг ма ти ка је ди сци пли на ко ја се, нај ши ре де фи ни са но, ба ви је зи ком 
у ко му ни ка тив ној упо тре би, или од но сом је зич ких струк ту ра усло вље них 
кон крет ним кон тек стом упо тре бе и дру штве не ин тер ак ци је. При мар ни пред-
мет праг ма тич ких про у ча ва ња је го вор ни је зик (за бе ле жен у кон тек сту), а тек 
он да и пи са ни, ко ји има при мар но ко му ни ка тив ну функ ци ју. Ка ко је, ра зу мљи-
во, до ствар ног го вор ног је зи ка не мо гу ће до ћи у исто риј ским ис тра жи ва њи-
ма, исто риј ска праг ма ти ка за гра ђу узи ма пи са ни је зик и то ау тен тич не 
ди ја хро ниј ске до ку мен те као пи са не вер зи је го вор ног је зи ка или не ке дру ге 
ко му ни ка тив не упо тре бе.

Исто риј ска праг ма ти ка се у свом при сту пу ба зи ра на кла сич ној ме то-
до ло ги ји ди ја хро ниј ских ис тра жи ва ња − ис тра жи ти ду го се жне исто риј ске 
ли ни је спе ци фич них је зич ких из ра за (син так сич ке, се ман тич ке, праг ма тич ке), 
на осно ву си сте ма тич ног пре гле да ве ли ких ди ја хро ниј ских кор пу са ау тен-
тич не гра ђе ко ји по кри ва ју зна ча јан вре мен ски ра спон, а мо гу ће је до пу ни ти 
опис гра ђе и се кун дар ним из во ри ма као што су реч ни ци, ста ре гра ма ти ке и 
сл. О раз ли чи тим мо гућ но сти ма али и кон крет ним ме то до ло шким ре ше њи ма 
де таљ но је пи са но у те мат ском збор ни ку Met ho do lo gi cal Is su es in Hi sto ri cal 
Prag ma tics (FiT zma u ri ce – Ta a viT sa i nen 2007).

У исто риј ско праг ма тич ким ис тра жи ва њи ма по не кад се ин си сти ра да 
је зна чај но да ти по ви тек сто ва и жа нр ко ји пред ста вља ју гра ђу бу ду та кви 
да су нај слич ни ји го вор ном је зи ку. У том сми слу по себ но се ис ти че пи са на 
вер зи ја ау тен тич не ко му ни ка ци је као што је при ват на пре пи ска, за пи сни ци 
са су ђе ња и из ја ве све до ка (cul pe per – kyTö 2000). Пре по знат је и зна чај 
књи жев них жан ро ва као што су ко ме ди је, дра ме и ди ја ло шки еле мен ти у 
про зи, по себ но за ис пи ти ва ње дис курс них мар ке ра ко ји се ниг де дру где не 
мо гу на ћи, као што су на при мер уз ви ци (Ta a viT sa i nen – Juc ker 2010a: 8).

Са раз во јем тех но ло ги је ста ри тек сто ви су по ста ли мно го до ступ ни ји, 
та ко да са да по сто је вр ло со фи сти ци ра ни елек трон ски кор пу си ко ји ком би-
ну ју мул ти мо дал не по дат ке (ста ри текст, сни мак, пре вод, ано та ци ју и сл.) и 
ко ји су до ступ ни за ра зна пре тра жи ва ња. Ових кор пу са је нај ви ше за ен гле-
ски је зик а де таљ ни по да ци о са др жа ју и струк ту ри ве ли ког бро ја кор пу са 
мо гу се ви де ти у ра ду М. Кји те (kyTö 2010).

Ка ко до ми нант ни тренд у лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма све ви ше 
иде у прав цу ко р пу сних ис тра жи ва ња и кван ти та тив них ме то да, праг ма ти-
ка, а са њом и исто риј ска праг ма ти ка не пред ста вља из у зе так. Нај но ви ји 
за мах, омо гу ћен ве ли ким кор пу си ма и уса вр ше ним ме то до ло ги ја ма кван ти-
та тив них об ра да али и ква ли та тив них ана ли за, до вео је до ди ја хро ниј ске 
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ко р пу сне праг ма ти ке, као ди сци пли не у на ста ја њу, ко ја ком би ну је кор пу сну 
лин гви сти ку, исто риј ску лин гви сти ку и праг ма ти ку. Ње на су шти на је у 
при ме ни уса вр ше них ме то да кор пу сне лин гви сти ке у ис тра жи ва њу праг ма-
тич ких фе но ме на на је зич ком ма те ри ја лу из ра ни јих пе ри о да, са фо ку сом 
па жње на пра ће њу раз вит ка то ком ду жег вре мен ског пе ри о да (Juc ker – Ta-
a viT sa i nen 2014: 3‒17). Те мат ски збор ник Di ac hro nic Cor pus Prag ma tics (Ta-
a viT sa i nen et al. 2014), осим ко р пу сних ди ја хро ниј ских сту ди ја на ма те ри ја лу 
ен гле ског је зи ка, са др жи и ис тра жи ва ња фин ског, ја пан ског, естон ског, ита-
ли јан ског, хо ланд ског, швед ског и шпан ског је зи ка, што је омо гу ће но из ра-
дом елек трон ских кор пу са исто риј ског ма те ри ја ла из тих је зи ка, али и раз-
ра дом спе ци фич них ме то да ана ли зе.

5. ПРО блЕ мИ сА ПИ сА НИм ИЗ вО РИ мА НА сРП сКОм јЕ ЗИ КУ. Има ју ћи у ви ду и 
пред мет не и ме то до ло шке спе ци фич но сти исто риј ске праг ма ти ке, за бу ду ћа 
исто риј ско праг ма тич ка ис тра жи ва ња срп ског је зи ка основ ни ме то до ло шки 
иза зов пред ста вљао би не до ста так ра зно вр сни је је зич ке гра ђе. Пи са ни из-
во ри ко ји се ко ри сте за ди ја хро ниј ска ис тра жи ва ња у обла сти фо но ло ги је, 
лек си ке, се ман ти ке и син так се срп ског је зи ка, због функ ци о нал но стил ске 
спе ци фич но сти ни су са свим по год ни да би се мо гли ко ри сти ти и за ис пи ти-
ва ње праг ма тич ких аспе ка та и је зич ких сред ста ва, по себ но оних ко ји би 
од сли ка ва ли раз ли чи ти је кон тек сте и об ли ке ко му ни ка ци је. 

Оп ште по сма тра но, мо же се ре ћи да за исто риј ска, а по себ но исто риј-
ско траг ма тич ка ис тра жи ва ња срп ског је зи ка, про блем пред ста вља ју и пре-
ки ди у пи са ној тра ди ци ји. Иа ко нај ра ни ји пи са ни из во ри да ти ра ју из ра них 
фа за срп ског је зи ка, по сто је и ду ги пе ри о ди са вр ло оскуд ним пи са ним из-
во ри ма, не са мо књи жев ним не го чак и по слов ним. Из сред њо ве ков ног пе-
ри о да ре ла тив ног про гре са и ста бил не др жа ве по сто је са чу ва ни об ли ци 
по слов но прав не пи сме но сти (ПА влО вИћ 2007), као и зна чај на књи жев на тра-
ди ци ја (бОг дА НО вИћ 1975, in ter al.), али на жа лост ни је са чу ва но ни јед но при-
ват но пи смо, ни јед на при ват на ар хи ва (ИвИћ 1998: 36). Сла бо раз ви је не и 
још сла би је са чу ва не књи жев не и не књи жев не ко му ни ка тив не фор ме ко је 
пред ста вља ју сли ку ко му ни ка тив не, го вор не упо тре бе срп ског је зи ка да ју 
ре ла тив но ма ло ма те ри ја ла у по ре ђе њу са гра ђом ко ја по сто ји за не ке дру ге 
је зи ке (ен гле ски, фран цу ски). Про бле ми из во ра и гра ђе о ко ји ма го во ри 
Ј. Гр ко вић-Меј џор (2007а: 13−15) у ве зи са исто риј ском син так сом, још су 
мно го из ра же ни ји ка да је реч о исто риј ској праг ма ти ци.

Дру ги по тен ци јал ни ме то до ло шки про блем, али и ве ли ки иза зов пред-
ста вља чи ње ни ца да се срп ски је зик, још од 12. ве ка до Ву ко ве ре фор ме, од-
ли ку је ди гло си јом, где уз раз ли чи те „ви ше” об ли ке (срп ско сло вен ски и др.) 
по сто ји и на род ни је зик, на ко ме исто та ко има пи са них из во ра (ИвИћ 1998: 
29), па би би ло упут но про у ча ва ти ка ко спе ци фич но сти сва ког од стан дар да, 
та ко и ди на мич не аспек те ме ђу соб ног ути ца ја и про жи ма ња. По себ ну за ни-
мљи вост пред ста вља то да су не ки до ку мен ти пи са ни де ли мич но на срп ско-
сло вен ском (увод ни део, арен ге, у сред њо ве ков ним по ве ља ма), а де ли мич но 
на на род ном (дис по зи ци ја у по ве ља ма) (ИвИћ 1998: 34).6

6 Гр ко вић-Меј џор (2007а: 448) на во ди при мер Де чан ске хри со ву ље ,,где је арен га пи са на 
срп ско сло вен ским, док су сег мен ти у ко ји ма се на бра ја ју се ла, од ре ђу ју гра ни це или из ри чу 
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Срп ски је зик у го вор ном об ли ку, али и у са чу ва ним пи са ним из во ри ма, 
од ли ку је се ди ја ле кат ском и со ци о ле кат ском ра зно вр сно шћу, па се, ре ци мо, 
по слов но прав на до ку мен та је зич ки до не кле раз ли ку ју за ви сно од кан це ла-
ри је где су на ста ја ла, али и на осно ву то га ко је адре сат. Та ко ђе, мо гу се и 
на праг ма тич ком пла ну по сма тра ти дру штве но и кул тур но усло вље не раз-
ли ке ко је по сто је у ду бро вач ким из во ри ма, или оним ка сни јим, ур ба ни јим 
из Вој во ди не, као и оно ме што би пред ста вља ло ру рал ни иди ом на род ног 
је зи ка са чу ва ног у на род ној књи жев но сти. 

За раз ли ку од ен гле ског је зи ка, где је ве ли ки део ста ри је књи жев но сти 
и спи са до сту пан и у не кој вр сти са вре ме ног „пре во да” и ре дак ци је, па је та ко 
до сту пан ши рем кру гу фи ло ло га и лин гви ста ра зних про ве ни јен ци ја, за нај-
ста ри је срп ске из во ре то још увек ни је ши ро ко до ступ но, та ко да се праг ма-
тич ким ис тра жи ва њи ма срп ског мо гу ба ви ти при мар но на уч ни ци чи ја је ужа 
област исто ри ја срп ског је зи ка, док праг ма ти ча ри ма, ко ји се при мар но ба ве 
син хро ни јом, ори ги нал ни тек сто ви мо гу би ти про блем. По ве ље и пи сма 
кне за Ла за ра, из 14. ве ка, у из да њу А. Мла де но ви ћа (млА дЕ НО вИћ 2003; 2007) 
пред ста вља ју дра го це ни из вор, до ступ ни ји ши рем кру гу на уч ни ка не го што 
су то не ки дру ги (сТО јА НО вИћ 1929; ћО РО вИћ 1997).

Нај зна чај ни ји про блем, ме ђу тим, је сте не по сто ја ње елек трон ских исто-
риј ских кор пу са срп ског је зи ка, ко ји би, у иде ал ном слу ча ју, тре ба ло да са-
др же ори ги нал ни текст, сни мак, тран скрип ци ју, пре вод на са вре ме ни срп ски, 
ко мен та ре и ано та ци ју.

6. ЗА КљУч НА РАЗ мА ТРА њА. Циљ овог ра да био је дво јак. Пр вен стве на на ме-
ра је би ла да се ука же на исто риј ску праг ма ти ку и илу стру ју не ке од по став ки, 
еле ме на та, ме то да и те ма ко ји ма се она ба ви, да ју ћи пре глед ан гли стич ке 
ли те ра ту ре, с об зи ром на то да је ова ди сци пли на и на ста ла у окви ру ан гли-
стич ке лин гви сти ке, а за тим се бр зо про ши ри ла и на ис пи ти ва ња дру гих 
је зи ка. Та ко ђе, же ле ли смо да ука же мо и на ње ну ре ле вант ност за ср би сти ку.

Иа ко у ср би сти ци по сто ји ве о ма раз ви је на и зна чај на тра ди ци ја ди ја хро-
ниј ских и исто риј ско лин гви стич ких ис тра жи ва ња, она се оп шир но ба ве фо-
но ло ги јом, мор фо ло ги јом, лек си ко ло ги јом, оно ма сти ком у ве зи са ди ја лек то-
ло ги јом, а знат но ма ње и тек од ре ла тив но ско ро и син так сом (гР КО вИћ-мЕј џОР 
2007а; ПА влО вИћ 2006а; 2006б; 2013а, in ter al.) и син так сич ким и лек сич ким 
си сте ми ма по сма тра ним у ког ни тив но-ти по ло шкој па ра диг ми (гР КО вИћ-мЕј-
џОР 2013). Дис курс ног, кон тек сту ал ног и праг ма тич ког при сту па, сем већ 
по ме ну тих ра до ва С. Па вло ви ћа (1999; 2000; 2007; 2013б) и Ј. Гр ко вић-Меј џор 
(2007а; 2007б), го то во да ни је би ло. Исто риј ска праг ма ти ка ну ди но ви по глед 
на ди ја хро ниј ску гра ђу, ка ко за при мар но је зич ко-си стем ска ис тра жи ва ња, 
та ко и за ви ше фи ло ло шки усме ре на, ако се кре не од основ ног по сту ла та, да 
се је зик са гле да ва у ко му ни ка тив ној упо тре би и у со ци о кул тур ном и исто риј-
ском кон тек сту. При то ме, ис та кли би смо да исто риј ска ли те ра ту ра, по себ но 
она ко ја раз ма тра и исто ри ју кул ту ре и пи сме но сти (на при мер, бУ бА лО 2009), 
мо же би ти од ве ли ког зна ча ја и за исто риј ску праг ма ти ку.

прав не од ред бе пи са ни на род ним је зи ком”, а у књи жев ној бе ле три сти ци мо гу се при ме ти ти 
раз ли чи те, под жан ров ски усло вље не ком би на ци је срп ско сло вен ског и на род ног је зи ка (449−450).
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У лин гви сти ци је од 70-их го ди на 20. ве ка до шло до сна жног за о кре та 
ка про у ча ва њу не са мо је зич ких струк ту ра и си сте ма не го и је зич ке упо тре бе, 
то јест до про ши ре ња зна чај них лин гви стич ких ис тра жи ва ња и ван до ме на 
фо но ло ги је, мор фо ло ги је, син так се и се ман ти ке, упра во на праг ма ти ку и 
ана ли зу дис кур са. Сли чан за о крет до го дио се кра јем 20. ве ка и у исто риј ској 
лин гви сти ци и ди ја хро ниј ским ис тра жи ва њи ма уоп ште. Сто га би сва ка ко 
би ло ко ри сно, за ни мљи во и на да све на уч но оправ да но за по че ти исто риј ско-
праг ма тич ка ис тра жи ва ња срп ског је зи ка. 

Оби ље исто риј ско праг ма тич ке ли те ра ту ре на ен гле ском је зи ку, и не 
са мо о ен гле ском је зи ку, ука зу је да су мо гу ћи раз ли чи ти при сту пи пред ме-
ту ис тра жи ва ња, а но ви трен до ви иду ка ин тер ди сци пли нар но сти, то јест 
не са мо ка оп штој и кул тур ној исто ри ји, већ и ка пси хо ло ги ји, со ци о ло ги ји, 
ан тро по ло ги ји и ког ни тив ним на у ка ма (ви де ти не ке од при ло га у Juc ker – 
Ta a viT sa i nen 2010).

У овом ра ду, ну жно смо се огра ни чи ли са мо на вр ло оп ште цр те и илу-
стра ци је, али сма тра мо да смо отво ри ли увид у је дан ва жан пра вац у са вре-
ме ној лин гви сти ци, у на ди да ће на ћи сво је ме сто и зна чај и у ср би сти ци. 
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Bi lja na Mi šić Ilić

HI STO RI CAL PRAG MA TICS: 
NEW PER SPEC TI VES FOR THE STUDY OF LAN GU A GE AND TRA DI TION

S u m  m a r y

The ran ge of lin gu i stic and phi lo lo gi cal di sci pli nes that deal with the di ac hro nic study of lan-
gu a ge has in the last fif teen years been en ric hed with a new one – hi sto ri cal prag ma tics. De a ling in 
the bro a dest sen se with the lan gu a ge use in the di ac hro nic per spec ti ve, hi sto ri cal prag ma tics ta kes 
in to con si de ra tion not only the lin gu i stic con text but al so the hi sto ri cal, so cial and cul tu ral ones and 
thus of fers a com pre hen si ve the o re ti cal and met ho do lo gi cal fra me work for the study of lan gu a ge and 
tra di tion. The aim of this pa per is to gi ve an over vi ew of ma jor the o re ti cal po stu la tes and met hods 
of hi sto ri cal prag ma tics and po int to the pos si ble are as and to pics for the hi sto ri cal prag ma tic stu di es 
of the Ser bian lan gu a ge. They co uld in clu de prag map hi lo lo gi cal in ter pre ta ti ons of old texts, as well 
as di ac hro nic stu di es of prag ma tic units at dif fe rent de ve lop ment sta ges, which can be the study of 
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СИ НЕ СТЕ ЗИЈ СКА МЕ ТА ФО РА: 
СА ДЕЈ СТВО КОГ НИ ЦИ ЈЕ, ЈЕ ЗИ КА И КУЛ ТУ РЕ*

Овај рад има за циљ да пред ста ви са зна ња о си не сте зиј ској ме та фо ри, као по себ-
ној вр сти ме та фо ре код ко је је из вор ни до мен ути сак при мљен пре ко јед ног чу ла, док 
је циљ ни до мен ути сак при мљен пре ко дру гог чу ла, нпр. оштар укус, сла дак ми рис, 
то пле бо је и сл. Раз ма тра ју се ре зул та ти ис тра жи ва ња спро ве де них у раз ли чи тим је зи ци-
ма и дис кур си ма, укљу чу ју ћи ка ко син хро на та ко и ди ја хро на ис тра жи ва ња. С об зи ром 
на то да су у си не сте зиј ским ме та фо ра ма оба до ме на чул на, по себ на па жња се по све ћу је 
спе ци фич ној пер цеп тив ној и ког ни тив ној осно ви ових ме та фо ра. Та ко ђе, ука зу је се на 
ути цај кул ту ре при фор ми ра њу си не сте зиј ских из ра за. 

Кључ не ре чи: си не сте зиј ска ме та фо ра, пер цеп ци ја, ког ни ци ја, кул ту ро ло шке раз-
ли ке, ме то ни ми ја.

The aim of this pa per is to pro vi de an in sight in to the phe no me non of syna est he tic me-
tap hor, as a spe cial type of me tap hor in which one sen sory mo da lity is de scri bed in terms of 
anot her, e.g. sharp ta ste, swe et smell, warm co lo urs etc. The pa per di scus ses the re sults of 
re se arch con duc ted in dif fe rent lan gu a ges and re gi sters, in clu ding both synchro nic and di ac-
hro nic re se arch. Sin ce both do ma ins in syna est he tic me tap hors are sen sory mo da li ti es, spe cial 
emp ha sis is pla ced on the par ti cu lar per cep ti ve and cog ni ti ve ba ses of this phe no me non, as 
well as the in flu en ces of cul tu re on the for ma tion of syna est he tic ex pres si ons.

Key words: syna est he tic me tap hor, per cep tion, cog ni tion, cul tu ral dif fe ren ces, me-
tonymy.

1. УвОд: сИ НЕ сТЕ ЗИј сКА мЕ ТА фО РА. Си не сте зиј ска ме та фо ра (енгл. syna e ste tic 
me tap hor) пред ста вља је дан од нај че шћих об ли ка ме та фо рич ког пре но са у 
свим је зи ци ма (Wil li ams 1976: 463), код ко је је из вор ни до мен ути сак при-
мљен пре ко јед ног чу ла, док је циљ ни до мен ути сак при мљен пре ко дру гог 
чу ла. Ка да ка же мо да хра на има оштар укус, на дра жај из до ме на чу ла уку са 
опи су је мо по мо ћу при де ва ко ји по ти че из до ме на чу ла до ди ра, или ако за ми-
рис ка же мо да је сла дак или опор, на дра жа је ко је до би ја мо пу тем чу ла ми ри-
са опи су је мо при де ви ма из до ме на чу ла уку са итд. По не кад о на дра жа ји ма 
мо же мо го во ри ти ко ри сте ћи при де ве ко ји ма опи су је мо ути ске до би је не пре ко 
раз ли чи тих чу ла, те звук не са мо да мо же да се чу је (нпр. ти хи глас), већ и 
до дир не (нпр. груб глас), оку си (нпр. ме ден глас) и ви ди (нпр. та ман глас). 

Иа ко си не сте зиј ску ме та фо ру пре по зна је мо у је зи ку, не мо же мо је по сма-
тра ти са мо као је зич ку по ја ву, већ је нео п ход но ис тра жи ти и ње ну пер цеп-
тив ну и ког ни тив ну осно ву, као и ути ца је кул ту ре у ко јој жи ви мо. Овај рад 
има за циљ да пред ста ви са зна ња до ко јих се до шло о си не сте зиј ској ме та-

* Рад је на стао као део док тор ске ди сер та ци је Си не сте зиј ска ме та фо ра у при де ви ма у 
ен гле ском и срп ском је зи ку: ког ни тив но лин гви стич ки при ступ, при ја вље не на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду.
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фо ри у обла сти лин гви сти ке, пре све га обла сти ког ни тив не лин гви сти ке, 
али са освр ти ма на от кри ћа и у дру гим по ве за ним на уч ним по љи ма. 

2. сИ НЕ сТЕ ЗИ јА: ПО вЕ ЗА НОсТ чУ лА. Реч си не сте зи ја на ста ла је од ста ро грч-
ких ре чи σύν [syn], што зна чи ‘удру же но или за јед но’ и ре чи αἴσθ ησις [aisthēsis], 
што зна чи ‘пер цеп ци ја или чул ност’, те си не сте зи ја озна ча ва сје ди ње ност 
чу ла. Под овим тер ми ном да нас се под ра зу ме ва ве ћи број по ја ва ко је је че сто 
те шко раз гра ни чи ти и не по сто ји са гла сност око то га шта све је сте а шта 
ни је си не сте зи ја (в. marks 2011). Ипак, овај фе но мен се нај че шће ис пи ту је 
на три на чи на: 1) си не сте зи ја у ужем сми слу, као ау то мат ска, не вољ на не у ро-
пси хо ло шка по ја ва, 2) ме ђу мо дал не слич но сти у пер цеп ци ји, и 3) ме ђу мо-
дал не слич но сти у је зи ку. 

Пр во, си не сте зи ја се ту ма чи као не у роп си хо ло шка по ја ва ка да осо бе 
има ју жи во пи сне до жи вља је у јед ном чул ном мо да ли те ту на ста ле као ре ак-
ци ја на сти му лан се у дру гом чул ном мо да ли те ту. Ова по ја ва ма ни фе сту је 
се као спо соб ност да се чу ју бо је (cyTo Wic 2002; Har ri son 2001), да се мо гу 
оку си ти об ли ци, до ди ром осе ти ти зву ци, и то ме слич но. На осно ву ли те ра-
ту ре (ba ron – co Hen et al. 1993; cyTo Wic 1995; 2002; dann 1998) мо гу се су ми-
ра ти основ не од ли ке си не сте зиј ских до жи вља ја: 1) си не сте зи ја је не вољ ни 
до жи вљај ко ји си не сте те не мо гу по ти сну ти, али га не мо гу ни при зва ти по 
же љи; 2) си не сте зиј ски опа жа ји су не про ме њи ви то ком чи та вог жи во та чо-
ве ка; 3) си не сте зиј ске сен за ци је су пам тљи ве, у тој ме ри да си не сте зиј ски 
опа жа ји че сто лак ше и жи во пи сни је оста ју у се ћа њу не го из вор ни сти му ланс; 
4) си не сте зи ја иза зи ва сна жна осе ћа ња, нај че шће не ку вр сту при јат но сти 
или не при јат но сти; 5) си не сте зи ја се ја вља код љу ди чи ји је мо зак нор ма лан, 
и не на ста је као ре зул тат по вре да или бо ле сти. Ин те ре сант но је да су код 
си не сте зиј ских до жи вља ја од но си из ме ђу сти му лан са и реакцијe нај че шће 
јед но смер ни: ако бо ја иза зи ва од ре ђе ну так тил ну ре ак ци ју, то не зна чи да ће 
та кав на дра жај из чу ла до ди ра иза зи ва ти пер цеп ци ју те бо је. Та ко ђе, не ка 
чу ла су за сту пље на ви ше а не ка ма ње у си не сте зиј ским до жи вља ји ма: нај-
че шће су укљу че на чу ла ви да и слу ха, док се ми рис и укус у си не сте зи ја ма 
ја вља ју рет ко и као на дра жа ји ко ји иза зи ва ју пер цеп ци је и као ре ак ци је на 
на дра жа је из дру гих чу ла.

По ве зи ва ње на дра жа ја из раз ли чи тих чу ла, ме ђу тим, ни је ка рак те ри-
стич но са мо за си не сте те. Сма тра се да у сва ком чо ве ку по сто ји уни вер зал на 
спо соб ност да на си сте ма ти чан на чин пер ци пи ра од но се ме ђу чул ним на дра-
жа ји ма (marks 1978; 1996). Ме ђу мо дал не слич но сти у пер цеп ци ји (енгл. 
cross-mo dal si mi la ri ti es in per cep tion), као дру ги вид си не сте зи је, ти чу се, на 
при мер, спо соб но сти ве ћи не љу ди да тон гла са ви ди као све тли ји или там-
ни ји, или чи ње ни це да ве ћи на љу ди ки ја ње ви ди као све тли је и оштри је од 
ка шља ња и сл. (marks 1996: 42). Оба опи са на ви да си не сте зи је, да кле, под-
ра зу ме ва ју упа ри ва ње пе р цеп тив них ди мен зи ја из раз ли чи тих чу ла. По сто је 
и по кла па ња, те ре ци мо, си не сте те ви де звук ни ске фре квен ци је као та ман, 
а звук ви со ке фре квен ци је као све тао, док су за осо бе ко је ни су си не сте те 
ни ски то но ви сме ђе или цр не бо је, а ви со ки то но ви ви ше жу те или бе ле бо је 
(marks 1996: 43). Маркс сма тра да раз ли чи ти об ли ци си не сте зи је ве ро ват но 
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има ју из ве сна за јед нич ка свој ства и да су за сно ва ни на истим ме ха ни зми ма 
об ра де сен зор но-пер цеп тив них ин фор ма ци ја. 

Маркс је, ис пи ту ју ћи при ро ду по ве за но сти чу ла у сво јим број ним ис тра-
жи ва њи ма (пре све га marks 1978; 1996; 2011; mar Ti no – marks 2000; 2001), 
по ка зао да не са мо што по сто је слич но сти ко је пре по зна је мо из ме ђу на дра жа-
ја из раз ли чи тих чу ла већ по сто је и ме ђу мо дал не ин тер ак ци је. Ис тра жи ва ње 
(у: mar Ti no – marks 2001) се те ме љи на пој му се лек тив не па жње, од но сно 
спо соб но сти да се чо век у сва ко днев ним си ту а ци ја ма, у ко ји ма је не пре ста-
но из ло жен број ним сти му лан си ма ко ји исто вре ме но ак ти ви ра ју ви ше чу ла, 
усред сре ђу је на ин фор ма ци је ко је до би ја из не ких од тих чу ла, по ку ша ва ју ћи 
да за не ма ри оста ле. По ка за ло се да ис пи та ни ци ко ји тре ба да кла си фи ку ју 
звук (као ви сок или ни зак) у при су ству бо је (бе ле или цр не) лак ше пре по зна ју 
ви ше то но ве ка да је при сут на бе ла бо ја а ни же то но ве ка да је при сут на цр на, 
што зна чи да ин фор ма ци је ко је до би ја мо из чу ла ко је смо од ба ци ли ути чу на 
на шу спо соб ност да до но си мо за кључ ке ве за не за ин фор ма ци је из чу ла на 
ко ја смо усме ри ли па жњу.

Ис тра жи ва ња су ука за ла да је чак и бе ба ма и ма лој де ци уро ђе на спо-
соб ност по ве зи ва ња не ких на дра жа ја из раз ли чи тих чу ла (нпр. по ве зи ва ња 
осе ћа ја за све тло и гла сно) (в. cyTo Wic 2002: 271–293). Јед но од ви ђе ња је сте 
да то ком пр вих ме се ци жи во та чо век про жи вља ва нео на тал ну си не сте зи ју 
и да ова си не сте зиј ска ин те гра ци ја чу ла код бе ба не ста је до ста бр зо ка ко 
чу ла по чи њу да се из два ја ју као за себ на, те су и си не сте зи ја у ужем сми слу 
и спо соб ност си сте ма тич ног по ве зи ва ња на дра жа ја из раз ли чи тих чу ла за-
пра во оста ци ове си не сте зиј ске фа зе раз во ја чо ве ка (ma u rer 1993; ma u er – 
mon dolcH 2005). Маркс (2011: 71) ис ти че да би ове уро ђе не ве зе из ме ђу раз-
ли чи тих мо да ли те та мо гле да ти од го вор на пи та ње ка ко се слич но сти пре-
но се у раз ли чи тим мо да ли те ти ма. С дру ге стра не, по сто је ви ђе ња да из ме ђу 
си не сте та и не си не сте та по сто је раз ли ке у не у ро а на то ми ји (ви ше о не у ро-
а на том ској и не у ро фи зи о ло шкој осно ви си не сте зи је и не у ро ло шким осно-
ва ма раз ли чи тих об ли ка си не сте зиј ских по ја ва у: ma u er – mon dolcH 2005, 
ra mac Han dran – Hub bard 2001; 2003, spec Tor – ma u er 2009). У сва ком слу-
ча ју, осо бе но сти пер цеп ци је код де це ука зу ју на ја ку по ве за ност ме ђу сен зор-
ним мо да ли те ти ма (marks 2011: 74). Маркс (1990) је та ко ђе при ме тио да су 
не ке ме ђу мо дал не ве зе уро ђе не (већ спо ме ну ти при мер да звук ко ји је ви сок 
или ни зак / гла сан или тих пре по зна је мо као све тао или та ман), док су дру ге 
по ве за но сти на у че не то ком де тињ ства (нпр. по ве за ност из ме ђу бо је и тем-
пе ра ту ре: да је на ран џа ста бо ја то пла, а пла ва хлад на). 

Тре ћи вид си не сте зи је чи ни по ја ва уско по ве за на са си не сте зиј ским 
тен ден ци ја ма у пер цеп ци ји, а са мим тим и си не сте зи јом у ужем сми слу, и 
то су ме ђу мо дал не слич но сти у је зи ку, ко је се од но се на „ства ра ње и раз у ме-
ва ње ме ђу мо дал них ме та фо ра ко је на ла зи мо у мно гим је зи ци ма”, на при мер 
из раз loud co lo urs (marks 2011: 55). Ова по ве за ност огле да се у чи ње ни ци 
да иста ме ђу мо дал на упа ри ва ња и слич но сти ко је ва же за пер цеп ци ју (нпр. 
пре по зна ва ње ни ских то но ва као там них) че сто на ла зи мо и у је зи ку (нпр. 
из раз та ман тон). Маркс ис ти че: „У до ме ну ме ђу мо дал них упа ри ва ња, пер-
цеп тив на зна че ња ве ро ват но слу же као из вор за ког ни тив на (је зич ка) зна-
че ња. Љу ди ве ро ват но ко ри сте сво је екс пли цит но или им пли цит но зна ње о 
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ме ђу сен зор ним упа ри ва њи ма ка да ту ма че си не сте зиј ске (ме ђу мо дал не) ме-
та фо ре” (marks 2011: 56). Са овим ста вом се сла же и Ка ћа ри, ко ја твр ди да 
је „ве ћи на ме та фо рич ких из ра за ко ји се за сни ва ју на пер цеп ци ји (нпр. cold 
si len ce, a stony fla vo ur) мо ти ви са на и уко ре ње на у струк ту ри пер цеп тив ног 
ис ку ства и сен зор них си сте ма” (cac ci a ri 2008: 426). Ме ђу мо дал не тен ден ци је 
на ста ју, да кле, пр во у са мој пер цеп ци ји, а тек он да по ста ју до ступ не за ви ше, 
ког ни тив не ме ха ни зме као што је је зик (marks 2011: 58) или, сли ко ви ти је 
ре че но, си не сте зиј ске, тј. пер цеп тив не слич но сти обез бе ђу ју „си ров ма те ри-
јал” за ви ше ме тал не ак тив но сти (marks 1990: 39). 

У скла ду са опи са ним ста во ви ма (пре све га marks 1990; 2011; cac ci a ri 
2008) да си не сте зи ја у је зи ку од ра жа ва ме ђу мо дал не ве зе ко је пре по зна је мо 
у пер цеп ци ји и ко је до жи вља ва ју си не сте те, По по ва (po po va 2005), са ког ни-
тив но лин гви стич ког гле ди шта, сма тра да кроз си не сте зиј ске ме та фо ре за-
и ста до жи вља ва мо јед но чу ло у сми слу дру гог као и си не сте те, али до да је 
да је код си не сте зи је у је зи ку ово ис ку ство за сно ва но и на не кој вр сти пој мов-
ног пре сли ка ва ња, о че му ће де таљ но би ти ре чи у на ред ним одељ ци ма.

3. сИ НЕ сТЕ ЗИј сКА мЕ ТА фО РА У јЕ ЗИ КУ. Је дан од основ них при сту па про у-
ча ва њу си не сте зиј ске ме та фо ре у је зи ку је сте утвр ђи ва ње сме ра си не сте зиј-
ско-ме та фо рич ких пре но са са јед ног чу ла на дру го. С об зи ром на то да се у 
је зи ку не ки тран сфе ри по пра ви лу не ја вља ју, на при мер све тли уку си* (вид 
→ укус), гла сни ми ри си* (звук → ми рис) или гор ке бо је* (укус → вид), по-
ста вља се пи та ње да ли се ра ди са мо о слу чај ним пра зни на ма у се ман тич ком 
по љу сен зор них ис ку ста ва, или по сто ји об ја шње ње за што до не ких пре но са 
до ла зи, док се дру ги сме ро ви пре сли ка ва ња или не ја вља ју или су рет ки. 
До са да шња ис тра жи ва ња по ка за ла су да пре нос из јед ног до ме на на дру ги 
ни је на су ми чан, већ да по сто ји се лек тив ност и си сте ма тич ност по пи та њу 
сме ра пре сли ка ва ња. Пра вил но сти у ве зи са сме ром пре сли ка ва ња пр ви је 
уо чио Ул ман (ul lmann 1957), из у ча ва ју ћи књи жев не тек сто ве XIX ве ка на 
ен гле ском, фран цу ском и ма ђар ском је зи ку. Ул ман је ука зао на три основ не 
тен ден ци је си не сте зиј ског пре но са, ко је ва же без об зи ра на раз ли чи те ау то ре 
и је зи ке, раз ли чи те прав це у књи жев но сти, па чак и раз ли чи те ге не ра ци је 
пе сни ка: 1) си не сте зиј ски тран сфе ри иду од ни жих чу ла ка ви ши ма: до дир 
> укус > ми рис > звук > вид; 2) чу ло до ди ра је нај че шћи из вор ни до мен; и 
3) до мен зву ка је нај че шћи циљ ни до мен си не сте зиј ских пре но са. Ул ман се 
ов де осла ња на Ари сто те ло ву по де лу чу ла на до дир, укус, ми рис, слух и вид, 
као и Ари сто те ло во ран ги ра ње чу ла пре ма њи хо вој мо гућ но сти да кроз њих 
са зна је мо о све ту око се бе: од ви да, као нај на пред ни јег и нај ра зви је ни јег об ли-
ка пер цеп ци је, пре ко ко јег нај вер ни је са зна је мо о све ту око се бе, пре ко слу ха, 
ми ри са, уку са, до чу ла до ди ра као „нај ни жег”, при мар ног чу ла.1

Зна чај но ис тра жи ва ње спро вео је и Ви ли јамс (Wil li ams 1976), ко ји је 
ис пи ти вао си не сте зиј ске пре но се и про ме не зна че ња на ди ја хро ном пла ну. 

1 Тре ба на гла си ти и да, иа ко по де лу чу ла на до дир, укус, ми рис, звук и вид сма тра мо 
ап со лут ном, по де ла чу ла и њи хов зна чај у пер цеп ци ји су у ве ли кој ме ри усло вље ни кул ту ром 
у ко јој жи ви мо. Кла сен (clas sen 1993) ис ти че да не ке кул ту ре у све ту пре по зна ју ви ше а не ке 
ма ње чу ла, док се ни су пер и ор ност у мо гућ но сти са зна ва ња све та у раз ли чи тим кул ту ра ма 
не при пи су је истим чу ли ма.
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У ис тра жи ва ње су увр шће ни при де ви са сен зор ним зна че њем у ен гле ском 
је зи ку и при том су ана ли зи ра на сва њи хо ва сен зор на зна че ња по чев од пр вог 
ја вља ња. Гра ђу је чи ни ло ви ше од 100 ен гле ских си не сте зиј ских при де ва. 
По ред то га, да ти су при ме ри и из ја пан ског је зи ка. Ре зул та ти ис тра жи ва ња 
су по ка за ли да пра вил но сти по сто је и у ди ја хро ним си не сте зиј ским пре но-
си ма зна че ња: Ви ли јамс је на до гра дио ге не ра ли за ци ју ко ју је по ста вио Ул ман, 
та ко што је по ста вио схе му на ко јој се ви де сме ро ви пре но са ме та фо рич ких 
зна че ња, тј. ка ко се вр ши пре нос зна че ња из јед ног сен зор ног до ме на на 
дру ги (при че му је до мен чу ла ви да по де љен на бо ју и ди мен зи ју):

Ви ли јамс је до шао до сле де ћих за кљу ча ка: лек се ме из обла сти до ди ра 
се пре но се на лек се ме из мо да ли те та уку са (нпр. sharp ta stes), бо је (нпр. dull 
co lo urs), или зву ка (нпр. soft so unds); ре чи из обла сти чу ла уку са не пре но се 
се на зад (пре ма схе ми) на чу ло до ди ра, већ на пред на чу ло ми ри са (нпр. so ur 
smell) и зву ка (нпр. dul cet mu sic); не по сто је лек се ме из до ме на ми ри са, од-
но сно ол фак тор ног до ме на (лек се ме ко је исто риј ски по ти чу из ове обла сти) 
ко је су се пре но си ле на дру га чу ла; лек се ме ко је озна ча ва ју ди мен зи ју пре-
но се се на бо ју (нпр. flat gray) или звук (нпр. de ep so und); ре чи ко је озна ча-
ва ју бо је пре но се се са мо на област чу ла зву ка (нпр. bright so unds); ре чи из 
мо да ли те та зву ка пре но се се са мо на бо ју (нпр. qu i et green). При ме ће но је да 
се ве ћи на зна че ња ко ја ни су у скла ду са пред ло же ним тен ден ци ја ма си не-
сте зиј ских пре но са обич но не за др жа ва ју у мо дер ном стан дард ном ен гле ском 
је зи ку (Wil li ams 1976: 464).

Пред ло же на је сле де ћа ге не ра ли за ци ја: „сен зор не ре чи у ен гле ском се 
пре но се са сен зор ног мо да ли те та ко ји је фи зи о ло шки нај ма ње ди фе рен ци-
ра ју ћи и ево лу ци о но нај при ми тив ни ји на нај ви ше ди фе рен ци ра ју ћи и нај-
на пред ни ји сен зор ни мо да ли тет, али не и обр ну то” (Wil li ams 1976: 464‒465). 
Ге не ра ли за ци ја до ко је је до шао Ви ли јамс за сно ва на је на ре зул та ти ма ис-
тра жи ва ња о ди ја хро ним про ме на ма зна че ња, а са тим у ве зи Гр ко вић-Меј-
џор ис ти че: „Ка да је је зик у пи та њу, исти прин ци пи ко ји ва же да нас ге не рал-
но су мо ра ли ва жи ти и у про шло сти. […] пу те ви се ман тич ког раз во ја уо че ни 
у са вре ме ним си сте ми ма, уко ли ко се же ле по сту ли ра ти као уни вер зал ни, 
мо ра ју има ти по твр ду исто риј ске лин гви сти ке и vi ce ver sa” (2013: 223‒224). 
Под се ћа мо на за кључ ке до ко јих је до шла Ив Свит сер (sWe eT ser 1990): да су 
ди ја хро на про ши ри ва ња зна че ња и син хро на по ли се ми ја за сно ва не на истим 
ког ни тив ним прин ци пи ма, што Ви ли јам со ве за кључ ке о тен ден ци ја ма ди ја-
хро них си не сте зиј ских про ши ри ва ња зна че ња чи ни ре ле вант ним и за ис тра-
жи ва ња у са вре ме ном је зи ку. Свит сер (1990: 9) та ко ђе ис ти че да исто риј ски 
ре до след по ком се зна че ња до да ју на по ли се мич не ре чи ука зу је на од нос ме ђу 
ре чи ма ве зан за смер пре сли ка ва ња и по ма же нам да раз у ме мо ког ни тив ну 
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струк ту ру пре ма ко јој се из ра зи ма при до да ју но ва зна че ња, као и ко ја зна-
че ња су цен трал на, тј. при мар на.

Ге не ра ли за ци је до ко јих су до шли Ул ман и Ви ли јамс по слу жи ле су као 
осно ва за да ља ис тра жи ва ња си не сте зиј ске ме та фо ре. На ста вље на су ис тра-
жи ва ња овог фе но ме на ве за на не са мо за ен гле ски је зик не го и за дру ге је зи ке.2 
Ин те ре сант но је, на при мер, да је сам Ул ман у ка сни јим ра до ви ма (ul lmann 
1964 у: day 1996) пред ло жио дру га чи ју схе му пре сли ка ва ња: 

ми рис/укус > слух/вид > до дир.

У овој и не ко ли ко на ред них схе ма да те су тен ден ци је си не сте зиј ских 
пре но са из пер спек ти ве име ни ца, а не при де ва. Пре ма Ул ма ну, о ми ри су и 
уку су нај че шће се го во ри упо тре бом при де ва из дру гих чул них до ме на, док 
се при де ви из чу ла до ди ра у нај ве ћој ме ри ко ри сте за опи си ва ње име ни ца 
из до ме на оста лих чу ла. 

Кла сен (clas sen 1993) је на осно ву свог ис тра жи ва ња пред ло жи ла сле-
де ће тен ден ци је си не сте зиј ских пре но са:

слух > вид > ми рис > укус > до дир.

Ови сме ро ви си не сте зиј ског пре но са сла жу се са ре зул та ти ма до ко јих 
је до шао Деј (day 1996) за ен гле ски је зик, с тим што је овај ау тор као за се бан 
до мен из дво јио и тем пе ра ту ру:

слух > вид > ми рис > тем пе ра ту ра > укус > до дир

Исти ау тор је за не мач ки књи жев ни је зик до шао до ма ло дру га чи је схе ме 
пре сли ка ва ња, у ко јој су ми рис и вид про ме ни ли ме ста у од но су на ре до след 
у ен гле ском је зи ку:

слух > ми рис > вид > тем пе ра ту ра > укус > до дир

Шен (sHen 1997) је по ка зао да тен ден ци је ве за не за смер пре сли ка ва ња 
си не сте зиј ских при де ва (од ни жих чу ла ка ви шим) ва же и за по ет ске ме та фо-
ре у хе бреј ском књи жев ном је зи ку. Оп ште тен ден ци је си не сте зиј ских пре-
но са зна че ња ва же и за ру ску по е зи ју (cHud noWsky, нео бја вље ни ру ко пис, у: 
sHen – ei se namn 2008). 

Ме ђу тим, ис тра жи ва ња ука зу ју и на из ве сне раз ли ке у си не сте зиј ско-ме-
та фо рич ким пре но си ма у је зи ци ма. На при мер, Дом би (dom bi 1974) је по ка за ла 

2 Ис тра жи ва ња су по ка за ла да гла го ли пе р цеп ци је има ју дру га чи је тен ден ци је ме та фо-
рич ког пре но са од при де ва. Ви берг (vi berg 1984) пред ла же сле де ћу хи је ре хи ју чу ла за пре но се 
зна че ња гла го ла пе р цеп ци је на дру га чу ла: 

Пре ма то ме, ако гла гол има основ но зна че ње ко је при па да хи је рар хиј ски ви шем чу лу 
(ле во), зна че ње мо же да се пре но си на не ка (или сва) чу ла ко ја се на ла зе ни же у хи је рар хи ји 
(али мо же до ћи до пре ска ка ња чу ла). На осно ву схе ме, ви ди мо да се не ки сме ро ви пре но са пре-
кла па ју са тен ден ци ја ма код при де ва (пре нос са до ди ра на ми рис и укус), док су тен ден ци је 
код ви да и слу ха (ко ји код гла го ла слу же пре вас ход но као из вор ни до ме ни) пот пу но у су прот-
но сти у од но су на пре но се ме ђу при де ви ма. Ви ше о ме та фо рич ким пре но си ма код гла го ла 
пе р цеп ци је у гР КО вИћ-мЕј џОР 2013: 230‒232, 365‒388; ibar reT xe-anTuñano 1999; vi berg 1984.
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да, иа ко у ма ђар ском је зи ку ва жи ге не ра ли за ци ја да до ла зи до пре но са са 
ни жих на ви ша чу ла као што је из нео Ул ман, у ис тра жи ва њу за сно ва ном на 
ма ђар ској по е зи ји по ка за ло се да је нај че шћи циљ ни до мен – нај ви ши до мен 
ви да, а не оче ки ва ни до мен зву ка. Та ко ђе, Ју (yu 1992 и 2003) је, ана ли зи ра-
ју ћи де ла ки не ске књи жев но сти, али и сва ко днев ни је зик, по твр дио за кључ ке 
до ко јих су до шли Ул ман и Ви ли јамс, али је и при ме тио из ве сне раз ли ке из-
ме ђу ки не ског и ен гле ског: 1) чу ло ви да у ки не ском не по ка зу је ма њу уче ста-
лост као циљ ни до мен од чу ла слу ха, и 2) у сва ко днев ном је зи ку при де ви из 
до ме на ди мен зи је се, по пра ви лу, пре но се не са мо на бо ју и звук већ и на 
укус и ми рис, што ни је слу чај у ен гле ском је зи ку.

По ред ис тра жи ва ња за сно ва них ис кљу чи во на књи жев ним де ли ма, 
си не сте зи ја у је зи ку про у ча ва на је и на дру га чи јој гра ђи. У ис тра жи ва њу 
ко је су из ве ли Шен и Гил (sHen – gil 2008) за ин до не жан ски је зик, гра ђа се 
са сто ја ла из ма те ри ја ла при ку пље ног на ин тер не ту ко ји је са чи њен од тек сто-
ва раз ли чи тих жан ро ва, укљу чу ју ћи и но вин ске члан ке. И у том ис тра жи ва њу 
је по твр ђе на оп шта те жња пре сли ка ва ња са ни жих на ви ша чу ла. Оп ште 
тен ден ци је ве за не за смер пре сли ка ва ња за не ке до ме не по твр ђе не су и за 
ита ли јан ски је зик (ron ga et al. 2012) у ис тра жи ва њу ра ђе ном, из ме ђу оста лог, 
на елек трон ском кор пу су ита ли јан ског је зи ка. У јед ном дру гим ис тра жи ва њу 
у ма ђар ском је зи ку (szánTó 2011), за сно ва ном на гра ђи из елек трон ског кор-
пу са ма ђар ског је зи ка до пу ње ног ма те ри ја лом са ин тер не та, по твр ђе не су 
оп ште тен ден ци је си не сте зиј ских пре но са, али је опет ука за но и на раз ли ку 
у од но су на пред ло же не тен ден ци је јер се, пре ма овом ис тра жи ва њу, бо ја 
у ма ђар ском не ко ри сти за опи си ва ње зву ка, већ ис кљу чи во за опи си ва ње 
ол фак тор них осе ћа ја. 

Нај оп се жни је из у ча ва ње си не сте зиј ских тен ден ци ја у срп ском књи жев-
ном је зи ку из вео је Ву ко вић (1985) (пре ма дРА гИ ћЕ вИћ 2000: 390). Ву ко вић 
је ис пи ти вао си не сте зиј ске ме та фо ре у де ли ма срп ских пи са ца из пе ри о да 
од 1850. до 1930. го ди не (од Бран ка Ра ди че ви ћа до Ми ло ша Цр њан ског). Ву-
ко вић је до шао до за кључ ка да су у раз ли чи тим фа за ма срп ске књи жев но сти 
би ле до ми нант не раз ли чи те си не сте зиј ске ме та фо ре, али се ипак, уоп ште но 
гле да но, не ки тран сфе ри ја вља ју че сто, а не ки вр ло рет ко. Зна ча јан ре зул тат 
ис тра жи ва ња је и да се си не сте зиј ски нај че шће опи су ју глас и пе сма, што 
зна чи да је до мен зву ка и у срп ском књи жев ном је зи ку нај че шћи циљ ни до-
мен. По ред то га, у ли те ра ту ри се спо ми ње и нео бја вље ни рад Вла ди ми ра 
Ар се ни ћа (у: sHen – ei se namn 2008), ко ји је ана ли зи рао си не сте зиј ске ме та-
фо ре на осно ву кор пу са срп ско хр ват ске књи жев но сти де вет на е стог и два де-
се тог ве ка (Јо ван Ду чић, То дор Мањ ло вић, Ми ро слав Кр ле жа, Ду шан Ма тић 
и др.). Пре ма на во ду у Šen – ei se namn (2008), са зна је мо са мо да су ре зул та ти 
овог ис тра жи ва ња по твр ди ли оп шту тен ден ци ју пре сли ка ва ња са ни жих 
чу ла на ви ша.

Дру га чи ји тип ис тра жи ва ња за срп ски је зик из ве ла је Дра ги ће вић (2000). 
Гра ђа за ово ис тра жи ва ње са сто ја ла се од ода бра них при ме ра си не сте зи је из 
Реч ни ка Ма ти це срп ске и Реч ни ка СА НУ. Оп шти за кључ ци овог ис тра жи-
ва ња у скла ду су са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња за дру ге је зи ке, о че му све до чи 
до би је на ска ла си не сте зиј ских пре но са из пер спек ти ве име ни ца:

слух > ми рис > вид > укус > до дир.
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Пре ма овој ска ли, име ни це из до ме на слу ха мо же мо опи са ти при де ви-
ма из до ме на до ди ра (то пао глас), ви да (шу паљ глас) или уку са (го рак уз вик 
ра ње ни ка); име ни це из до ме на ми ри са мо же мо опи са ти по мо ћу при де ва из 
до ме на ви да (блед ми рис), уку са (сла дак ми рис) или до ди ра (те жак ми рис); 
име ни це из до ме на ви да мо же мо опи са ти при де ви ма из до ме на ви да (то пле 
бо је) итд. 

Дра ги ће вић је та ко ђе за кљу чи ла да се, из пе р спек ти ве при де ва, у срп ском 
је зи ку нај че шће пре но се при де ви из до ме на чу ла до ди ра, док је ова тен ден-
ци ја нај ма ње за сту пље на код чу ла ми ри са и слу ха, тј. ва жи сле де ћа ска ла 
си не сте зиј ских тен ден ци ја за срп ски је зик:

до дир > вид > укус > ми рис/слух.

Да кле, у си не сте зиј ским пре но си ма у срп ском је зи ку нај че шће на ла зи мо 
при де ве из так тил ног до ме на. На ве де ни су при ме ри у ко ји ма се они ко ри сте за 
опи си ва ње име ни ца из до ме на ви да (ме ка све тлост), уку са (оштра ра ки ја), 
ми ри са (те жак ми рис) и зву ка (не жан глас). С дру ге стра не, при де ви из до-
ме на ми ри са и слу ха рет ко су си не сте зиј ски.

Ис тра жи ва ње за сно ва но на реч нич ком ма те ри ја лу из ве ла је и Ко ма ро ми 
(2013), кроз кон тра стив ну ана ли зу си не сте зиј ских тен ден ци ја у срп ском и 
ен гле ском за чу ло уку са као из вор ни до мен. Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња 
све до че о слич но сти ма у тен ден ци ја ма пре сли ка ва ња у два је зи ка ка ко на 
ни воу чу ла уку са у це ли ни, та ко и гле да но по је ди нач но за раз ли чи те вр сте 
уку са (слат ко, сла но, ки се ло и гор ко), али и о из ве сним раз ли ка ма из ме ђу 
два је зи ка. Ин те ре сант на раз ли ка уо че на је код си не сте зиј ске упо тре бе при-
де ва у ко ло ка ци ја ма, иди о ми ма и по сло ви ца ма, јер је у ен гле ском је зи ку, 
пре ма са ку пље ној гра ђи, за бе ле жен да ле ко ве ћи број при ме ра ова квих упо-
тре ба си не сте зиј ских при де ва не го у срп ском је зи ку. Ен гле ски при дев swe et, 
ре ци мо, на ла зи мо у по сло ви ца ма у ол фак тор ном до ме ну (нпр. Ro se by any ot her 
na me wo uld smell as swe et) и ау ди тив ном до ме ну (нпр. Gre at stro kes ma ke not 
swe et mu sic), као и у уста ље ним из ра зи ма у оба до ме на (нпр. the swe et smell 
of suc cess за укус и ma ke swe et mu sic за ми рис). Уо че но је та ко ђе да се ко ло-
ка ци ја sickly swe et ко ри сти и за до мен ми ри са (нпр. the sickly swe et smell of 
rot ting fru it). С дру ге стра не, за срп ски при дев сла дак ни су про на ђе ни ова кви 
при ме ри упо тре бе у об ра ђе ном ма те ри ја лу.

На осно ву пред ста вље них ис тра жи ва ња, мо же се за кљу чи ти да су прин-
ци пи си не сте зиј ско-ме та фо рич ких пре но са у ве ли кој ме ри уни вер зал ни и 
да ва же у раз ли чи тим дис кур си ма (по е зи ји, про зи или не књи жев ним је зи ку), 
и раз ли чи тим, чак не срод ним је зи ци ма и кул ту ра ма. С дру ге стра не, по ка-
за но је и да по сто је ва ри ра ња свој стве на од ре ђе ним је зи ци ма и кул ту ра ма, 
што зах те ва да ља ис тра жи ва ња.

4. КОг НИ ТИв НА ЗА сНО вА НОсТ сИ НЕ сТЕ ЗИј сКИХ ПРЕ НО сА. Иа ко се ме та фо ра-
ма у ког ни тив ној лин гви сти ци већ де це ни ја ма по све ћу је из у зет на па жња, у 
лин гви стич ким кру го ви ма и да ље не по сто ји је дин ствен при хва ћен став о 
ког ни тив ној за сно ва но сти си не сте зиј ских ме та фо ра. Овај оде љак има за циљ 
да пред ста ви нај у ти цај ни ја гле ди шта и те о ри је ве за не за ову про бле ма ти ку. 
По ред рас про стра ње ног ког ни тив но лин гви стич ког гле ди шта пре ма ком је 
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си не сте зиј ска ме та фо ра са мо по се бан слу чај пој мов не ме та фо ре, у на став ку 
тек ста ће би ти при ка за на и ви ђе ња да си не сте зи ја у је зи ку уоп ште ни је ме та-
фо ра, као и оста ли зна чај ни ког ни тив но лин гви стич ки при сту пи об ја шње њу 
си не сте зиј ске ме та фо ре – пре све га об ја шње ње о ме то ни миј ској за сно ва но-
сти си не сте зиј ских ме та фо ра.

4.1. сИ НЕ сТЕ ЗИ јА У јЕ ЗИ КУ: мЕ ТА фО РА ИлИ НЕ? Јед но од обра зло же ња гле-
ди шта да си не сте зи ја у је зи ку ни је ме та фо ра и да се не мо же аде кват но об ја-
сни ти те о ри јом пој мов не ме та фо ре је сте да при де ви ко ји уче ству ју у овим 
пре но си ма не ма ју ја сно де фи ни са ну се ман тич ку струк ту ру, те, на при мер, 
се ман тич ка струк ту ра ре чи та ман / dark не са др жи се ман тич ки еле мент ко ји 
би је чи нио по доб ном да се њо ме ока рак те ри ше звук (szánTó 2011). Сум њу да 
је је зич ка си не сте зи ја по се бан вид ме та фо ре из ра жа ва и Дра ги ће вић, твр де ћи 
да се си не сте зи ја раз ли ку је од дру гих ме та фо рич ких тран сфе ра јер по сто ји 
„бли скост по ла зног са др жа ја и оног ко ји се до би ја ме та фо ри за ци јом”, што 
ни је уо би ча је но за ме та фо ру (2000: 393). Као дру ги раз лог због ко јег се до во-
ди у пи та ње ме та фо рич ка при ро да си не сте зи је, Дра ги ће вић на во ди ре зул-
та те не ких не у ро ло шких ис тра жи ва ња, пре ма ко ји ма је си не сте зи ја у је зи ку 
са мо по сле ди ца чул них асо ци ја ци ја ко је се ства ра ју у мо згу.

У јед ном од че шће ци ти ра них ра до ва где се за сту па ми шље ње да си не-
сте зи ја у је зи ку ни је ме та фо ра, ова по ја ва се ту ма чи кроз ког ни тив ни мо дел 
на зи ван Фи зи о ло шки=пси хо ло шки мо дел (енгл. Physi o lo gi cal=ps ycho lo gi cal 
mo del) (sHi buya – no za Wa 2003; sHi buya et al. 2007). Пре ма овом мо де лу, у 
на шем ис ку ству се ства ра ју по ве за но сти из ме ђу раз ли чи тих сен зор них осе-
ћа ја због то га што на дра жа је из раз ли чи тих чу ла до би ја мо нај че шће исто вре-
ме но, а ова по ве за ност се огле да у си не сте зиј ским из ра зи ма. Ау то ри да ју при-
мер си не сте зи је warm co lo ur, об ја шња ва ју ћи да чул на ис ку ства ко ја има мо, 
ре ци мо, са ва тром укљу чу ју то пло ту, ми рис па ље ви не, об лик и бо ју пла ме на, 
и звук вар ни че ња ва тре. За јед нич ко ја вља ње чул них на дра жа ја из так тил ног 
и ви зу ле ног до ме на ве за них за из во ре то пло те је че сто и ства ра се асо ци ја-
тив на ве за из ме ђу два чу ла, те ак ти ва ци ја јед ног чу ла во ди ка исто вре ме ној 
ак ти ва ци ји дру гог чу ла. Твр ди се, ме ђу тим, да се не ки си не сте зиј ски из ра-
зи (нпр. fra grant mu sic или swe et vo i ce) не мо гу об ја сни ти исто вре ме ном 
ак ти ва ци јом сен зор них де ло ва мо зга (јер се ова чул на ис ку ства уо би ча је но 
не ја вља ју за јед но), и ови слу ча је ви се об ја шња ва ју емо ци ја ма ко је по ве зу је мо 
са раз ли чи тим до га ђа ји ма. Та ко у при ме ру fra grant mu sic, ми рис иза зи ва 
емо ци ју за до вољ ства, као и му зи ка, те се ре ак ци ја на реч му зи ка по ве зу је са 
ре ак ци јом на емо ци ју за до вољ ства ко ју у ис ку ству има мо за не што ми ри сно. 

Ме ђу тим, иа ко је пер цеп тив на осно ва си не сте зи је у је зи ку нео спо ри ва 
и су штин ска за раз у ме ва ње овог је зич ког фе но ме на, ве ћи на ау то ра да нас 
сма тра да су си не сте зиј ске ме та фо ре за сно ва не не са мо на пер цеп ци ји, већ 
и на не кој вр сти пој мов ног пре сли ка ва ња.

4.2. сИ НЕ сТЕ ЗИј сКА мЕ ТА фО РА КАО ПО сЕ бАН слУ чАј ПОј мОв НЕ мЕ ТА фО РЕ. Пре-
ма Ше ну и Ко е ну (sHen – co Hen 1998), а у скла ду са ге не ра ли за ци јом ко ју је 
пред ло жио Ви ли јамс (Wil li ams 1976) – да се сен зор не ре чи пре но се са чу ла 
ко ја су фи зи о ло шки нај ма ње ди фе рен ци ра ју ћа и ево лу ци о но нај при ми тив ни ја 
на нај ви ше ди фе рен ци ра ју ћа и нај на пред ни ја чу ла, си не сте зиј ска ме та фо ра 
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пред ста вља са мо по се бан слу чај при ме не ког ни тив ног прин ци па ко ји се 
уоп ште но од но си на пој мов не ме та фо ре: кон крет ни ји, при сту пач ни ји по јам 
се пре сли ка ва на ма ње при сту па чан, ап стракт ни ји по јам (la koFF – JoHnson 
1980). Пре ма прин ци пи ма ког ни тив не лин гви сти ке, са зна ња ко ја до би ја мо 
кроз те ле сна ис ку ства и пер цеп ци ју ко ри сте се за раз у ме ва ње и опи си ва ње 
ап стракт ни јих пој мо ва, а пре ма овом ви ђе њу, и ме ђу са мим чул ним ис ку-
стви ма кон крет ни ји на дра жа ји се ко ри сте за опи си ва ње ап стракт ни јих. Шен 
и Ко ен се осла ња ју на Ари сто те ло ву хи је рар хи ју чу ла, на ко ју се по зи вао и 
Ул ман (1957), са сме ро ви ма ме та фо рич ког пре сли ка ва ња од до ди ра, пре ко 
уку са, ми ри са и звук, до ви да. 

Кон крет ност и ап стракт ност пој мо ва нај бо ље се огле да кроз тен ден ци ју 
чу ла да бу ду из вор ни, од но сно циљ ни до ме ни. На осно ву Ви ли јам со ве схе ме 
си не сте зиј ских пре но са (Wil li ams 1976) ви ди мо да не ка чу ла слу же пре вас-
ход но као из вор ни, не ка као циљ ни до ме ни, док се не ка чу ла ја вља ју и као 
из вор ни и као циљ ни до ме ни. Чу ло до ди ра и ди мен зи ја слу же го то во ис кљу-
чи во као из вор ни до ме ни, док се чу ла ми ри са и зву ка нај че шће ја вља ју као 
циљ ни до ме ни у си не сте зиј сим ме та фо ра ма. По ста вља се пи та ње шта чу ла 
по пут до ди ра и ди мен зи је чи ни кон крет ни јим и до ступ ни јим, па са мим тим 
по доб ни јим да бу ду из вор ни до ме ни, док су дру га чу ла, пре све га чу ла ми ри са 
и зву ка, ап страк ни ја и ма ње до ступ на, те че шће у функ ци ји циљ них до ме на.

Ул ман (1959) је пр ви по ка зао да је до дир нај че шћи из вор ни до мен у си-
не сте зиј ским ме та фо ра ма. По по ва (po po va 2005: 400‒401) ука зу је на зна чај 
до ди ра за струк ту ри ра ње зна че ња и сма тра да је до дир су штин ски за ства ра-
ње сли ке о спољ ном све ту и кон цеп ту а ли за ци ју про стор них пој мо ва, чи ме 
се об ја шња ва и тен ден ци ја овог чу ла да бу де нај че шћи из вор ни до мен. До дир 
је је ди но чу ло пре ко ко јег мо же мо пер ци пи ра ти не ке атри бу те по пут твр до ће, 
чвр сто ће или при су ства ви бра ци ја. Та ко ђе, до дир је је ди но чу ло код ко јег 
по сто ји ја сна раз ли ка из ме ђу ак тив не и па сив не пер цеп ци је: до дир је па си-
ван код су бјек тив ног осе ћа ја бо ла или, ре ци мо, ка да осе ћа мо то пло ту или 
хлад но ћу; с дру ге стра не, мо же би ти ак ти ван као ре зул тат на мен ског по кре та 
ру ком. По ред до ди ра, и ди мен зи ја (у окви ру чу ла ви да) слу жи ис кљу чи во 
као из вор ни до ме ни. Нинг Ју (yu 1992; 2003) је до шао до за кључ ка да у ки не-
ском је зи ку по сто ји из ра же но пре сли ка ва ње из обла сти ди мен зи је на ми рис 
и укус, што ни је слу чај у ен гле ском је зи ку. Овај ау тор, ме ђу тим, твр ди да 
ове тен ден ци је у сме ру пре сли ка ва ња не тре ба сма тра ти не пра вил но сти ма: 
си не сте зиј ски пре но си зна че ња из ди мен зи је на укус и ми рис у скла ду су са 
те о ри јом пој мов не ме та фо ре, јер се ди мен зи ја, као и до дир, те ме љи на про-
стор ном ис ку ству, те ове две ка те го ри је чи не осно ву „про стор не кон цеп ту-
а ли за ци је ап стракт ни јих пој мо ва” (1992: 30). До дир се че шће пре сли ка ва на 
укус и ми рис у од но су на ди мен зи ју бу ду ћи да је фи зи о ло шки уско по ве зан 
са уку сом и ми ри сом (2003: 31).

Ка да су у пи та њу циљ ни до ме ни, Ул ман (1957) је пр ви при ме тио да је 
у си не сте зиј ској ме та фо ри нај че шћи циљ ни до мен звук, а не вид, као што 
би се оче ки ва ло из хи је рар хи је чу ла. Ју (yu 2003: 30) сма тра да се чи ње ни ца 
да је звук нај че шћи циљ ни до мен та ко ђе мо же об ја сни ти те о ри јом пој мов не 
ме та фо ре: звук је ап стракт ни ји од ви да јер не ма про стор но по сто ја ње, те за 
раз у ме ва ње и опи си ва ње зву ко ва ко ри сти мо ис ку ства у оним сен зор ним 
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до ме ни ма ко ја има ју про стор но по сто ја ње. Тен ден ци ју зву ка да бу де циљ ни 
до мен по твр дио је и Ви ли јамс (1976), по ка зав ши да се на звук пре сли ка ва 
нај ви ше (чак че ти ри) до ме на: до мен до ди ра, уку са, ди мен зи је и бо је (на при-
мер, у ен гле ском има мо soft / swe et / de ep / dar ke ned vo i ce). Јед но од рет ких 
ис тра жи ва ња у ко ји ма је до мен ви да пре о вла да ва ју ћи циљ ни до мен је сте 
ис тра жи ва ње ма ђар ске им пре си о ни стич ке по е зи је (dom bi 1974). Ме ђу тим, 
ова тен ден ци ја об ја шња ва се чи ње ни цом да су у пи та њу им пре си о ни сти, ко ји 
су скло ни че стој упо тре би ре чи ко ји ма се озна ча ва ју бо је и све тлост (ак це нат 
је, да кле, на бо ји, а не на ди мен зи ји), а бо ја и све тлост се по и ма ју „не за ви сно од 
кон крет них обје ка та” (dom bi 1974: 33), и не ма ју „по сто ја не ви зу ел не об ли ке” 
(Tsur 2007).

Дру ги ти пич ни циљ ни до мен је до мен ми ри са. Пре ма Ул ма но вом (1957) 
пред ло гу о сме ру си не сте зиј ских тран сфе ра, оче ки ва ло би се да ће се ми рис 
пре сли ка ва ти на ви ше сен зор не до ме не, тј. слух и вид, с об зи ром на то да се 
ми рис на ла зи на сре ди ни хи је рар хи је чу ла. Ме ђу тим, пре ма Ви ли јам су (1976), 
ми рис се не пре но си на дру ге чул не до ме не, већ слу жи ис кљу чи во као циљ ни 
до мен, јер ми рис, као и звук, по сто ји у ва зду ху и не ма ви дљи во по сто ја ње у 
про сто ру (yu 2003: 31). Пре ма овом гле ди шту, си не сте зиј ско пре сли ка ва ње не 
пра ти не из о став но хи је рар хи ју чу ла (пре сли ка ва ње од ни жих чу ла ка ви шим), 
већ тран сфе ри иду од кон крет ни јих до ме на – до ди ра и ди мен зи је, ка ап стракт-
ни јим до ме ни ма – до ме ни ма ко је је те же кон цеп ту а ли зо ва ти, а то су пре све га 
до ме ни зву ка и ми ри са.

Ју (2003), да кле, твр ди да чу ла сма тра мо кон крет ни јим или ап стракт ни-
јим у за ви сно сти од то га да ли има ју ви дљи во про стор но по сто ја ње. Шен и 
са рад ни ци (sHen 1997: 54; sHen – ei sen man 1998: 9‒10) на во де још не ке раз-
ло ге: 1) кон так ти из ме ђу чу ла и оног што се пер ци пи ра ди рект ни ји су код 
ни жих чу ла, пре све га, код до ди ра и уку са, где по сто ји не по сре дан фи зич ки 
кон такт, не го код ми ри са, где је до зво ље на ма ња или ве ћа уда ље ност, док 
код ви да или слу ха ни је по треб на чак ни ми ни мал на фи зич ка бли зи на; 2) 
осе ћа је ни жих чу ла као што су хлад но ћа или то пло та до жи вља ва мо, сем као 
од ли ке да тог хлад ног или то плог пред ме та, та ко ђе и као део соп стве ног фи-
зи о ло шког осе ћа ја хлад но ће или то пло те (енгл. exe pri en cer-ba sed sen sa ti ons), 
док, ре ци мо, бе лу бо ју или ти ху му зи ку не до жи вља ва мо као соп стве ни 
те ле сни осе ћај (енгл. ob ject-ba sed sen sa ti ons); и 3) код нај ни жег чу ла до ди ра 
не по сто ји по се бан ор ган у људ ском те лу за пер цеп ци ју осе ћа ја, док код оста-
лих (ви ших) чу ла по сто је по себ ни ор га ни (уста, нос, уши, очи) као по сред-
ни ци, што до при но си то ме да пер ци пи ра ни обје кат до жи вља ва мо као „ма ње 
при сту па чан”. По ред ових фак то ра, по сто је гле ди шта да је за ства ра ње хи је-
рар хи је чу ла и од ре ђи ва ње ког ни тив не до ступ но сти од су штин ског зна ча ја 
не са мо уда ље ност, тј. ства ра ње не по сред ног фи зич ког кон так та, већ и обје кат 
пер цеп ци је, тј. да ли мо же мо да иден ти фи ку је мо из вор сти му лан са ка да при-
ма мо на дра жај (sa da miT su 2004): код так тил них, гу ста тив них и ви зу ел них на-
дра жа ја увек се иден ти фи ку је и сам из вор сен за ци ја, док код до ме на ми ри са 
и зву ка, с дру ге стра не, то ни је слу чај, што ова чу ла чи ни ма ње до ступ ним. 

Код од ре ђи ва ња до ступ но сти не ког чул ног до ме на, ме ђу тим, не тре ба 
за не ма ри ти зна чај ко ји се у кул ту ри у ко јој жи ви мо при пи су је од ре ђе ном чу лу 
и ње го вој уло зи у са зна ва њу све та око нас. На при мер, ол фак тор ни при де ви 
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су за сту пље ни у дис про пор ци о нал но ма лом бро ју у је зи ци ма тзв. за пад не ци-
ви ли за ци је. Ви ли јамс ука зу је на фи зич ку за сно ва ност ове по ја ве, ис ти чу ћи 
да је чу ло ми ри са, иа ко ве о ма раз ви је но код не ких при ма та, да нас у на шој 
кул ту ри у зна чај ној ме ри атро фи ра ло, што је ве ро ват но ути ца ло на не по сто-
ја ње сен зор них ре чи ко је пр во бит но по ти чу из овог до ме на (Wil li ams 1976: 
472‒473). Кла сен (clas sen 1993: 9) ис ти че да о пер цеп ци ји тре ба раз ми шља-
ти, пре све га, као о кул ту ро ло шкој, а не фи зич кој ка те го ри ји.3 Чи ње ни ца да, 
уоп ште но го во ре ћи, по сто ји ма ли број ол фак тор них при де ва у од но су на оне 
из дру гих чул них до ме на сва ка ко ути че и на по сто ја ње ма њег бро ја ол фак-
тор них при де ва са си не сте зиј ско-ме та фо рич ким тен ден ци ја ма. 

4.3. сИ НЕ сТЕ ЗИј сКА мЕ ТА фО РА И сКА лАР НОсТ ПРИ дЕ вА. У ра ду Ima ge sche mas 
and ver bal syna est he sia По по ва (po po va 2005) из но си гле ди ште да об ја шње ње 
ко је да ју Шен и са рад ни ци (sHen 1997; sHen – co Hen 1998 итд.) не пру жа ја сан 
од го вор на пи та ње ка ко тач но ма ње ди фе рен ци ра ни и ма ње по сре до ва ни 
мо да ли те ти до при но се раз у ме ва њу ви ших мо да ли те та. 

По по ва ис ти че да по сто ји раз ли ка у ква ли те ту пер цеп тив ног ис ку ства 
ко је до би ја мо из раз ли чи тих чу ла, на при мер до ди ра и ви да: так тил не осе ћа је 
до би ја мо по кре ти ма те ла, не од јед ном већ по сте пе но, осе ћа ји се на до ве зу ју 
је дан на дру ги, те за хва љу ју ћи овој фраг мен ти са но сти до жи вља ја, ни жа чу ла 
(пре све га до дир, али и укус) пру жа ју ис ку стве ну осно ву за сКА лАР НОсТ у 
на шем схва та њу пер цеп ци је. На при мер, ако не ка по вр ши на ни је глат ка, ми 
ће мо је пој ми ти као да је у не кој ме ри гру ба, што зна чи да ми глат ко ћу и гру-
бо ћу од ре ђу је мо на ска ли по ин те зи те ту, и за то су ови при де ви ло ка ци о ни 
пој мо ви. С дру ге стра не, ре ци мо, об лик (ко ји се нај че шће пер ци пи ра пу тем 
чу ла ви да) не мо же би ти ска ла ран, и По по ва ис ти че да су код ви да до жи вља ји 
ма хом за себ ни и ви ђе ни у це ли ни, и то су кон фи гу ра ци о ни пој мо ви. Ло ка цио-
ни пој мо ви, пре све га при де ви из до ме на до ди ра, сто га слу же за опи си ва ње 
кон фи гу ра ци о них пој мо ва, ко ји су ти пич ни за до мен ви да и слу ха.

По по ва под се ћа и на још јед ну бит ну осо бе ност сКА лА, а то је што су 
нор ма тив ног ка рак те ра, те има ти ма ње или ви ше не че га мо же би ти до бро 
или ло ше. Ау тор ка (2005: 412–413) ука зу је на чи ње ни цу да у си не сте зиј ским 
ме та фо ра ма код ко јих су ни жи мо да ли те ти (чу ла до ди ра и уку са) из вор ни 
до ме ни осе ћа ји по пут то пло те, оштри не, слат ко ће итд. увек под ра зу ме ва ју 
од ре ђе ну вред ност ко ја се пре сли ка ва на дру ге до ме не. Због то га нам из ра-
зи по пут swe et but un ple a sant si len ce, bit ter but ex ci ting je a lo usy и сл. не зву че 
ис прав но. По по ва ис ти че да так тил ну (и гу ста тор ну) пер цеп ци ју (ло ка ци о не 
ска лар не пој мо ве) увек схва та мо као нор ма тив ну, тј. као до бру или ло шу, 
при јат ну или не при јат ну. До дир и укус, пре ма то ме, тре ба раз у ме ти као чу ла 
ко ја као ди мен зи ју свог зна че ња под ра зу ме ва ју вред ност.

4.4. мЕ ТО НИ мИј сКА ЗА сНО вА НОсТ сИ НЕ сТЕ ЗИј сКЕ мЕ ТА фО РЕ. Јед но од об ја шње-
ња си не сте зиј ске ме та фо ре је сте да је за сно ва на на ме то но ми ји. Ра ден и Ке-
ве чеш (rad den – kövecses 1999: 21) де фи ни шу ме то ни ми ју као ког ни тив ни 

3 На при мер, у на шој кул ту ри вид има тен ден ци ју да за у зи ма ме сто на вр ху хи је рар хи је 
чу ла, јер је вид, за хва љу ју ћи пре све га пи сму и књи га ма, а да нас и мо дер ним ме ди ји ма, по стао 
нај зна чај ни ји на чин пре но ше ња зна ња. 
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про цес у ко јем је дан пој мов ни ен ти тет пру жа при ступ дру гом пој мов ном 
ен ти те ту уну тар истог иде а ли зо ва ног ког ни тив ног мо де ла (ви ше о иде а ли-
зо ва ном ког ни тив ном мо де лу у: la koFF 1987: 68–76.). Мно ги ког ни тив ни 
лин гви сти по др жа ва ју гле ди ште да је те шко по ву ћи раз ли ку из ме ђу ме то ни-
ми је и ме та фо ре, и Ра ден (rad den 2000: 93) твр ди да се иде јом о ме та фо ри 
за сно ва ној на ме то ни ми ји (енгл. me tap hor-ba sed me tonymy) мо гу пре ва зи ћи 
ба рем не ки од про бле ма ко ји на ста ју ако ис тра жи ва ње огра ни чи мо на са мо 
је дан од ова два ме ха ни зма. Сма тра се да ме та фо ру и ме то ни ми ју тре ба са-
гле да ти као две крај ње тач ке у кон ти ну у му, док ве ћи део про сто ра у сред њем 
де лу тог кон ти ну у ма за у зи ма ју ме та фо ре за сно ва не на ме то ни ми ји. Ра ден 
да је сле де ћу де фи ни ци ју: „Ме та фо ра за сно ва на на ме то ни ми ји је пре сли ка-
ва ње ко је укљу чу је два пој мов на до ме на ко ја су за сно ва на на јед ном пој мов-
ном до ме ну, или по ти чу из јед ног пој мов ног до ме на” (rad den 2000: 93). 

Бар се ло на (bar ce lo na 2000a; 2000b) за сту па хи по те зу по ко јој је пој-
мов на ме та фо ра нео п ход но мо ти ви са на ме то ни ми јом, твр де ћи „да ће се ме 
би ло ког ме та фо рич ког пре но са би ти про на ђе но у ме то ни миј ској про јек ци ји” 
(2000b: 31). Пре ма овој хи по те зи, циљ ни и/или из вор ни до мен мо ра би ти схва-
ћен ме то но миј ски или са гле дан из пер спек ти ве ме то но ми је да би ме та фо ра 
би ла мо гу ћа. У свом ис тра жи ва њу, Бар се ло на (2000b) ана ли зи ра не ко ли ко 
си не сте зиј ских ме та фо ра (loud co lor, swe et mu sic, black mood, high no tes и high 
smell) ис ти чу ћи, за раз ли ку од Теј ло ра (Taylor 1985), да се и за њих мо же 
утвр ди ти ме то но миј ска осно ва. 

Бар се ло на твр ди да се код си не сте зиј ског из ра за loud co lor ме та фо рич-
ко пре сли ка ва ње вр ши из ме ђу ве о ма спе ци фи ко ва ног ау ди тив ног до ме на 
„дЕ вИ јАНТ НИХ” ЗвУ КО вА, и ве о ма спе ци фи ко ва ног ви зу ел ног до ме на „дЕ вИ јАНТ-
НИХ” бО јА, те да се да та ме та фо ра мо же фор му ли са ти као дЕ вИ јАНТ НЕ бО јЕ сУ 
дЕ вИ јАНТ НИ ЗвУ цИ. С об зи ром на то да је ве ћи на бо ја ска лар на у не ким ди мен-
зи ја ма (нпр. све тло пла ва, там но зе ле на), за до мен бо је по сто ји нор ма, а ако 
по сто ји нор ма, он да се не ке бо је мо гу до жи вља ва ти као да „кр ше нор му” у 
не кој ди мен зи ји, док су дру ге у тој ди мен зи ји „нор мал не”. У скла ду са тим, 
Бар се ло на за кљу чу је да у овој ме та фо ри циљ ни до мен ни је чи тав до мен бо је, 
већ је дан од ње го вих под до ме на: под до мен бо је ко ји кр ши нор му на не ки на-
чин. Тај спе ци фич ни циљ ни до мен се ме то ни миј ски схва та из јед ног од 
сво јих под до ме на: под до ме на ко ји се од но си на ефе кат при вла че ња па жње 
по сма тра ча упа дљи вим, че сто вул гар ним бо ја ма. Бар се ло на ис ти че да чи ње-
ни ца да се бо је че сто ка те го ри шу пре ма ути ску, тј. ефек ту ко ји оста вља ју на 
по сма тра ча све до чи о то ме да су ови ефек ти део (кул ту ро ло шки усло вље ног) 
ис ку стве ног до ме на бо је. Сен зор ни до мен зву ка се та ко ђе мо же схва ти ти као 
ска ла ран, чи ме се опет мо же на пра ви ти раз ли ка из ме ђу „де ви јант них” и 
„нор мал них” зву ко ва. И у овом слу ча ју по сма трач нај че шће има исти ути сак 
(на дра жај при вла чи па жњу), те се чи та во ау ди тив но ис ку ство ме то ни миј ски 
ка те го ри ше у сми слу спе ци фич ног под до ме на: де ви јант ни зву ци се пре вас-
ход но схва та ју као де ви јант ни зву ци ко ји при вла че па жњу. Ме то ни миј ска 
мо ти ва ци ја код овог си не сте зиј ског из ра за ле жи у слич но сти из ме ђу јед ног 
до ме на ко ји се схва та кроз свој под до мен и дру гог до ме на ко ји се та ко ђе 
схва та кроз свој под до мен. Осно ва ове слич но сти, да кле, је сте то што је и код 
из вор ног и код циљ ног до ме на ме то ни миј ски на гла шен исти под до мен, при 
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че му је ме то ни миј ски мо дел циљ ног до ме на онај ко ји мо ти ви ше и огра ни-
ча ва из бор из вор ног до ме на у ме та фо ри (за об ја шње ње оста лих при ме ра 
си не сте зиј ске ме та фо ре по мо ћу ме то но ми је в. bar ce lo na 2000b: 41–42).

5. УмЕ сТО ЗА КљУч КА. Си не сте зиј ске ме та фо ре у је зи ку су то ли ко за сту-
пље не и уо би ча је не да из ра зе као што су оштри ми ри си, то пле бо је или ни ски 
то но ви му зи ке у сва ко днев ном го во ру нај че шће ни не пре по зна је мо као ме-
та фо рич ке. Ис тра жи ва ња су ука за ла на вр ло слич не тен ден ци је у на чи ни ма 
пре сли ка ва ња код си не сте зиј ских ме та фо ра, чак и у не срод ним је зи ци ма 
об ли ко ва ним раз ли чи тим кул ту ра ма, у раз ли чи тим дис кур си ма и ка ко на 
син хро ном та ко и ди ја хро ном пла ну. Сма тра се да су ове ме та фо ре у ве ли кој 
ме ри за сно ва не на уни вер зал ној спо соб но сти чо ве ка да про на ла зи слич но сти 
из ме ђу раз ли чи тих об ли ка пер цеп ци је, а да те слич но сти ко је пре по зна је мо 
на пер цеп тив ном ни воу за тим слу же као осно ва за (опет уни вер зал не) ког ни-
тив не ме ха ни зме у на шем уму ко ји ма се ства ра ју си не сте зиј ске ме та фо ре у 
је зи ку. С дру ге стра не, у кон крет ним кон цеп ту а ли за ци ја ма се ја вља ју раз-
ли ке ко је на ста ју услед раз ли чи тог кул тур ног кон тек ста, као и дру га чи јег 
фи зич ког окру же ња у ко јем је да та кул ту ра сме ште на (kövecses 2005; kli-
ko vac 2004), пре све га због то га што кул ту ра у ко јој жи ви мо у ве ли кој ме ри 
ути че на то ка кав зна чај при да је мо по је ди ним чу ли ма у са зна ва њу све та. 

И по ред ов де при ка за них ре зул та та до ко јих се до шло у раз ли чи тим на-
уч ним обла сти ма, си не сте зиј ска ме та фо ра се да нас сма тра не до вољ но из у-
че ним фе но ме ном. Овај рад је сто га пру жио ши ри увид у мо гу ће при сту пе 
овом пре све га је зич ком фе но ме ну, са ци љем да на зна чи прав це бу ду ћих 
ис тра жи ва ња. Сма тра мо да би тре ба ло још де таљ ни је ис пи та ти при ро ду 
си не сте зиј ско-ме та фо рич ких пре но са у раз ли чи тим је зи ци ма, укљу чу ју ћи 
и упо тре бу при де ва у не при мар ним сен зор ним до ме ни ма у иди о ми ма, ко ло-
ка ци ја ма и по сло ви ца ма. По себ на па жња мо гла би се по све ти ти и ис пи ти-
ва њу ког ни тив не осно ве си не сте зиј ских ме та фо ра, пре све га њи хо ве по тен-
ци јал не ме то ни миј ске мо ти ва ци је у раз ли чи тим је зи ци ма. 
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Bo ja na Ko ma ro mi

SYNA EST HE TIC ME TAP HOR: 
IN TER PLAY OF COG NI TION, LAN GU A GE AND CUL TU RE

S u m  m a r y

Syna est he tic me tap hors are con si de red to be a spe cial type of me tap hor in which one sen sory 
mo da lity is de scri bed in terms of anot her, e.g. sharp ta ste, swe et smell, warm co lo urs etc. Re se arch 
in dif fe rent lan gu a ges in di ca tes that the re are cer tain ten den ci es con cer ning the di rec ti o na lity of 
me tap ho ric map ping: hi e rar chi cally “lo wer” sen ses, such as to uch and ta ste tend to map on to “hig her” 
mo da li ti es, such as so und and sight. Ho we ver, cog ni ti ve lin gu ists ex pla in the se ten den ci es in a dif-
fe rent way: mo re con cre te and mo re ac ces si ble mo da li ti es tend to map on to mo re ab stract ones. It is 
in te re sting that the se ru les are ap pli ca ble even to lin gu i sti cally un re la ted lan gu a ges, dif fe rent re gi sters 
and to both di ac hro nic and synchro nic stu di es. On the ot her hand, the re are cer tain dif fe ren ces which 
can be at tri bu ted to cul tu ral dif fe ren ces, and the se is su es re qu i re furt her re se arch.

Anot her aspect of studying syna est he tic me tap hors is exa mi ning the ir per cep ti ve and cog ni-
ti ve ba ses. Sin ce both the so ur ce and tar get do ma ins are sen sory mo da li ti es, the se me tap hors ha ve 
a par ti cu lar per cep tual ba sis. It is be li e ved that we rely on our in he rent (or so me ti mes le ar ned) abi lity 
to find cor re spon den ces bet we en dif fe rent per cep ti ons, and that the se si mi la ri ti es that we re cog ni ze 
at the per cep tual le vel are furt her ela bo ra ted in our mind thro ugh cog ni ti ve pro ces ses for ming syna-
est he tic me tap hors in lan gu a ge. The re is, ho we ver, no ge ne rally ac cep ted vi ew on the cog ni ti ve 
mec ha nisms at work in the se ex pres si ons. Furt her re se arch ne eds to shed mo re light on this phe no-
me non, which in deed re pre sents a uni que in ter play of cog ni tion, lan gu a ge and cul tu re.
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Ма ри ја Не дељ ко вић-Прав дић

ЗНА ЧАЈ ЈЕ ЗИЧ КОГ ПЕЈ ЗА ЖА  
У ПРО У ЧА ВА ЊУ МА ЊИН СКЕ ЈЕ ЗИЧ КЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

У ра ду се раз ма тра кон цепт је зич ког пеј за жа ко ји ко ри сти пи са ни је зик у јав ном 
про сто ру као при мар ни из вор по да та ка о је зич кој си ту а ци ји на од ре ђе ној те ри то ри ји. 
Ау тор ка сма тра да у струч ној ли те ра ту ри, ис тра жи ва чи ма њин ске је зич ке по ли ти ке 
ни су по све ти ли до вољ но па жње „пи са ном при ка зу” при су ства и упо тре бе ма њин ских 
је зи ка у јав ном про сто ру. У ра ду се до ла зи до за кључ ка да је зич ки пеј заж пру жа зна ча-
јан до при нос про у ча ва њу „је зич ке ви дљи во сти” ма њин ских је зи ка у дру штве ном, по-
ли тич ком и еко ном ском кон тек сту и осна жи ва њу ма њин ских је зич ких гру па. 

Кључ не ре чи: је зич ки пеј заж, пи са ни је зик, јав ни про стор, ма њин ски је зи ци, је-
зич ка пра ва.

The pa per di scus ses the con cept of lin gu i stic lan dsca pe that uses writ ten lan gu a ge in 
pu blic spa ce as a main so ur ce of in for ma tion abo ut the lin gu i stic si tu a tion in a par ti cu lar ter-
ri tory. The aut hor ar gu es that re se ar chers of mi no rity lan gu a ge po li ci es ha ve not paid eno ugh 
at ten tion to “writ ten dis play” of mi no rity lan gu a ges   in pu blic spa ce. A con clu sion is ma de that 
the lin gu i stic lan dsca pe pro vi des a sig ni fi cant con tri bu tion to the study of “lan gu a ge vi si bi lity” 
of mi no rity lan gu a ges in the so cial, po li ti cal and eco no mic con text and thus con tri bu tes to the 
em po wer ment of mi no rity lan gu a ge gro ups. 

Key words: lin gu i stic lan dsca pe, writ ten lan gu a ge, pu blic spa ce, mi no rity lan gu a ges, 
lin gu i stic rights.

1. УвОд. Је зик у пи са ном об ли ку на ла зи мо сву да око се бе, по чев од из-
ло га рад њи до са о бра ћај них пу то ка за, али у ве ћи ни слу ча је ва му не при да-
је мо мно го ва жно сти сма тра ју ћи га не чим што се са мо по се би под ра зу ме ва 
(gor Ter 2006: 1). По што из ло жен и при ка зан пи са ни је зик, ре чи и сли ке у 
јав ном про сто ру мо гу оба вља ти нај ра зли чи ти је уло ге, укљу чу ју ћи и сим бо-
лич ку, тре ба ин тер пре ти ра ти њи хо во зна че ње, по ру ке, свр ху и кон текст, јер 
је он на по слет ку „про из вод” љу ди (sHo Hamy – gor Ter 2008: 1). „Јав ни про стор 
је ме сто par ex cel len ce где раз ли чи ти је зи ци до ла зе у кон такт” и пред ста вља 
јед ну од ма ни фе ста ци ја дру штве не ви ше је зич но сти, ко ја мо же пу но то га да 
нам ка же и о оп штим ме ха ни зми ма људ ског по на ша ња (edel man 2010: 1). Ана-
ли за пи са ног је зи ка у јав ном про сто ру мо же се сма тра ти при сту пом за разу ме-
ва ње ка ко је ма те ри јал ни свет сим бо лич но из гра ђен по сред ством ви зу ел не 
је зич ке упо тре бе (ben-ra Fael et al. 2006; gor Ter 2013; Hult 2013: 510). 

У скла ду са ова квим по став ка ма, мо же мо ре ћи да се по след њих го ди на 
све ве ћа па жња по све ћу је про у ча ва њу тзв. је зич ког пеј за жа1 (енг. lin gu i stic 

1 Гор тер (gor Ter 2013: 191) ис ти че да је би ло ви ше по ку ша ја да се тер мин „је зич ки пеј заж” 
за ме ни не ким дру гим при клад ни јим тер ми ном или опи сом, па на во ди да су по је ди ни ау то ри 
ко ри сти ли тер мин „ети ке ци ја јав ног жи во та” (енгл. the de co rum of the pu blic li fe у ben-ra Fael 
et al. 2006); „је зич ки ар ти кли у јав ном про сто ру” (енг. the lin gu i stic items fo und in the pu blic 
spa ce у SHo Hamy 2006), „принт жи вот ног про сто ра” (енг. en vi ron men tal print у Hu eb ner 2006); 
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lan dsca pe, ве о ма че сто се ко ри сти и скра ће ни ца LL2), као по и ма ња и ту ма че ња 
при су ства и упо тре бе пи са ног је зи ка у јав ном про сто ру. Реч је о ре ла тив но 
но вом по љу ис тра жи ва ња, ко је се ве о ма бр зо раз ви ја и ко је ужи ва све ве ће 
ин те ре со ва ње со ци о лин гви сти ке и при ме ње не лин гви сти ке (gor Ter 2006; 
edel man 2010; li Tvin skaya 2010), по себ но у ви ше је зич ном кон тек сту (gor Ter 
2006; co ul mas 2009; Edel man 2010), o че му из ме ђу оста лог све до че и број ни 
ра до ви и ме ђу на род не ра ди о ни це (Фран цу ска, Ита ли ја, Изра ел). Ово по ље 
ис тра жи ва ња по себ ну на уч ну па жњу до би ја кра јем де ве де се тих го ди на3 
(edel man 2010: 7). Раз во ју про у ча ва ња је зич ког пеј за жа умно го ме је до при-
нео и про цес гло ба ли за ци је и ми гра ци ја ста нов ни штва (bac kHa us 2006; 
ce noz – gor Ter 2006; sHo Hamy – gor Ter 2008; edel man 2010). 

Сла же мо се са ми шље њем да ви дљи вост и ис так ну тост од ре ђе них је зи-
ка на пи са ним зна ци ма чи ни је зик мар ке ром ре ла тив не мо ћи и ста ту са је-
зич ких за јед ни ца ко је жи ве на да тој те ри то ри ји (bac kHa us 2007) и да је про-
у ча ва ње је зич ког пеј за жа по себ но за ни мљи во у дво је зич ном и ви ше је зич ном 
кон тек сту, где умно го ме до при но си опи су и уста но вља ва њу си стем ских 
ша бло на при су ства или од су ства пи са ног је зи ка у јав ном про сто ру (de maJ 
– van den bro uc ke 2013). Сто га је и зна чај на осо бе ност је зич ког пеј за жа упра-
во при каз та кве је зич ке ра зно ли ко сти, са на по ме ном да „зва нич ни” је зич ки 
пеј заж рет ко пред ста вља истин ски од раз ра зно ли ког је зич ког са ста ва дру штва, 
што да ље зна чи да је овај аспект при ме не је зич ког пеј за жа бли же по ве зан 
са ње го вом сим бо лич ком функ ци јом (Pu zey 2007: 11). 

Зна чај про у ча ва ња је зич ког пеј за жа ле жи у раз у ме ва њу да тих је зич ких 
иде о ло ги ја, упо тре бе, мо ти ва, ва ри је те та је зи ка ко ји се по ја вљу је у јав ном 
про сто ру и ути ца ја на пер цеп ци ју ста ту са и упо тре бе раз ли чи тих је зи ка, као 
и пер цеп ци ју зва нич не је зич ке по ли ти ке да те обла сти или ре ги о на (ce noz 
– gor Ter 2006). Ви зу ел на ин фор ма ци ја о при су ству је зи ка сва ка ко мо же 
ути ца ти на пер цеп ци ју ста ту са раз ли чи тих је зи ка, па чак и на соп стве но 
је зич ко по на ша ње (gor Ter 2007: 4). Циљ ана ли зе је зич ког пеј за жа не ког 
под руч ја је це ло ви ти ји по глед на на ше зна ње о дру штве ној ви ше је зич но сти, 
са по себ ним фо ку сом па жње на из бор и ути цај раз ли чи тих је зи ка, њи хо ву 
хи је рар хи ју, при мен љи ве про пи се и аспек те пи сме но сти (gor Ter 2013: 191). 
До са да шње ис тра жи ва ње ма њин ске је зич ке по ли ти ке углав ном је би ло усме-
ре но ка про у ча ва њу пи та ња за ме не је зи ка, ре ви та ли за ци ју и одр жа ва ње 
је зи ка, обра зо ва ња ма њин ских за јед ни ца, док се ма ње зна ча ја при да ва ло 

„ре чи на зи до ви ма” (енг. words on the walls у Cal veT 1990). Би ло је и ау то ра ко ји су пред ла га-
ли на зив „се ми о тич ки пеј заж” (енг. se mi o tic lan dsca pe у јa Wor ski – THur loW 2010 цит. у mo ri-
arTy 2014: 459), сма тра ју ћи га пот по љем се ми о ти ке.

2 Иа ко је тер мин „lin gu i stic lan dsca pe” при хва ће ни ји, тре ба на по ме ну ти и да су по је ди-
ни ау то ри (bac kHa us 2009; co ul mas 2009) та ко ђе при хва ти ли и на зив „lin gu i stic lan dsca ping”, 
ко ји се од но си на пла ни ра ње и спро во ђе ње ак тив но сти ве за них за је зик зна ко ва, док тер мин 
„lin gu i stic landscapе” озна ча ва ре зул тат ових ак ци ја (де таљ ни је в. Edel man 2010: 9–10). 

3 Ин те рес ис тра жи ва ча за јав не пу то ка зе као из вор ин фор ма ци ја по сто ји знат но пре 
кра ја де ве де се тих го ди на. Ис тра жи ва ња ко ја су спро ве де на то ком 60-тих, 70-тих и 80-тих 
го ди на обез бе ди ла су те о риј ску и ме то до ло шку осно ву за ис тра жи ва ња је зич ког пеј за жа и 
ње го ву при ме ну (за де таљ ни ји при каз не ких од ових ис тра жи ва ња в. bac kHa us 2006; 2007; 
Spolsky 2009; edel man 2010; gor Ter 2013).
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ви дљи во сти4, од но сно „пи са ном при ка зу” (енг. writ ten dis play) при су ства и 
упо тре бе ма њин ских је зи ка у јав ном про сто ру (mar Ten et al. 2012: 1–2). 

Oсновни циљ на шег ра да je про у ча ва ње до са да шњег до при но са ис пи-
ти ва ња је зич ког пеј за жа раз у ме ва њу ма њин ске је зич ке си ту а ци је, од но сно 
уса гла ше но сти зва нич не ма њин ске је зич ке по ли ти ке на од ре ђе ној те ри то ри ји 
у ви ше је зич ном кон тек сту. От по че ће мо са де фи ни са њем кон цеп та је зич ког 
пеј за жа, ње го ве упо тре бе, свр хе и функ ци је, а по том ће мо пре ћи на ана ли зу 
те о риј ско-ме то до ло шких аспе ка та ко ји про из ла зе из ра зно вр сно сти те о риј-
ских и прак тич них усме ре ња у овој обла сти. У скла ду са тим, па жњу ће мо 
усме ри ти на ана ли зу кор пу са те о риј ских и ем пи риј ских ис тра жи ва ња зна-
чај них за пред мет на шег ис тра жи ва ња.

2. дЕ фИ НИ сА њЕ И фУНК цИ јЕ КОН цЕП ТА јЕ ЗИч КОг ПЕј ЗА жА. Је зич ки пеј заж је 
стар ко ли ко и са мо пи смо. Од нај ра ни јих вре ме на љу ди има ју по тре бу да 
јав но озна че гра ни це сво је те ри то ри је, ка ко у ге о граф ском, та ко и у је зич ком 
сми слу (co ul mas 2009). Сам кон цепт је зич ког пеј за жа се ко ри сти на не ко-
ли ко раз ли чи тих на чи на. Тер мин се пр во бит но упо тре бља вао да озна чи 
оп шту „је зич ку си ту а ци ју у да том ре ги о ну или под руч ју”, да обез бе ди по-
ја шње ње „је зич ког мо за и ка” од ре ђе ног под руч ја (lou 2009: 31), од но сно за 
опис и ана ли зу оп штег ста ња је зи ка у од ре ђе ној зе мљи (gor Ter 2013: 191). 
Та ко опи сан је зич ки пеј заж мо же се схва ти ти и као си но ним са пој мо ви ма 
по пут је зич ко тр жи ште, је зич ка ра зно ли кост, је зич ки мо за ик, чи ме се на-
гла ша ва да се је зич ки пеј заж од но си пре све га на при су ство ви ше је зич но сти 
у дру штве ном кон тек сту (gor Ter 2006а: 1). Сход но то ме, кон цепт до ла зи до 
из ра жа ја и у обла сти је зич ког пла ни ра ња, од но сно је зич ки пеј заж нас оба-
ве шта ва о је зич кој по ли ти ци и/или је од ра жа ва (pHil lips 2011: 22). Пи та ње 
ет но лин гви стич ке ви тал но сти и пер цеп ци је је зич ких ма њи на о ви тал но сти 
ма тер њих је зи ка је та ко ђе пред мет про у ча ва ња ове обла сти (lan dry – bo ur His 
1997; Pu zey 2007). Ме ђу тим, де ша ва се да се кон цепт је зич ког пеј за жа до те 
ме ре ши ро ко схва та да укљу чу је и опис исто ри је је зи ка (gor Ter 2006а: 1). 
Да кле, је зич ки пеј заж је сло жен фе но мен, а ње го во про у ча ва ње укљу чу је 
мно штво пер спек ти ва и ди сци пли на. Сто га и не чу ди што је про у ча ва ње 
је зич ког пеј за жа при ме ну на шло и у ис пи ти ва њи ма при су ства и упо тре бе 
је зи ка ма њин ских за јед ни ца, од но сно уса гла ше но сти зва нич не је зич ке по-
ли ти ке не ке др жа ве или ре ги о на са да тим је зич ким пеј за жом.

Ис тра жи ва ња о спе ци фич ним аспек ти ма је зич ких си ту а ци ја до ве ла су 
и до но вих при ме на са мог тер ми на, за ко ји се по себ но ве зу је оп сег је зи ка у 
тек сту ал ном об ли ку (pu zey 2007: 10). Нај ви ше ци ти ра на и нај ши ре при хва-
ће на де фи ни ци ја је зич ког пеј за жа од стра не во де ћих ис тра жи ва ча у овој 
обла сти (на бро ја ће мо са мо не ке од њих: bac kHa us 2005; ce noz – gor Ter 2006; 
lou 2009; edel man 2010; mar Ten et al. 2012) је сте да је то „је зик јав них пу-
то ка за, ре клам них бил бор да, име на ули ца, ме ста, рад њи, као и јав них озна-
ка на др жав ним згра да ма ко ји за јед но чи не је зич ки пеј заж да те те ри то ри је, 

4 По је ди ни ау то ри су ге ри шу да се упо ре до са тер ми ном је зич ки пеј заж ко ри сти и тер-
мин „је зич ка ви дљи вост” (енг. lin gu i stic vi si bi lity, де таљ ни је в. gor Ter 2006).
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ре ги о на или ур ба не агло ме ра ци је”5 (lan dry – bo ur His 1997: 25). У су шти ни, 
овом де фи ни ци јом се ка же да је зич ки пеј заж пред ста вља текст у јав ном про-
сто ру, са на по ме ном да је, има ју ћи у ви ду да се ве ћи на ис тра жи ва ња спро-
во ди у град ској сре ди ни, услед ур ба ни за ци је и гло ба ли за ци је при клад ни ји 
на зив „је зич ки град ски пеј заж” (енг. lin gu i stic citysca pe, тер мин ко ји је увео 
gor Ter 20066). Ау то ри (lan dry – bo ur His 1997) ис ти чу да је зич ки пеј заж има 
ин фор ма тив ну (ко ји је зик мо же мо оче ки ва ти да ви ди мо, од ре ђу је те ри то ри-
јал не и је зич ке гра ни це, као и до ми нант ност не ког је зи ка) и сим бо лич ку 
функ ци ју (од но си се на сла бост или сна гу од ре ђе не је зич ке за јед ни це и у 
те сној је ве зи са пи та њем је зич ког иден ти те та). У ве зи са сим бо лич ком фун-
ци јом је и пи та ње ет но лин гви стич ке ви тал но сти7 и ин ди ви ду ал не про це не 
ста ту са не ког је зи ка, ко ји мо же да ути че и на је зич ко по на ша ње по је дин ца 
(ce noz – gor Ter 2006: 67–69; pu zey 2007: 11; mo ri arTy 2014: 458). По је ди ни 
ау то ри го во ре и о ми то ло шкој или фол клор ној функ ци ји је зич ког пеј за жа, 
ис ти чу ћи да име на ме ста мо гу на го ве сти ти ка кве су кул тур но –је зич ке гра-
ни це по сто ја ле у про шло сти (Hicks 2002; gor Ter 2006а; pu zey 2007: 14; 
li Tvin skaya 2010), као и о ко мер ци јал ној функ ци ји упо тре бе је зи ка за про-
мо ци ју про из во да и у ту ри стич ке свр хе (Hornsby 2008 цит. пре ма li Tvin skaya 
2010: 14). На осно ву да тих функ ци ја, де фи ни са ли су се и раз ли чи ти до ме ни 
у ко ји ма ис тра жи ва ње је зич ког пеј за жа мо же би ти од по мо ћи. Са про це сом 
гло ба ли за ци је и ши ре ња ен гле ског је зи ка, по ја ви ла су се мно га ис тра жи ва ња 
ње го ве упо тре бе у кон тек сти ма у ко ји ма он ни је ни слу жбе ни ни ма њин ски 
је зик (li Tvin skaya 2010: 14–15).

Иа ко је по ла зи ште мно гих ис тра жи ва ња би ла упра во по ме ну та де фи-
ни ци ја (lan dry – bo ur His 1997: 25), она ни су сва об у хва та ла све на ве де не 
еле мен те је зич ког пеј за жа. Ис тра жи ва ња ва ри ра ју у свом оп се гу од ис тра жи-
ва ча до ис тра жи ва ча и пред ме та ње го вог ин те ре со ва ња. Не ка су укљу чи ва ла 
са мо од ре ђе не вр сте зна ко ва у јав ном про сто ру, на при мер упо тре бу то по ни-
ма (Hicks 2002; Pu zey 2007), упо тре бу лич них име на (edel man 2010), на зи ва 
роб них мар ки (Tu Fi – blac kWo od 2010), пи са них озна ка на рад ња ма (Fin zel 
2012), док су дру га би ла усме ре на ка ана ли зи це ло куп ног ви дљи вог или при-
ка за ног пи са ног је зи ка (ce noz – gor Ter 2006) (де таљ ни је о овим ис тра жи-
ва њи ма в. li Tvin skaya 2010: 11–12). Би ло је и ау то ра ко ји су же ле ли да опи шу 

5 Пре вод ау тор ке: „The lan gu a ge of pu blic road signs, adver ti sing bill bo ards, stre et na mes, 
com mer cial shop signs, and pu blic signs on go vern ment bu il dings com bi nes to form the lin gu i stic 
lan dsca pe of a gi ven ter ri tory, re gion, or ur ban ag glo me ra tion” (lan dry – bo ur His 1997: 25). 

6 Овај ау тор је та ко ђе пред ло жио ко ри шће ње на зи ва „ви ше је зич ни град ски пеј заж” (енг. 
mul ti lin gual citysca pe), али по што је под ра зу ме вао од ба ци ва ње јед но је зич но сти ни је ши ре 
при хва ћен (edel man 2010: 9). 

7 Кон цепт ет но лин гви стич ке ви тал но сти (тер мин ко ји су уве ли gi les et al. 1977) пред-
ста вља „сред ство ко јим се ути цај со ци о кул тур них фак то ра на сна гу ма њин ских је зи ка мо же 
ис пи та ти у окви ру и ши ром раз ли чи тих кон тек ста. Је зич ка ви тал ност за ви си од фак то ра 
по пут ста ту са ма њин ског је зи ка у окви ру је зич ке за јед ни це и из ван ње, по сто је ће де мо гра фи-
је, ин сти ту ци о нал не по др шке, као и кон трол них фак то ра по пут за ко но дав ства ко је ре гу ли ше 
упо тре бу ен гле ског је зи ка. Ис ти че се да ма њин ске за јед ни це са ви со ким сте пе ном ет но лин-
гви стич ке ви тал но сти има ју ве ће мо гућ но сти да одр же сво је кул тур не и је зич ке осо бе но сти 
уну тар по сто је ћег мул ти кул тур ног и ви ше је зич ног окру же ња” (ru bin sTein-avi la 2005: 873, 
пре вод МНП).

МА РИ ЈА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ-ПРАВ ДИЋ
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тер мин на дру ги, ши ри на чин и та ко се уда ље од те ри то ри јал них огра ни че ња 
на мет ну тих у да тој де фи ни ци ји, па су по је ди на ис тра жи ва ња укљу чи ва ла 
и ана ли зу пи са ног је зи ка оде ће, но ви на, тран спорт них сред ста ва и слич но 
(Hicks 2002 цит. у pu zey 2007: 10; li Tvin skaya 2010: 11). По је ди ни ау то ри су 
сма тра ли да кон цепт је зич ког пеј за жа тре ба да бу де це ло ви ти ји и да укљу чи 
све ти по ве тек ста, би ло да је у пи та њу пи са ни је зик на зна ку или сли ци, уну-
тар или из ван згра де, рад ње, па чак и го вор на ули ци (sHo Hamy – gor Ter 2009; 
li Tvin skaya 2010: 11). Ови ау то ри ис ти чу да је је дан од не до ста та ка да те де-
фи ни ци је је зич ког пеј за жа (lan dry – bo ur His 1997: 25) и то што се јав ни про-
стор схва та као ста ти чан и фик си ран, а при том се за не ма ру је ре ал ност јав ног 
про сто ра ко ји је ди на ми чан, по кре тљив и про мен љив (ben-ra Fael et al. 2006; 
mo ri arTy 2014: 458). У скла ду са ова квим по став ка ма и на шим схва та њем 
да је за бо ље раз у ме ва ње до при но са је зич ког пеј за жа про у ча ва њу ма њин ске 
је зич ке по ли ти ке по тре бан пот пу ни ји пре глед пи са ног је зи ка у јав ном про-
сто ру, сма тра мо да про у ча ва ње је зич ког пеј за жа не тре ба да се огра ни чи са мо 
на јед ну вр сту пи са них зна ко ва у јав ном про сто ру. По себ но се ис ти че „про-
ши ре но” схва та ње је зич ког пеј за жа, где се на во ди да је ње гов део „би ло 
ко ји пи са ни знак или оглас ко ји се на ла зи из ван или уну тар јав не уста но ве 
или при ват ног би зни са на да тој ге о граф ској ло ка ци ји”8 (ben-ra Fael et al. 
2006: 14).

По што се гра ни це је зич ких „те ри то ри ја” ре гу ли шу про пи си ма о је зич-
кој упо тре би у јав ном про сто ру ва жно је ис та ћи да су ис тра жи ва чи је зич ког 
пеј за жа на гла си ли бит не раз ли ке из ме ђу при ват них пи са них озна ка (енг. 
pri va te, non-of fi cial, com mer cial, „bot tom-up” signs, на при мер на зив рад ње, 
пи са ни огла си по ста вље ни на ули ци или рад њи), ко је мо гу да бу ду под ути-
ца јем од ре ђе не је зич ке по ли ти ке, али углав ном од ра жа ва ју ин ди ви ду ал не пре-
фе рен ци је, и слу жбе них пи са них озна ка (енг. go vern ment, pu blic, „top-down” 
signs, на при мер зва нич на озна ка за на зив ули ца, са о бра ћај не озна ке, име на 
вла ди них згра да), ко је су про пи са не од стра не вла ди них аген ци ја и сто га мо-
ра ју по што ва ти про пи са ну је зич ку по ли ти ку (bac kHa us 2006; ben-ra Fael et al. 
2006; edel man 2010; Wa ic Hing 2012: 65). Слу жбе не пи са не озна ке пред ста вља ју 
мар ке ре ста ту са и мо ћи, а при ват не пи са не озна ке су ма ни фе ста ци ја је зич ке 
по ли ти ке за јед ни це, ко ја је при каз кул тур ног иден ти те та и аспи ра ци ја ње них 
чла но ва. Све ове пи са не озна ке пру жа ју увид у од но се мо ћи уну тар за јед ни це, 
као и ути цај гло ба ли за ци је (Hu eb ner 2006: 31). Ко ри шће ње при ват них пи-
са них озна ка у јав ном про сто ру мо же да об ја сни и ка ко се др жав на је зич ка 
по ли ти ка до жи вља ва на при ват ном ни воу (said 2010: 3). Раз ли ка из ме ђу 
слу жбе них и при ват них пи са них озна ка још је је дан фак тор ко ји до при но си 
схва та њу је зич ке по ли ти ке. Док слу жбе не озна ке по ка зу ју пре фе рен ци је 
вла сти, при ват не по ка зу ју да ли је ова по ли ти ка при хва ће на и им пле мен ти-
ра на од стра не оп ште по пу ла ци је (pu zey 2012: 141; yava ri 2012: 13). 

Је зич ки пеј заж пру жа де та љан увид у је зич ку по ли ти ку и прак су да те 
за јед ни це (said 2010: 3), јер не ис тра жу је са мо пи са не озна ке у јав ном про-
сто ру, већ ис тра жу је и ко ини ци ра, кре и ра, по ста вља и чи та пи са ни је зик у 

8 Пре вод ау тор ке: „any sign or an no un ce ment lo ca ted out si de or in si de a pu blic in sti tu tion 
or a pri va te bu si ness in a gi ven ge o grap hi cal lo ca tion” (ben-ra Fael et al. 2006: 14).

ЗНА ЧАЈ ЈЕ ЗИЧ КОГ ПЕЈ ЗА ЖА У ПРО У ЧА ВА ЊУ МА ЊИН СКЕ ЈЕ ЗИЧ КЕ ПО ЛИ ТИ КЕ
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јав ном про сто ру. По је ди на ис тра жи ва ња је зич ког пеј за жа про у ча ва ју и ка ко 
се њи ме ма ни пу ли ше – све сно или не све сно – ка ко би се по твр ди ла по сто је ћа 
или прет по ста вље на је зич ка хи је рар хи ја или ка ко би се од у пр ло је зич кој 
прак си, раз ма тра ју на чи не на ко је је зич ки пеј заж од ра жа ва је зич ку де мо гра-
фи ју, упо тре бу је зи ка, ста во ве пре ма је зи ку и је зич ку по ли ти ку. Схва ће но 
на овај на чин, ис тра жи ва ње је зич ког пеј за жа спа да у про у ча ва ња ма њин ске 
је зич ке по ли ти ке, по себ но због то га што је пи та ње мо ћи ма њин ске је зич ке 
за јед ни це у ви ше је зич ном кон тек сту од из у зет но ве ли ке ва жно сти (mar Ten 
et al. 2012: 1). Мо же мо за кљу чи ти да област је зич ког пеј за жа пред ста вља 
ино ва ти ван при ступ „ма пи ра њу” је зич ке раз ли чи то сти и ви ше је зич но сти у 
ур ба ним сре ди на ма, у ко ји ма се ма њин ски је зи ци че сто бо ре за ви дљи вост 
(mar Ten et al. 2012, цит. у gor Ter 2013: 201).

3. мЕ ТО дО лО шКИ И ТЕ О РИј сКИ АПА РАТ. Про у ча ва ње је зич ког пеј за жа, ко је 
по је ди ни ау то ри на зи ва ју и но вом „обе ћа ва ју ћом” под ди сци пли ном со ци о-
лин гви сти ке (Bac kHa us 2005; 2006; 2007; edel man 2010), на ла зи при ме ну у 
мно гим обла сти ма и има ин тер ди сци пли нар ни ка рак тер, гра де ћи сво је те ме-
ље у ве ли ком бро ју те о ри ја раз ли чи тих ди сци пли на (исто ри ја, обра зо ва ње, 
ту ри зам, по ли ти ка, ме ди ји, еко но ми ја, пра ва, ге о гра фи ја, лин гви сти ка, пси хо-
ло ги ја, умет ност) (sHo Hamy – gor Ter 2008: 1; Li Tvin skaya 2010: 17; mar Ten et al. 
2012; gor Ter 2013: 192). Ово ди на мич но по ље убр за но се ши ри и на су сед не 
ди сци пли не по пут при ме ње не лин гви сти ке, род них сту ди ја, со ци о ло ги је 
(lou 2009: 31). У про у ча ва њу је зич ког пеј за жа при ме њу ју се раз ли чи ти тео-
риј ски окви ри: од исто риј ског (co ul mas 2009) до со ци о ло шког (ben-ra Fael 
et al. 2006; ben-ra Fael 2009), еко ном ског (ce noz – gor Ter 2009), еко ло шког 
(Hult 2009), ге о се ми о тич ког (lou 2007), по ли тич ког (slo bo da et al. 2010) и 
со ци о лин гви стич ких при сту па (spolsky 2004; Hu eb ner 2009; Ha na u er 2009). 
Ве ћи на те о риј ских окви ра ни је огра ни че на са мо на је зич ку ана ли зу, већ 
ко ри сти и раз ли чи те те о ри је мул ти мо дал но сти и ви ше је зич но сти, ана ли зе 
дис кур са и род них сту ди ја ка ко би ин тер пре ти ра ла текст је зич ког пеј за жа. 
Те о риј ски и ди сци пли нар ни окви ри овог по ља сто га ни су фик сни, чвр сти и 
при мен љи ви у сва ком ис тра жи ва њу, већ су под ло жни про ме ни и за ви сни од 
кон тек ста. То се де лом мо же об ја сни ти ти ме што се по ље је зич ког пеј за жа, 
ње го во де фи ни са ње и ме то до ло ги ја још увек об ли ку ју и раз ви ја ју (де таљ ни је 
у: li Tvin skaya 2010: 18–21; pHil lips 2011: 29–40; Fin zel 2012: 4–16; gor Ter 2013: 
193–199).

У ве ћи ни ис тра жи ва ња је зич ког пеј за жа при ме њу је се кван ти та тив на 
ана ли за, бро ја њем и кла си фи ко ва њем свих јав них озна ка на од ре ђе ном под-
руч ју гра да или ур ба ног пеј за жа. Ови зна ци се да ље кла си фи ку ју пре ма 
је зи ку ко ји ко ри сте и пре ма то ме ко их по ста вља (при ват ни или слу жбе ни 
зна ци). Ау то ри углав ном ко ри сте ем пи риј ске ме то де за ана ли зу сте пе на ви-
дљи во сти ве ћин ских и ма њин ских је зи ка (ben-ra Fael et al. 2006; ce noz – 
gor Ter 2006 цит. у pHil lips 2011: 40). Ква ли та тив ни при сту пи ана ли зи опи-
су ју по дат ке и иден ти фи ку ју ве зе и обра сце из ме ђу њих. Ква ли та тив ни 
об ли ци ме то до ло ги је ко ји се при ме њу ју у ис тра жи ва њу је зич ког пеј за жа 
је су кри тич ка ана ли за дис кур са, ет но гра фи ја и ме то де по пут ин тер вјуа и 
упит ни ка у ци љу при ку пља ња по да та ка о ис ку ству при пад ни ка од ре ђе не 
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је зич ке гру пе у про це си ма одр жа ва ња и очу ва ња је зи ка (pHil lips 2011: 41). 
Има ју ћи у ви ду мул ти мо дал ни ка рак тер је зич ког пеј за жа, упо тре ба и кван-
ти та тив них и ква ли та тив них ме то да ана ли зе нам се чи ни нај при хва тљи ви-
јом. Ве ћи на ис тра жи ва ња је син хро ниј ска, у сми слу да ис тра жи ва ње је зич-
ког пеј за жа на сто ји да „ухва ти” је зич ку си ту а ци ју у тре нут ку при ку пља ња 
по да та ка, док ди ја хро ниј ски при ступ по ка зу је ди на ми ку је зич ког пеј за жа у 
јед ној обла сти, као и про це ну про ме на и фак то ра ко ји ути чу на те про ме не 
у да том је зич ком пеј за жу. На жа лост, ве о ма ма ли број ис тра жи ва ња је ко ри-
стио ди ја хро ниј ску пер спек ти ву (li Tvin skaya 2010: 21–23; edel man 2010: 
51–53).

При ку пља ње по да та ка углав ном се за сни ва на фо то гра фи са њу (gor Ter 
2006а: 2; Hult 2009: 90; yava ri 2012: 9) пи са ног је зи ка у ве ли ким ур ба ним 
цен три ма, од но сно гра до ви ма (mo ri arTy 2012: 75), ода би ром нај про мет ни јих 
ули ца и згра да др жав них ин сти ту ци ја (Hult 2009; Fin zel 2012).9 По је ди ни 
ау то ри су ис тра жи ва ња спро во ди ли и фотогрaфисањем пи са ног је зи ка на 
же ле знич кој ста ни ци (bac kHa us 2007), на шко ла ма или уни вер зи те ти ма 
(Ha na u er 2009; sHo Hamy 2012). Следећe је пи та ње је ди ни це ана ли зе и бро ја 
узо ра ка ко је тре ба при ку пи ти. У ли те ра ту ри се нај че шће на во ди де фи ни ци ја 
да је пи са на озна ка/знак у јав ном про сто ру „би ло ко ји пи са ни текст про стор но 
де фи ни са ног окви ра” (bac kHa us 2007: 66).10 Сле де ће пи та ње је сте да ли би 
тре ба ло да се сви пи са ни зна ци у од ре ђе ној обла сти раз ма тра ју или не. У за-
ви сно сти од ци ља ис тра жи ва ња, ис тра жи ва чи са ми од лу чу ју о бро ју узо ра ка 
ко ји ће при ку пи ти. Не ки ис тра жи ва чи су фо то гра фи са ли све пи са не озна ке 
ко је су би ле ви дљи ве на ни воу ули це го лим оком (Hult 2009: 96). Ка те го ри-
за ци ја пи са них озна ка се та ко ђе оба вља на раз ли чи те на чи не, па се та ко 
нај че шће од ре ђу је при пад ност тек ту ал ном жан ру, где је озна ка по ста вље на, 
до мен и кон текст (Fin zel 2012:16). Гор тер (gor Ter 2006: 3–4) ана ли зи ра ка ко 
се је зи ци по ја вљу ју на пи са ном зна ку, где се да ти знак на ла зи, број је зи ка 
ко ји се ко ри сти и њи хов ре до след, ве ли чи на упо тре бље ног фон та и сл., док 
дру ги ау то ри вр ше и по де лу при ват них и слу жбе них пи са них озна ка по ти пу 
ин сти ту ци је (ben-ra Fael et al. 2006: 15–16; bac kHa us 2006; lou 2009: 35–37; 
pHil lips 2011: 22–30; mar Ten et al. 2012: 4).11 Је дан од пр вих ко ра ка у ана ли зи 
по да та ка је сте иден ти фи ко ва ње, кван ти та тив но или де скрип тив но, тач ног 
бро ја ви дљи вих је зи ка (де таљ ни је у: yava ri 2012: 9–11). 

У при ку пља њу и ана ли зи по да та ка, ве ћи на ау то ра пра ви ква ли та тив ну 
раз ли ку из ме ђу слу жбе них и при ват них пи са них зна ко ва. Твр ди се да се 
упо тре ба је зи ка на слу жбе ним пи са ним озна ка ма мо же об ја сни ти од но си ма 
мо ћи, док се из бор је зи ка на при ват ним озна ка ма мо же схва ти ти и као мо-
ти ви са ни из раз со ли дар но сти. Упо тре ба стра них је зи ка, а по себ но ен гле ског, 
по ку шај је да се ство ри „стра на ат мос фе ра” и да се при пад ни ци од ре ђе не 
је зич ке за јед ни це по ве жу са за пад ном кул ту ром (bac kHa us 2006; Hu eb ner 2006). 

9 Не ки ис тра жи ва чи уме сто фо то гра фи са ња ко ри сте де та љан опис пи са них зна ко ва 
(broWn 2007 цит. у li Tvin skaya 2010: 21)

10 Пре вод ау тор ке: „any pi e ce of writ ten text wit hin a spa ti ally de fi na ble fra me” (bac kHa us 
2007: 66). 

11 За де таљ ну ана ли зу при су ства пи са ног је зи ка у јав ном про сто ру, на чи ну пред ста вља ња 
је зи ка, ана ли зу се ми о тич ких и је зич ких осо бе но сти пи са них озна ка в. edel man 2010: 64–72.
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Ана ли за пи са ног је зи ка на озна ка ма се углав ном спро во ди на три ни воа: 
се ми о тич ком, ма кро лин гви стич ком и ми кро лин гви стич ком (Fin zel 2012: 
16–17). У ис тра жи ва њу је зич ког пеј за жа уо че не су од ре ђе не те о риј ске и ме-
то до ло шке не до след но сти ко је би мо гле да ути чу и на ква ли тет спро ве де них 
ис тра жи ва ња. Глав ни про бле ми су ве за ни за ода бир узо ра ка,12 је ди ни це 
ана ли зе13 и ка те го ри за ци ју зна ко ва14 (де таљ ни је у: gor Ter 2006а: 2–5; Hu eb-
ner 2006: 35–36; li Tvin skaya 2010: 24–30; Gor Ter 2013: 199–201).

Ве ли ки број ра до ва из ове обла сти до при нео је и пот пу ни јем раз у ме-
ва њу на чи на на ко ји тре ба спро во ди ти ова кав вид ем пи риј ског ис тра жи ва ња, 
по ме ра ју ћи по ље ана ли зе од јед но став ног „бро ја ња” је зи ка на пи са ним зна-
ци ма до раз ли чи тих ни воа ана ли зе пи са ног је зи ка уну тар и из ван раз ли чи-
тих вр ста обје ка та. При то ме, тре ба на гла си ти да се да на шње ис тра жи ва ње 
је зич ког пеј за жа ну жно не фо ку си ра на ди хо то ми ју упо тре бе при ват ног и 
слу жбе ног пи са ног је зи ка у јав ном про сто ру (mar Ten et al. 2012: 3). Да кле, 
мо же мо за кљу чи ти да ис тра жи ва ња је зич ког пеј за жа не ма ју је дин стве ну ме-
то до ло ги ју.15 На гла сак је на то ме да се уста но ви на ко ји на чин „фи зич ка” ма-
ни фе ста ци ја ви ше је зич но сти мо же по слу жи ти за иде о ло шко по зи ци о ни ра-
ње раз ли чи тих је зи ка и ка ко пи са ни зна ци до при но се об ли ко ва њу од ре ђе не 
ви зи је дру штве не ствар но сти. Је зич ки пеј заж је сто га и про из вод дру штве-
них ак ци ја, од но сно „ак те ра” ко ји ди рект но уче ству ју у ње го вом об ли ко ва-
њу, би ло са мо стал но пу тем соп стве них тен ден ци ја или пу тем по што ва ња 
за кон ских про пи са и је зич ке по ли ти ке (Hult 2013: 510).

4. мА њИН сКА јЕ ЗИч КА ПО лИ ТИ КА И јЕ ЗИч КИ ПЕј ЗАж. Ве ћи на ау то ра раз ма-
тра је зич ки пеј заж као ви ше је зич ни фе но мен, од но сно као при мер de fac to 
је зич ке по ли ти ке (spolsky 2004; ben-ra Fael et al. 2006; pu zey 2007; lou 2009: 
21). Тре нут но не по сто ји ве ли ки број ис тра жи ва ња ко ја би ана ли зи ра ла ути-
цај упо тре бе пи са ног је зи ка у јав ном про сто ру на „ствар но је зич ко по на ша ње” 
или de fac to је зич ку прак су (pu zey 2007: 7). Је зич ки пеј заж по ма же да се ра-
зу ме ка ко се зва нич на је зич ка по ли ти ка по твр ђу је је зич ком за сту пље но шћу 
у јав ном про сто ру (said 2010: 3), па га схва та мо и као ин стру мент и фак тор 
је зич ке по ли ти ке (pu zey 2012: 141; yava ri 2012: 12). Сто га је и ре гу ли са ње 
је зич ког пеј за жа ва жно пи та ње, не са мо у сми слу упо тре бе је зи ка, већ и због 
мо рал них, етич ких и прав них ди мен зи ја по што ва ња про пи са не је зич ке по-
ли ти ке (gor Ter 2013: 202). Упо тре ба и при су тво је зи ка у јав ном про сто ру је 

12 Нај че шћи про бле ми ко ји се на во де су опа сност од уоп шта ва ња на ла за ис тра жи ва ња 
и пи та ње ре пре зен та тив но сти узор ка (де таљ ни је у: li Tvin skaya 2010: 25).

13 Има ју ћи у ви ду ве ли ку ра зно ли кост и мул ти мо дал ност тек сто ва, ве ли ки про блем у 
овој обла сти пред ста вља ја сно де фи ни са ње је ди ни це ана ли зе и кор пу са, јер се по је ди не пи са не 
озна ке на ла зе ста ци о ни ра не, а дру ге су по крет не, не ке су трај не, а дру ге при вре ме не. Као ва жна 
ва ри ја бла је ди ни це ана ли зе на во ди се и ве ли чи на тек ста (де таљ ни је у: Li Tvin skaya 2010: 25–26).

14 Кла си фи ка ци је пи са них зна ко ва су при лич но раз ли чи те и углав ном за ви се од при-
ку пље них по да та ка. Про бле ми се нај че шће ја вља ју при ли ком ка те го ри за ци је, ау тор ства и 
ис так ну то сти је зи ка на пи са ним озна ка ма (де таљ ни је у: li Tvin skaya 2010: 26–30).

15 Ра на ис тра жи ва ња су при ме њи ва ла ис кљу чи во кван ти та тив ни при ступ. У но ви је 
вре ме за бе ле жен је ква ли та ти ван по мак ко ји прет по ста вља да је је зич ки пеј заж ши ри по јам 
од до ку мен та ци је пи са них зна ко ва, а је дан од по ма ка је и по ја ва кри тич ког при сту па ана ли зи 
дис кур са је зич ког пеј за жа (mo ri arTy 2014: 459).
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по ли ти зо ва на, по себ но у ви ше је зич ном кон тек сту и мо же ука зи ва ти на ви-
тал ност је зи ка, од но сно на од нос из ме ђу го вор ни ка тих је зи ка, без об зи ра 
на про пи са ну је зич ку по ли ти ку (PHil lips 2011; јan sen 2012). Лин гви сти су 
тек не дав но по че ли да раз ма тра ју по ли тич ку при ро ду јав них пу то ка за и 
дру гих пи са них зна ко ва као вр сте мар ке ра у оно ме што мо же мо кон ци пи-
ра ти и као по ли тич ки пеј заж (pu zey 2007: 8). О то ме нај бо ље све до че ра до ви 
ко ји се ба ве ис пи ти ва њем при су ства и упо тре бе пи са них озна ка у јав ном 
про сто ру у слу жбе ној и при ват ној сфе ри у ет нич ки хо мо ге ним и хе те ро ге-
ним гра до ви ма (ben-ra Fael et al. 2001; bo gaT To – HéloT 2010; mar Ten et al. 
2012; de maJ – van den bro uc ke 2013). Сто га, пре не го што за поч не ис пи ти ва ње, 
ис тра жи вач тре ба да се за пи та ко је др жав не ин сти ту ци је, од но сно ко је вр сте 
по ли тич ких си сте ма кон тро ли шу је зич ки пеј заж (Fin zel 2012: 30). У скла ду 
са ова квим по став ка ма ја сно је да, иа ко је зич ки пеј заж не од ра жа ва упо тре бу 
је зи ка у усме ној ко му ни ка ци ји, он пру жа ин фор ма ци је о пи са ној ко му ни ка-
ци ји из ме ђу ко ри сни ка је зи ка (ce noz – gor Ter 2006: 79). Са дру ге стра не, 
је зич ки пеј заж у це ли ни или по је ди ни ње го ви де ло ви мо гу ути ца ти и на 
упо тре бу је зи ка, на по пу лар ност, од но сно при хва тљи вост од ре ђе них је зи ка, 
а ти ме и на њи хо ву усме ну упо тре бу (gor Ter 2007: 4).

Члан 10.2. Европ ске по ве ље о ре ги о нал ним или ма њин ским је зи ци ма 
да је до зво лу и пре по ру ку зе мља ма пот пи сни ца ма да упо тре бља ва ју и усва-
ја ју име на ме ста на ре ги о нал ним или ма њин ским је зи ци ма (pu zey 2007: 9)16, 
док Уни вер зал на де кла ра ци ја о је зич ким пра ви ма (1996), у чла ну 50.1, ис ти че 
да све је зич ке за јед ни це има ју пра во да бу ду пред ста вље не на свом ма тер њем 
је зи ку у огла ша ва њу, пи са ним озна ка ма, екс тер ној сиг на ли за ци ји и пеј за жу 
зе мље као це ли не (mar Ten et al. 2012: 7).17 Хикс (Hicks 2002) је био је дан од 
пр вих ау то ра ко ји је ко ри стио кон цепт је зич ког пеј за жа да би об ја снио про-
бле ме им пле мен та ци је је зич ке по ли ти ке ма њин ских је зи ка (gor Ter 2013: 194). 
Је зич ка по ли ти ка фор му ли са на са ци љем за шти те ма њин ских је зи ка зах те ва 
ефи ка сне стра те ги је је зич ког пла ни ра ња, ко је ће у пот пу но сти од ра жа ва ти 
да ту дру штве ну си ту а ци ју (pHil lips 2011: 32–34). По ста вља се пи та ње шта 
је то што чи ни по ље је зич ког пеј за жа по год ним и ко ри сним за ис тра жи ва ња 
раз ли чи тих вр ста ма њин ских је зич ких си ту а ци ја? Је зич ки пеј заж до при но-
си ре ле вант но сти ових ис тра жи ва ња, због то га што обез бе ђу је чи ње ни це за 
раз у ме ва ње по ло жа ја по је ди них је зи ка. Дру ги ау то ри на гла ша ва ју да је зич ки 
пеј заж по бољ ша ва раз у ме ва ње по ло жа ја ма њин ских је зи ка у јав ном про сто ру 
са те о риј ског ста но ви шта (mar Ten et al. 2012: 4–5). 

Кон цеп ти ма њи не и ве ћи не у је зич ком пеј за жу су ре ла тив ни и по ли тич-
ки од ре ђе ни (gor Ter 2013: 197), а раз ли ка из ме ђу ма њин ске и ве ћин ске гру пе 
ни је за сно ва на на број ка ма, већ на раз ли ка ма у њи хо вом ста ту су, по ло жа ју 
и мо ћи. Пи та ње мо ћи ма њин ских је зи ка под ра зу ме ва њи хо ву за сту пље ност, 

16 Ин тер пре та ци ја ау тор ке: „Ar tic le 10.2.g of the Eu ro pean Char ter for Re gi o nal or Mi no rity 
Lan gu a ges in structs sig na to ri es to al low and/or en co u ra ge […] the use or adop tion, if ne ces sary, in 
co njun ction with the na me in the of fi cial lan gu a ge(s), of tra di ti o nal and cor rect forms of pla ce na mes 
in re gi o nal or mi no rity lan gu a ges” (pu zey 2007: 9).

17 Ин тер пре та ци ја ау тор ке: Uni ver sal Dec la ra tion of Lin gu i stic Rights (1996), Art. 50.1 re ads: 
„All lan gu a ge com mu ni ti es ha ve the right for the ir lan gu a ge to oc cupy a pre-emi nent pla ce in adver-
ti sing, signs, ex ter nal sig npo sting, and in the ima ge of the co un try as a who le” (mar Ten et al. 2012: 7).
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ви тал ност, де тер ми нан те за ме не је зи ка и је зич ког одр жа ва ња, од нос из ме ђу 
је зи ка, ет нич ку при пад ност и иден ти тет ма њин ских за јед ни ца и ста тус ма њин-
ских је зи ка у шко ла ма (mar Ten et al. 2012: 6–7). Је зич ки пеј заж по твр ђу је 
од нос мо ћи из ме ђу је зи ка ма њи не и ве ћи не та ко што озна ча ва ко ји је је зик 
до ми нан тан и ко ји су обра сци упо тре бе ма њин ских је зи ка. Исто та ко, је зич ки 
пеј заж мо же да уна пре ди ста тус по је ди них сла би јих је зич ких гру па на ме та-
њем обра за ца упо тре бе од стра не др жав них ин сти ту ци ја (edel man 2010: 18). 
Ме ђу тим, по сто је ћа ис тра жи ва ња су по ка за ла и да при су ство ма њин ских 
пи са них је зи ка у јав ном про сто ру ути че на осе ћај иден ти те та до ми нант не 
по пу ла ци је и да мо же ути ца ти и на њи хов сте пен по ли тич ке, еко ном ске и 
дру штве не мо ћи у да тој за јед ни ци. При том се ис ти че и да се слу жбе ном је-
зи ку ве ћин ске за јед ни це ве о ма рет ко оспо ра ва при су ство у је зич ком пеј за жу, 
док то ни је слу чај са дру гим је зи ци ма (pHil lips 2011: 35–36).

На кра ју по ста вља мо пи та ње: ка кав је до са да шњи ути цај ре зул та та 
про у ча ва ња је зич ког пеј за жа на по бољ ша ње ви дљи во сти ма њин ских пи са-
них је зи ка? У су шти ни, је зич ки пеј заж има зна чај ну уло гу у „спа са ва њу” ма-
њин ских је зи ка и мо же нам по мо ћи да от кри је мо „по тла че не” је зи ке (Fin zel 
2012: 7). По је ди на ис тра жи ва ња, ко ја су по ка за ла да, упр кос про пи са ној 
је зич кој по ли ти ци, по сто ји од су ство ма њин ских је зи ка у јав ном про сто ру, 
ути ца ла су на ства ра ње про ак тив не др жав не је зич ке по ли ти ке, са ци љем 
за шти те ма њин ских је зи ка у јав ном про сто ру (де таљ ни је у: ce noz – gor Ter 
2006: 78–80; Hu eb ner 2006: 32–36; pu zey 2007; yava ri 2012). Би ло је слу ча је ва 
да су др жав не ин сти ту ци је у ци љу про мо ци је и под сти ца ња упо тре бе од ре-
ђе них језикa да ва ле по ре ске под сти ца је за укљу чи ва ње тих је зи ка на ко мер-
ци јал не пи са не озна ке (де таљ ни је у: gor Ter 2007: 7–8). Иа ко мо же би ти 
исти на да, у не ким слу ча је ви ма, во ља или при ти сак да се об у хва те и ма њин-
ски је зи ци на пи са ним озна ка ма мо же има ти по зи ти ван ис ход, мно ги ис тра-
жи ва чи су ис та кли да про ак тив на др жав на по ли ти ка мо же до ве сти и до то га 
да при пад ни ци ве ћин ске је зич ке за јед ни це на при ват ним пи са ним озна ка ма, 
као нај ре ал ни јим по ка за те љи ма ви ше је зич не при ро де и је зич ке иде о ло ги је 
од ре ђе не те ри то ри је, не по др же та кву је зич ку по ли ти ку (де таљ ни је у: pu zey 
2007; yava ri 2012). 

Зна чај ви дљи во сти је зи ка за ре ле ги ти ми за ци ју и ре ви та ли за ци ју ма њин-
ских је зи ка не тре ба пот це њи ва ти, јер пи са на је зич ка ви дљи вост ути че на 
раз вој ста во ва пре ма је зи ку. Уко ли ко ма њин ски је зи ци ни су ја сно ис так ну-
ти, они мо гу би ти ван ви до кру га и ван ума ве ћи не љу ди, сто га се мо же ре ћи 
да је зич ки пеј заж од ре ђу је ста тус ма њин ских је зи ка. Иа ко се у ли те ра ту ри 
на во де раз ли чи те ме то де оства ри ва ња је зич ке ре ви та ли за ци је, сма тра мо да 
је у ци љу про мо ви са ња ма њин ских је зи ка, ви ше је зич но сти, мул ти кул ту рал-
но сти, упо тре бе ви ше је зич них пи са них озна ка нео п хо дан ка та ли за тор ве ћих 
про ме на (уп. pu zey 2007: 119–120). Да би смо мо гли да за шти ти мо је зич ку 
ра зно ли кост и да мо ти ви ше мо про ме не, по треб ни су нам ар гу мен ти и чи-
ње ни це ко је про ис ти чу из про у ча ва ња је зич ког пеј за жа (pHil lips 2011: 38–39). 
Да кле, да би ма њин ски је зи ци би ли очу ва ни и да би им се обез бе ди ла трај на 
бу дућ ност, нео п ход на је и њи хо ва упо тре ба у пи са ном об ли ку, по себ но у 
је зич ком пеј за жу.

МА РИ ЈА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ-ПРАВ ДИЋ
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5. ЗА КљУ чАК И сУ гЕ сТИ јЕ ЗА дА љА ИсТРАжИвАњa. Глав не обла сти ис тра-
жи ва ња је зич ког пеј за жа у по след њих че тр де сет го ди на су ши ре ње ен гле ског 
је зи ка, ди стри бу ци ја је зи ка, је зич ки про пи си и ма њин ски је зи ци. Ве ли ка је 
ве ро ват но ћа да ће и у бу дућ но сти ова по ља ис тра жи ва ња на ста ви ти да ка-
рак те ри шу област је зич ког пеј за жа (gor Ter 2013: 202). Нај ве ћа вред ност 
је зич ког пеј за жа, по на шем ми шље њу, је сте пру жа ње уви да у по што ва ње и 
им пле мен та ци ју је зич ке по ли ти ке, од но сно од но са из ме ђу „ствар не” и за-
ко ном про пи са не ма њин ске је зич ке по ли ти ке (pu zey 2012), јер по ла зи мо од 
по став ке да је „ви дљи вост је зи ка ма њин ске за јед ни це исто то ли ко ва жна за 
ње не при пад ни ке као и да се њи хов глас чу је” (mar Ten et al. 2012: 1). Је зич ка 
по ли ти ка ко ја се од но си на упо тре бу пи са них је зи ка у јав ном про сто ру тре ба 
да је у скла ду са је зич ком по ли ти ком упо тре бе је зи ка у обра зо ва њу, ме ди ји ма 
и дру гим обла сти ма (yava ri 2012: 12). У скла ду са тим, са же љом да се ство-
ри ху ма ни је дру штво, зна ња о је зич ком пеј за жу мо гу на ћи при ме ну и у 
обра зо ва њу, у раз во ју мул ти кул ту рал не све сти код де це, јер обра зов ни кон-
текст пру жа но ве на чи не да се де ца на у че је зич кој ра зно ли ко сти (gor Ter 2013: 
203). Тре ба на по ме ну ти и да по је ди на ис тра жи ва ња им пле мен та ци је ма њин-
ске је зич ке по ли ти ке по сред ством је зич ког пеј за жа ис ти чу и ути цај ко ји 
ен гле ски има као lin gua fran ca (ЕЛФ) у по сто је ћем је зич ком пеј за жу (edel-
man 2010; de maJ – van den bro uc ke 2013) и сва ка ко у бу дућ но сти мо же мо оче-
ки ва ти ве ћи број ис тра жи ва ња ко ја ће се ба ви ти ути ца јем ЕЛФ на упо тре бу 
и за ме ну ма њин ских слу жбе них је зи ка.

Но ва до стиг ну ћа у на чи ну на ко ји је пи са ни је зик при ка зан у јав ном 
про сто ру и бр зо ши ре ње но вих тех но ло ги ја у од но су на пе ри од ка да су от по-
че ла про у ча ва ња је зич ког пеј за жа пред ста вља ће и иза зов и при ли ку ис тра-
жи ва чи ма да пот пу ни је са гле да ју кон цепт дру штве не ви ше је зич но сти (Gor Ter 
2006б; 2013: 204). Да љи те о риј ски на пре дак у овој обла сти је нео п хо дан, а 
нај ве ћи иза зов бу ду ћих ис тра жи ва ња би ће упо тре ба ем пи риј ских ис пи ти-
ва ња за те сти ра ње по ста вље них те о риј ских осно ва. По ред то га, по треб на 
су те мељ ни ја про у ча ва ња, чи ји ће на ла зи би ти по твр ђе ни од стра не дру гих 
ис тра жи ва ча (gor Ter 2006б; 2013: 205).

Је зич ки пеј заж као по и ма ње и ту ма че ње при су ства и упо тре бе је зи ка 
у јав ном про сто ру да је увид у нео п ход ност очу ва ња или про ме не по сто је ће 
ма њин ске је зич ке по ли ти ке, ста ту са и уло ге ма њин ских и/или слу жбе них 
је зи ка на од ре ђе ној те ри то ри ји. Ва жност ис пи ти ва ња је зич ког пеј за жа про-
из и ла зи упра во из на ве де ног, али и из чи ње ни це да ње го ва ис тра жи ва ња на 
од ре ђе ној те ри то ри ји мо гу ука за ти на про бле ме ма њин ских за јед ни ца, а 
са мим тим до при не ти и њи хо вој бо љој са рад њи са др жав ним ин сти ту ци ја ма 
у оства ри ва њу и ре а ли за ци ји ма њин ских је зич ких пра ва. 
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THE IM POR TAN CE OF LIN GU I STIC LAN DSCA PE 
IN THE STUDY OF MI NO RITY LAN GU A GE PO LI CI ES

S u m  m a r y

The pa per re vi ews the the o re ti cal and met ho do lo gi cal aspects of lin gu i stic lan dsca pe re se arch, 
which ari se from the exi sting the o re ti cal di ver sity, prac ti cal ori en ta tion and lin gu i stic at ti tu des of 
re se ar chers in this fi eld. Ac cor dingly, the aut hor rightly po ints out that the the o re ti cal and di sci pli-
nary fra me work of the lin gu i stic lan dsca pe re se arch is not so lid and thus ap pli ca ble in any gi ven 
con text, but it is still in a de ve lop ment pha se. 

The lin gu i stic lan dsca pe re se arch pro vi des in for ma tion on pre sen ce, usa ge, sta tus or fun ction 
of dif fe rent lan gu a ges in the pu blic spa ce. The re fo re, the lin gu i stic lan dsca pe pre sents a lin gu i stic 
fra me work for a lan gu a ge po licy and plan ning study. The aut hor con si ders this is sue im por tant, 
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mul ti lin gual con text.
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and/or of fi cial lan gu a ges and thus the ne ces sity of pre ser ving or chan ging the exi sting mi no rity 
lan gu a ge po licy. The pa per al so sug gests that the re sults of lin gu i stic lan dsca pes re se arch can con-
tri bu te to a bet ter co o pe ra tion bet we en mi no rity lan gu a ge com mu ni ti es and the sta te in the im ple-
men ta tion of mi no rity lan gu a ge rights. The aut hor pro vi des sug ge sti ons for fu tu re re se arch and 
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Мир ја на Ми шко вић-Лу ко вић

КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈЕ ДИС КУРС НИХ ФЕ НО МЕ НА: 
КОГ НИ ТИВ НО-ПРАГ МА ТИЧ КИ ПРИ СТУП*

In re cent years, the study of di sco ur se mar kers 
has tur ned in to a growth in du stry in lin gu i stics. 

(Fra ser 1998: 301) 

У ра ду по ла зи мо од праг ма тич ког прин ци па ре ле ван ци је у ту ма че њу ис ка за као 
осно ве за кла си фи ка ци ју дис курс них фе но ме на: ка ко они ути чу на ин те пре та ци ју ис ка за, 
тј. ка кве праг ма тич ке уло ге оства ру ју на екс пли цит ном или на им пли цит ном пла ну 
ко му ни ка ци је. Кла си фи ка ци ју до пу њу је мо се ман тич ким па ра ме три ма. Је зич ка се ман-
ти ка (до мен гра ма тич ког мо ду ла) ко ди ра кон цеп ту ал не (ре пре зен та ци о не) или про це-
ду рал не (ком пу та ци о не) еле мен те. Се ман ти ка исти но сних усло ва (не за ви сна од је зич ког 
мо ду ла и праг ма тич ког про це со ра) утвр ђу је до при но се кон сти ту тив них еле ме на та про-
по зи ци о ном са др жа ју ис ка за. За кор пу сни ма те ри јал узи ма мо срп ски и ен гле ски је зик 
(хи по те тич ки и екс цир пи ра ни при ме ри).

Кључ не ре чи: лек си ка ли зо ва ни дис курс ни фе но ме ни, исти но сни усло ви, кон цеп-
ту ал но зна че ње, про це ду рал но зна че ње, ре ле ван ци ја.

The pa per re li es on the prag ma tic prin ci ple of re le van ce in the in ter pre ta tion of ut te-
ran ces as a ba sis for the clas si fi ca tion of di sco ur se phe no me na: how they af fect the in ter pre-
ta tion of the ut te ran ce, i.e. what prag ma tic ro les they ac hi e ve both at the ex pli cit and at the 
im pli cit le vel of com mu ni ca tion. The clas si fi ca tion is sup ple men ted by se man tic pa ra me ters. 
Lin gu i stic se man tics (the do main of the gram mar mo du le) enco des con cep tual (re pre sen ta ti o nal) 
or pro ce du ral (com pu ta ti o nal) ele ments. The se man tics of truth con di ti ons (in de pen dent of the 
lin gu i stic mo du le or prag ma tic pro ces sor) esta blis hes the con tri bu ti ons of con sti tu ti ve ele ments 
to the pro po si ti o nal con tent of the ut te ran ce. The da ta has been ta ken from the Ser bian and 
En glish lan gu a ges (hypot he ti cal and ex cerp ted exam ples). 

Key words: le xi ca li zed di sco ur se phe no me na, truth con di ti ons, con cep tual me a ning, 
pro ce du ral me a ning, re le van ce. 

1. УвОд НЕ НА ПО мЕ НЕ. По ло ви ном осам де се тих го ди на про шлог ве ка, а 
на ро чи то то ком де ве де се тих, до ла зи до ин тен зив ног про у ча ва ња лек си ка ли-
зо ва них дис курс них фе но ме на у раз ли чи тим је зи ци ма (в. miŠ ko vić-lu ko vić 
2006: 46). Овај тренд ће се на ста ви ти до да на шњих да на, ма да у не што ма њем 
оби му на кор пу су раз го вор ног је зи ка, усме ра ва ју ћи се ви ше ка спе ци фич но-
сти ма за себ них функ ци о нал них сти ло ва или ре ги ста ра.

Два су основ на раз ло га до при не ла по ра сту ин те ре со ва ња за лек си ка ли-
зо ва не дис курс не фе но ме не, то јест, за тзв. „мар ке ре дис кур са” или „праг ма-
тич ке мар ке ре” (в. miŠ ko vić-lu ko vić – de da ić 2010 за де таљ но об ја шње ње ових 

* Ра ђе но у окви ру про јек та Ди на ми ка струк ту ра са вре ме ног срп ског је зи ка (бр. 178014), 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за про све ту, на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.



52 МИР ЈА НА МИ ШКО ВИЋ-ЛУ КО ВИЋ

тер ми на).1 С јед не стра не, па ра лел но с тра ди ци о нал ним лин гви стич ким 
пре о ку па ци ја ма је зи ком, у ис тра жи вач ки фо кус до ла зи и дис курс, као над-
ре че нич на струк ту ра, чи је за ко ни то сти је би ло по треб но по дроб но опи са ти 
и об ја сни ти.2 С дру ге стра не, про бле ми с ко ји ма се су о ча ва ла хо ли стич ка, 
струк ту рал но уте ме ље на, се ман тич ка те о ри ја (и по то ња де ба та ко ја се раз-
ви ла у окри љу фи ло зо фи је је зи ка, ко ја је озна чи ла по че так ин фе рен ци јал не 
праг ма ти ке у лин гви сти ци в. нпр. Hu ang 2007) на мет ну ли су, као основ но 
пи та ње, ре ша ва ње се ман тич ко-праг ма тич ког ин тер феј са (тј. од но са из ме ђу 
де ко ди ра ју ћих и ин фе рен ци јал них про це са у ту ма че њу ис ка за). Се ман тич ка 
зна че ња и праг ма тич ке уло ге мар ке ра дис кур са по слу жи ли су као при мер 
код но-ин фе рен ци јал ног раз гра ни че ња:

DMs [di sco ur se mar kers] ha ve in cre a singly co me to be seen not only as an un derex-
plo red fa cet of lan gu a ge be ha vi o ur but as a te sting gro und for hypot he ses con cer ning 
the bo un dary bet we en prag ma tics and se man tics and for the o ri es of di sco ur se struc-
tu re and ut te ran ce in ter pre ta tion (scHo u rup 1999: 228).

С по че ци ма об у хват ни јег про у ча ва ња лек си ка ли зо ва них дис курс них фе-
но ме на, спо ра дич но се ја вља ју и пр ви пред ло зи за њи хо ву кла си фи ка ци ју. 
Као илу стра ци ју, на во ди мо сту ди је М. Вел чић (vel čić 1987) за срп ско хр ват-
ски је зик и Б. Фреј зе ра (Fra ser 1996) и Д. Бе ла (bell 1998) за ен гле ски је зик, 
ко је украт ко пред ста вља мо у дру гом де лу. 

Ме ђу тим, ра не кла си фи ка ци је, иа ко зна чај не и под сти цај не пре те че, 
има ле су и из ве сна огра ни че ња. Ка ко је про у ча ва ње но вог ме ди ју ма би ло у 
за чет ку (тј. раз го вор ног је зи ка, дис кур са и сл.), ишло се ка фор ми ра њу де-
скрип тив но-екс пла на тор не, те о риј ско-ме то до ло шке пер спек ти ве о (вер бал-
ној) ко му ни ка ци ји, ко ја би пре ва зи шла не до стат ке во де ћих лин гви стич ких 
при сту па: син так сич ког ге не ра ти ви зма и се ман тич ког струк ту ра ли зма. Ра ни 
при ку пље ни кор пу си (сни мље не раз го вор не си ту а ци је и екс цир пи ра ни тек-
сто ви из пи са ног ме ди ју ма) омо гу ћи ли су увид у „ти пич не” лек си ка ли зо ва-
не дис курс не фе но ме не за ко је се ис по ста ви ло да се „опи ру” тра ди ци о нал ној 

1 Не ко ли ко је раз ло га за што у ра ду ко ри сти мо оп шти тер мин дис курс ни фе но ме ни. 
Основ ни је тај што је он нај ма ње те о риј ски оп те ре ћен у од но су на та ко ђе оп ште тер ми не као 
што су мар ке ри дис кур са или праг ма тич ки мар ке ри. С јед не стра не, тер мин мар ке ри дис кур са 
би им пли ци рао со ци о праг ма тич ки при ступ, што не би од сли ка ва ло те о риј ску пер спек ти ву 
ко ју у овом ра ду ко ри сти мо као осно ву за кла си фи ка ци ју (у том сми слу аде кват ни ји би био 
тер мин праг ма тич ки мар ке ри); с дру ге стра не, иа ко се код Б. Фреј зе ра раз ли чи ти лек си ка ли-
зо ва ни и струк ту рал ни дис курс ни фе но ме ни под во де под праг ма тич ке мар ке ре (Fra ser 1996), 
ме ђу ко ји ма су мар ке ри дис кур са јед на под гру па, кла си фи ка ци ја ни је уте ме ље на ни у јед ној, 
за себ ној ин фе рен ци јал но-праг ма тич кој те о ри ји ко ја се ба ви пи та њем се ман тич ко-праг ма тич-
ког ин тер феј са у ту ма че њу ис ка за (в. кон тро вер зе ко је на во де нпр. car sTon 2002; bacH 2007; 
re ca na Ti 2010). На ша кла си фи ка ци ја, на про тив, во ди ра чу на не са мо о про бле му се ман тич-
ко-праг ма тич ког ин тер феј са не го по ла зи и од кључ ног пи та ња ка ко раз ли чи ти (лек си ка ли зо-
ва ни и струк ту рал ни) дис курс ни фе но ме ни до при но се ре ле ван ци ји ис ка за: пре ма вр сти је-
зич ког ко ди ра ња, на чи ну исти но сно-вред но сног до при но са основ ној про по зи ци ји ис ка за и 
праг ма тич кој уло зи на екс пли цит ном или на им пли цит ном пла ну ко му ни ка ци је. 

2 О струк ту рал ној на спрам функ ци о нал ној кон цеп ту а ли за ци ји дис кур са в. sHiF Frin 
1997. О ког ни тив ној не у те ме ље но сти пој ма дис курс в. bla ke mo re 2002. О од но су ди сци пли на 
ана ли за дис кур са и праг ма ти ка в. Hu ang 2007. О тер ми ни ма дис курс и текст в. бУ гАР сКИ 1993. 
О основ ном, ре гу ла тив ном дис курс ном прин ци пу (тј. ко хе рен ци ја на спрам ре ле ван ци је) в. 
blass 1990.
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син так сич ко-се ман тич кој ана ли зи. Та кви фе но ме ни су по ста ли пред мет 
но ви јих ис тра жи ва ња. 

2. РА НЕ КлА сИ фИ КА цИ јЕ. У окви ру струк ту рал ног при сту па дис кур су а 
ру ко во де ћи се праг ма тич ким прин ци пом ко хе рен ци је, Вел чић раз вр ста ва ко-
нек ти ве на ре ла тив не, ве знич ке, при ло жне, фра зе о ло ги зи ра не и про по зи ци о-
нал не. Кла си фи ка ци ја се за сни ва на функ ци о нал но гра ма тич ком кри те ри ју му:

По дје лу ко нек то ра на пет ка те го ри ја те ме љи мо пр во на мор фо ло шким, син так-
сич ким и се ман тич ким кри те ри ји ма [...] Свих пет ка те го ри ја об је ди њу је функ-
ци ја ко ју те је ди ни це има ју у тек сту [...] Ко нек тор по ве зу је струк ту ру ко јој 
фор мал но при па да са струк ту ром ко ја јој прет хо ди или ко ја сле ди (vel čić 
1987: 29–30).

Ме то до ло шким по ступ ком „раз град ње тек ста на еле мен тар не ре че ни це” 
(тј. из два ја њем по сма тра них је ди ни ца, мо ди фи ка ци јом пре о ста лих кон сти-
ту е на та ра ди до би ја ња „еле мен тар них ре че ни ца” те њи хо вим до во ђе њем у 
ве зу), до би ја се текст у чи јој је осно ви ко хе рен ци ја. Ти ме се, ка же Вел чић 
(vel čić 1987: 33), про из во ди дис курс: ус по ста вља се од нос из ме ђу ре че ни це 
и си ту а ци је, ка ко би ре че ни ца до би ла свој пу ни сми сао. Циљ је да се утвр ди 
ути цај ко нек ти ва на „об ли ко ва ње сми сла” у тек сту, али и ути цај са мог тек ста 
на иден ти фи ка ци ју кон сти ту тив них еле ме на та:3 

Од го во ри ма на по ста вље но пи та ње ула зи мо у се ман тич ку и праг ма тич ку ана-
ли зу по је ди них из ра за у ко нек тор ској уло зи и у ана ли зу са мог тек ста (vel čić 
1987: 34).

Су жа ва ју ћи свој кор пус на „дис курс ко ји има свр ху ар гу мен ти ра ња 
то га што твр ди” (1987: 22) а осла ња ју ћи се на ин фор ма тив ну и ре то рич ку 
функ ци ју тек ста (као осно ве ве зних уло га) те ло гич ко-се ман тич ке и гра ма-
тич ке од но се ме ђу је ди ни ца ма, Вел чић спе ци фи ку је сво ју кла си фи ка ци ју на 
сле де ћи на чин: ко нек то ри су прот но сти („адвер за ти ви”, као што су из ра зи 
и, упр кос то ме, али, ме ђу тим, док, не го, дру га је ствар што, на про тив и 
сл.), ко нек то ри по ја шње ња („екс пли ка ти ви”, као што су из ра зи на и ме, од но-
сно, то јест, дру гим ре чи ма, на при мер, точ ни је/јед но став ни је ре че но и сл.), 
ко нек то ри за кљу чи ва ња („кон клу зи ви”, као што су из ра зи јер, због то га 
што, да кле, очи то је да, с об зи ром на то, украт ко, ни је ни чу до да и сл.) и 
ко нек то ри узро ка („ка у за ти ви”, као што су из ра зи ка ко, бу ду ћи да, сто га 
што, за хва љу ју ћи то ме што, јер, узрок ва ља по тра жи ти у чи ње ни ци и сл.). 
При мер (1) (пре у зет из vel čić 1987: 56, 73, 84, 94) ово илу стру је: 
(1) а. Све у чи ли ште под у пи ре фун да мен тал на ис тра жи ва ња. Ме ђу тим, гру па 

ГРАД ви ди на пре дак у при ми је ње ним зна но сти ма.
б. Го вор но по на ша ње дје те та у по чет ку је его цен трич но. Точ ни је ре че но ди је те 
се не усмје ру је на свог су го вор ни ка, већ че сто го во ри са мо за се бе.

3 Уп. основ ну хи по те зу ин тер ак ци о не со ци о лин гви сти ке о тзв. „зна че њу у си ту а ци ји” 
(si tu a ted me a ning), ко ју је је дан од осни ва ча овог прав ца у ана ли зи дис кур са фор му ли сао на 
сле де ћи на чин: “Di sco ur se can be thus seen as a con tex tu a li zed and con tex tu a li zing ve hic le for the 
con struc tion of dif fe rent le vels of me a ning. Ut te ran ces con tex tu a li ze, and are con tex tu a li zed by, one 
anot her […]” (scHiF Frin 1997: 407).
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в. И пор но гра фи ја сли је ди књи жев на пра ви ла игре. С об зи ром на то, и она 
мо же би ти књи жев ност.
г. Бу ду ћи да се ла тин ски мно го ви ше учио, дје ла пи са на ла тин ским је зи ком 
по че ла су се пре во ди ти при је дје ла пи са них грч ким. 

Фреј зе ро ва кла си фи ка ци ја (Fra ser 1996) има ши ре пре тен зи је. Не узи-
ма ју се у об зир стан дард но је зич ке ва ри јан те ен гле ског ни ти спе ци фич но сти 
раз ли чи тих функ ци о нал них сти ло ва или вр ста дис кур са.4 Праг ма ти ка се 
узи ма као осно ва за кла си фи ка ци ју, али се де фи ни ше на сле де ћи на чин: 

[…] an ac co unt of the pro cess by which the lan gu a ge user ta kes a sen ten ce re pre-
sen ta tion pro vi ded by the gram mar and, gi ven the con text in which the sen ten ce is 
ut te red, de ter mi nes what mes sa ges and what ef fects the spe a ker has con veyed (Fra ser 
1996: 167).

Ово је, за пра во, пер спек ти ва Грај со вог им пли ка тур ног при сту па праг-
ма ти ци (gri ce 1989), ко ји се, у Фреј зе ро вој раз ра ди, до пу њу је струк ту рал ним 
при сту пом дис кур су. Шта ви ше, ја сни су и ути ца ји кла сич не те о ри је го вор-
них чи но ва (в. se ar le 1969) од ко је се Фреј зер, до не кле, огра ђу је:

I use the terms “for ce” and “con tent” in ro ughly the sa me way as they are used in 
di scus si ons of il lo cu ti o nary acts. Ho we ver, I avoid use of the lat ter term sin ce my 
fo cus is on the mes sa ges pe o ple com mu ni ca te rat her than the il lo cu ti o nary acts they 
per form (Fra ser 1996: 168).

За по тре бе сво је кла си фи ка ци је, Фреј зер де ли ре че нич но зна че ње на про-
по зи ци о ни са др жај и скуп праг ма тич ких мар ке ра. У за ви сно сти од по ру ке ко ју 
го вор ник ша ље са го вор ни ку, праг ма тич ки мар ке ри се раз вр ста ва ју на сле де ћи 
на чин: основ ни мар ке ри (тј. из ра зи ко ји сиг на ли зи ра ју ило ку цио ну сна гу основ-
не по ру ке ис ка за), ко мен та ри (тј. из ра зи ко ји сиг на ли зи ра ју го во р ни ко ву (са-
же ту) ди ску си ју о осно вој по ру ци ис ка за), па ра лел ни мар ке ри (тј. из ра зи ко ји 
сиг на ли зи ра ју не ку за себ ну по ру ку) и мар ке ри дис кур са (тј. из ра зи ко ји сиг на-
ли зи ра ју од нос основ не по ру ке и (прет ход ног или по то њег сег мен та) дис кур са). 
При мер (2), пре у зет из Фреј зе ра (Fra ser 1996: 168, 169), ово илу стру је:
(2) а. Ad mit tedly, I was ta ken in. ‘При зна јем, пре ва рен(а) сам.’ 

б. Stu pidly, Sa ra didn’t fax the cor rect form in on ti me. ‘Глу па во, Са ра ни је фак сом 
до ста ви ла пра ви обра зац на вре ме.’
в. Јohn, you are very no isy. ‘Џо не, вр ло си бу чан.’
г. Mart ha’s party is to mor row. In ci den tally, when is your party? ‘Мар ти на жур ка 
је су тра. Ина че, кад пла ни раш сво ју жур ку?’ 

Ме ђу тим, чи тав је спи сак дис курс них фе но ме на ко је Фреј зер свр ста ва 
у праг ма тич ке мар ке ре, па та ко и оне ко ји, стан дард но, не спа да ју у да ти до мен 
ис тра жи ва ња (за пре глед и ди ску си ју ли те ра ту ре в. miŠ ko vić-lu ko vić 2006 
и miŠ ko vić-lu ko vić – de da ić 2010). Фреј зе ро ва кла си фи ка ци ја та ко укљу чу-
је и из ра зе ко ји не под ле жу прин ци пу тем по рал ног из ме шта ња у ту ма че њу 
ис ка за (dis pla ce ment, cru se 2000), као што су екс пле ти ви, во ка ти ви и хо но-
ри фи ци, али и син так сич ки ра зно род не, не па рен те ти кал не из ра зе про по зи-

4 Фреј зе ро ва кла си фи ка ци ја се узи ма ла као ре фе рент на осно ва у по то њим ана ли за ма 
зна че ња мар ке ра дис кур са, укљу чу ју ћи и ен гле ских.
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ци о ног ста ва, као и пер фор ма тив не, кон ди ци о нал не и мо дал не кла у зе или 
кла у зе ко ји ма се ко ди ра ју раз ли чи ти аспек ти фе но ме на уч ти во сти5. При мер 
(3), пре у зет из Фреј зе ра (Fra ser 1996: 168, 173, 183) ово илу стру је:
(3) а. In God’s na me, what are you do ing now? ‘За Бо га ми ло га, шта са да ра диш?’

б. I re gret that he is still he re. ‘Жа лим што је он још увек ов де.’
в. I pro mi se that I will be the re on ti me. ‘Обе ћа вам да ћу та мо сти ћи на вре ме.’
г. I might advi se you to wa it a bit. ‘Са ве то вао бих ти да ма ло са че каш.’
д. If it’s not too much of a tro u ble, co uld you help me? ‘Ако Вас пре ви ше не де ран-
жи рам, да ли би сте мо гли да ми по мог не те?’

За не ма ру ју ћи, за тре ну так, ве ли ки број син так сич ки ра зно род них из ра-
за ко је Фреј зер свр ста ва у праг ма тич ке мар ке ре, зна чај ни је је то што се они, 
без по дроб ни јег об ја шње ња, ипак ве зу ју за је зич ки си стем, ако се у об зир 
узме про кла мо ва на, праг ма тич ка пер спек ти ва: „Fo ur types of mes sa ges ex ha ust 
the mes sa ges en co da ble by aspects of sen ten ce me a ning” (1996: 188; на ше ис ти-
ца ње у ци та ту). С овим су у ве зи и не до у ми це ко је Фреј зер, с пра вом, на во ди 
у за вр шет ку сво је кла си фи ка ци о не сту ди је: 

The se cla ims may be cor rect […] or they may be fal se […]. [A] re the re mo re than 
fo ur types of mes sa ges […] or wor se yet, is the re no cle ar way of di stin gu is hing one 
type of mes sa ge from the ot her? Or, are the re mes sa ges which are sig nal led ot her 
than by le xi cal or struc tu ral me ans and for which the re are no prag ma tic mar kers? 
(Fra ser 1996: 189).

Бе ло ва кла си фи ка ци ја је нај у жа у пред ме ту (у по ре ђе њу с кла си фи ка-
ци ја ма ко је да ју Вел чић и Фреј зер), јер се ба ви под гру пом лек си ка ли зо ва них 
дис курс них фе но ме на, то јест, кан це ла тив ним мар ке ри ма дис кур са: 

Can cel la ti ve mar kers sig nal that the re la ti on ship bet we en di sco ur se seg ments is one 
of can cel la tion; i.e. an aspect of in for ma tion de ri ved from P is can cel led in Q (bell 
1998: 527).

По да так из прет ход ног „дис курс ног кон тек ста”, ко ји кан це ла тив ни мар кер 
мо же да не ги ра, ве зан је за раз ли чи те еле мен те вер бал не ко му ни ка ци је, по чев 
од про по зи ци о ног са др жа ја, ило ку ци о не сна ге и пер ло ку ци о них деј ста ва (тер-
ми ни кла сич не те о ри је го вор них чи но ва), до пре у зи ма ња ре да го во ре ња и 
проме не те ме раз го во ра (1998: 527).

Ка це ла тив ни мар ке ри су, пре ма Бе лу, функ ци о нал не ка те го ри је (уп. 
vel čić 1987 и Fra ser 1996). У од ре ђи ва њу њи хо вог зна че ња, Бел про у ча ва, 
као и Вел чић, се квен ци јал ну ор га ни за ци ју дис кур са.6 Ипак, Бе лов ме то до-
ло шки при ступ је ра ди кал но праг ма тич ки7:

5 Уп. ис тра жи ва ња (не)пре фе рен ци јал не го вор не раз ме не ко ја се спро во де у окви ру 
кон вер за ци о не ана ли зе (в. нпр. aT kin son – He ri Ta ge 1996). О ин ди ка то ри ма уч ти во сти из пер-
спек ти ве Грај со вог при сту па ко му ни ка ци ји в. broWn – le vin son 1988. 

6 Уоп ште узевши, со ци о праг ма тич ки мо де ли у ана ли зи дис кур са за сту па ју или пре вас ход-
но струк ту рал ни при ступ (кон вер за ци о на ана ли за Х. Сак са, Е. Ше гло фа и Г. Џе фер сон и ва ри-
ја ци о на ана ли за В. Ла бо ва) или функ ци о нал ни при ступ дис кур су (Хај мзо ва ет но гра фи ја ко му-
ни ка ци је и ин тер ак ци о на со ци о лин гви сти ка по ни кла на осно ва ма Е. Гоф ма на и Џ. Гам пер ца).

7 Уп. Грај сов ме то до ло шки прин цип МОР (Mo di fied Oc cam’s Ra zor) да се у ана ли зи, кад 
год је то мо гу ће, иде ка утвр ђи ва њу основ ног (се ман тич ког) зна че ња из ра за и да сe оста ла (праг-
ма тич ка) зна че ња из во де на осно ву упо тре бе из ра за у кон тек сту (gri ce 1989). 

КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈЕ ДИС КУРС НИХ ФЕ НО МЕ НА...
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[A] clo ser scru tiny of the se man tic, syntac tic and pho no lo gi cal pro per ti es of mar kers 
and how the se pro per ti es in ter act with the prag ma tic co re in struc tion in a par ti cu lar 
con text to pro du ce the sub tle but cri ti cal dif fe ren ces bet we en mar kers which sha re 
the sa me co re in struc tion (bell 1998: 539).
Као илу стра ци ју, на во ди мо сле де ћи при мер (bell 1998: 516):

(4) Jack’s a lin gu ist, and/but he can’t read. ‘Џек је лин гви ста, и(а)/али не уме да чи та.’
Пре ма Бе лу, мар ке ри мо гу да бу ду по ли фук ци о нал ни из ра зи,8 али ипак 

има ју јед ну основ ну функ ци ју (prag ma tic in struc tion) док су оста ле пе ри фер-
не. Та ко се у при ме ру (4) кон тра стив ност из ра за and и but, или пре ци зни је, 
им пли ка тур на по ни шти вост, ис по ља ва кроз од нос основ не (but) на спрам 
пе ри фе р не ин струк ци је (and):9 

[A]nd can only fun ction as a “con tra sti ve” in a re stric ted lin gu i stic en vi ron ment 
whe re as but fun cti ons as a con tra sti ve in all lin gu i stic en vi ron ments in which it 
ope ra tes as a di sco u r se mar ker (bell 1998: 516).
Бе ло ва функ ци о нал на кла си фи ка ци ја иза бра не гру пе лек си ка ли зо ва них 

дис курс них фе но ме на под се ћа на те о ри ју про то ти па10 чи ји су нај и стак ну ти ји 
за го во р ни ци, у са вре ме ној на у ци о је зи ку, ког ни тив ни лин гви сти ко ји сле де 
асо ци ја ти ван, ен ци кло пе диј ски при ступ се ман ти ци Џ. Леј ко фа (la koFF – JoHnson 
1980). По ла зе ћи од тзв. „мо де ла цр ног лу ка” (onion mo del of me a ning)11, а ис-
ти чу ћи иде а ци о ни, ре то рич ки и се квен ци јал ни аспект ко му ни ка ци је, Бел 
кла си фи ку је кан це ла тив не мар ке ре дис кур са пре ма праг ма тич ким обе ле-
жји ма, узи ма ју ћи, као ну кле ус, мар кер but. Основ ни мар ке ри (нпр. but ‘али’, 
ne vert he less ‘ипак’ и even so ‘и по ред то га’) одва ја ју се од пе ри фе р них (нпр. 
on the ot her hand ‘с дру ге стра не’, in stead ‘уме сто’ и and ‘и/а’) и по том раз вр ста-
ва ју на при мар не (but ‘али’, ho we ver ‘ме ђу тим’, tho ugh ‘иа ко’, yet ‘још увек’, still 
‘још увек’ и ne vert he less ‘ипак’) и се кун дар не (нпр. even so ‘и по ред то га’, for 
all that ‘уз све (то)’ и ex cept that ‘осим (да)’). При мар ни мар ке ри се да ље раз-
вр ста ва ју пре ма до дат ном, кон це сив ном зна че њу (нпр. yet, still и ne vert he less) 
или ње го вом од су ству, али уз при су ство зна чењ ске ком по нен те мар ке ра and 
(нпр. but, ho we ver и tho ugh).12 

8 Бел је, с јед не стра не, про тив ник ра ди кал ног се ман ти зма, јер не сма тра да су мар ке ри 
ко ји има ју раз ли чи те функ ци је исто вре ме но и по ли се мич ни из ра зи; с дру ге стра не, Бел од-
ба цу је хи по те зу да се чла но ви исте функ ци о нал не кла се мо гу ме ђу соб но за ме њи ва ти (уп. 
vel čić 1987) те да се раз ли ке у зна че њу ис кљу чи во сво де на сти ли стич ки ни во. 

9 Уп. та ко ђе ра ди кал но праг ма тич ку пер спек ти ву (ма да на дру га чи јим те о риј ским 
осно ва ма и с дру га чи јим ре зул та ти ма) ко ју пред ла же Д. Блејк мор (bla ke mo re 1987) за зна че ње 
ко нек ти ва and. За де таљ ну ана ли зу ко нек ти ва but в. miŠ ko vić-lu ko vić 2006. 

10 Ми сли мо на ал тер на тив ни при ступ зна че њу ре чи и кон цеп ту ал ној ка те го ри за ци ји не 
са мо у од но су на де ком по зи ци о на ли зам (зна че ње је јед на ко де фи ни ци ји, јер су лек се ме сло-
же ни кон цеп ти с ин тер ном струк ту ром) не го и на Фо до ров ато ми стич ки при ступ кон цеп ти ма 
(в. нпр. Fo dor 1990). 

11 Пре ма овом мо де лу, ис ка зи има ју не ко ли ко ни воа зна че ња, ко ји сук це сив но иду од 
екс пли цит ног ка им пли цит ном: по чев од је згра (co re con tent) ка кон тек сту ал но до би је ним 
им пли ка ту ра ма (тј. пре су по зи ци ја ма, мо дал но сти, ило ку ци о ној сна зи и усло ви ма при клад-
но сти за из во ђе ње го вор них чи но ва). У сво јој ана ли зи мар ке ра дис кур са, Бел је мо ди фи ко вао 
овај мо дел и на звао га „при сту пом је згра и пе ри фе ри је” (co re/pe rip hery ap pro ach).

12 Дру га чи ју ком па ра тив ну ана ли зу ко нек ти ва but, ho we ver и ne vert he less да је Д. Блејк мор 
(у лич ној ко му ни ка ци ји с чла но ви ма сер кла те о ри је ре ле ван ци је).
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На ве де не кла си фи ка ци је се ја вља ју у пе ри о ду екс пан зи је у про у ча ва-
њи ма лек си ка ли зо ва них дис курс них фе но ме на, али то ни је њи хо ва је ди на 
слич ност. Из над ре че нич не пе р спек ти ве, ове кла си фи ка ци је де фи ни шу свој 
пред мет ис тра жи ва ња у сми слу функ ци о нал них ка те го ри ја. 

Раз ли ке се ис по ља ва ју на сле де ћи на чин:
‒ у те о риј ском при сту пу: Бел се осла ња на те о ри ју про то ти па, Фреј зер 

на те о ри ју го вор них чи но ва, а Вел чић на тра ди ци о нал ни струк ту ра ли-
зам на до гра ђен дис курс ном пер спек ти вом; 

‒ у вр сти кор пу са: Бел и Фреј зер ко ри сте из ми шље не, хи по те тич ке, при ме-
ре док се Вел чић по зи ва на при ме ре екс цир пи ра не из пи са ног ме ди ју ма;

‒ у оп се гу пред ме та ис тра жи ва ња: ра зно род ни (лек си ка ли зо ва ни и струк-
ту рал ни) дис курс ни фе но ме ни у је зи ку уоп ште (праг ма тич ки мар ке ри, 
Фреј зер), под гру па дис курс них фе но ме на у је зи ку уоп ште (кан це ла тив ни 
мар ке ри дис кур са, Бел) и по др гу па дис курс них фе но ме на у ар гу мен та-
тив ном ти пу дис кур са (ко нек ти ви дис кур са, Вел чић).
Узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да се на вр ша ва три де се так го ди на од ка да 

се лек си ка ли зо ва ни и струк ту рал ни дис курс ни фе но ме ни ана ли зи ра ју као 
осно ва за се ман тич ко-праг ма тич ки ин тер фејс те да је ис тра жи вач ки кор пус 
са да већ у зе ни ту (ба рем за нај ви ше про у ча ва не ин до е вр оп ске је зи ке), сма тра-
ли смо да је вре ме да се пре и спи та мо гућ ност кла си фи ка ци је дис курс них фе-
но ме на као еле ме на та јед не еле гант не13 те о ри је о ве р бал ној ко му ни ка ци ји. 
У том сми слу, кла си фи ка ци о на схе ма ко ју при ка зу је мо у че твр том де лу, слу-
жи као рад на осно ва за на до град њу. Аде ква тан де скрип ти ван и екс пла на то ран 
по тен ци јал за праг ма тич ку кла си фи ка ци ју на шли смо у ког ни тив но-ин фе-
рен ци јал ном мо де лу ко му ни ка ци је те о ри је ре ле ван ци је. Основ не по сту ла те 
ове те о ри је, у ме ри у ко јој су зна чај ни за на шу кла си фи ка ци ју, су ми ра мо у 
на ред ном де лу (bla ke mo re 1987; sper ber – Wil son 1995; car sTon 2002; в. и 
miŠ ko vić-lu ko vić 2006).

3. сЕ мАН ТИч КО-ПРАг мА ТИч КИ ИН ТЕР фЕјс. Од нос се ман ти ке и праг ма ти ке, 
као од нос из ме ђу је зич ког пар се ра (тј. је зич ког мо ду ла или гра ма ти ке) и праг-
ма тич ког про це со ра је код но-ин фе рен ци јал не при ро де. Код ни про це си кре-
ћу од (мен тал не) по ру ке ка (ау ди тив ном или ви зу ел ном) сиг на лу док се код 
ин фе рен ци јал них про це са пре ми се по ве зу ју са за кључ ци ма. Ту ма че ње го-
вор ни ко вог ис ка за се од ви ја на сле де ћи на чин. Је зич ки пар сер, као ау то но ман 
мо дул, иден ти фи ку је (аку стич ки или гра фич ки) сти му ланс као је зич ки и 
оба вља од го ва ра ју ће гра ма тич ке опе ра ци је. Ре зул тат овог про це са је се ман-
тич ка ре пре зен та ци ја ис ка за (тј. ло гич ка фор ма) ко ја се у праг ма тич ком 
про це со ру раз ви ја у исти но сно-вред но сну основ ну про по зи ци ју ис ка за по-
мо ћу кон тек сту ал них, ин фе рен ци јал них про це са као ви до ва праг ма тич ког 
обо га ће ња. Из основ не про по зи ци је се ин фе рен ци јал но из во де и оста ла 
го вор ни ко ва зна че ња. 

13 Енг. тер мин ele gancy озна ча ва це ло ви тост и ко хе рент ност те о ри је ко ја је аде кват на у 
де скрип тив ном и екс пла на то р ном сми слу и, уз то, да је јед но став ни ја, ког ни тив но уте ме ље на 
ре ше ња; нпр. Чом ски је овај тер мин ве зи вао за ми ни ма ли зам (као нај но ви ју вер зи ју тран сфор-
ма ци о но-ге не ра тив не гра ма ти ке); у те о ри ји ре ле ван ци је, тер мин се од но си на ин фе рен ци јал ни 
на спрам асо ци ја тив ног при сту па у ана ли зи ме та фо ре, као и на ана ли зу уни вер зал них го вор-
них чи но ва на спрам кла си фи ка ци је го вор них чи но ва у кла сич ној те о ри ји (в. нпр. se ar le 1969). 
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Раз ли чи те кон фи гу ра ци је се ман тич ко-праг ма тич ког амал га ма чи не 
екс пли цит ни део ко му ни ка ци је. То су основ на про по зи ци ја, екс пли ка ту ра, 
као основ на про по зи ци ја ис ка за ко ју го вор ник са оп шта ва14, и екс пли ка ту-
ре ви шег ни воа, као раз ли чи ти опи си ви шег ре да у ко је се уба цу је основ на 
про по зи ци ја или екс пли ка ту ра (нпр. опи си го вор них чи но ва и про по зи ци о-
них ста во ва). Го вор ни ков ис каз ин фе рен ци јал но ак ти ви ра и скуп кон тек сту-
ал них прет по став ки да би се до би ли на ме ра ва ни за кључ ци. Ово спа да у им-
пли цит ну ко му ни ка ци ју. Сна га им пли ци ра них пре ми са и за кљу ча ка ва ри ра 
од ја ких (под ути ца јем го вор ни ко вог ис ка за) до сла би јих (чи је по тен ци јал но 
из во ђе ње за ви си ис кљу чи во од са го вор ни ка). Екс пли цит ни (код но-ин фе рен-
ци јал ни) и им пли цит ни (ин фе рен ци јал ни) са др жа ји ис ка за чи не го вор ни ко во 
зна че ње (тј. зна че ње ис ка за). На во ди мо сле де ћи при мер (пре ма car sTon 2002: 
145) као илу стра ци ју:
(5)  Ge or ge: Wo uld you li ke a glass of whi skey or vod ka? ‘Да те по ну дим ви ски јем 

или вот ком?’
Adam: I don’t drink. ‘Не пи јем.’
а. Adam do es not drink [al co hol]. ‘Адам не пи је [алкохолна пића].’
б. If one do es not drink [al co hol] then one will not ha ve any whi skey or vod ka. ‘Ако 
не ко не пи је [алкохолна пића], он да не ће пи ти ни ви ски ни вот ку.’ 
в. Adam will not ha ve a glass of whi skey or vod ka. ‘Адам не же ли ни ви ски ни вот ку.’ 
г. Adam will not ha ve a glass of whi skey or vod ka be ca u se he do es not drink al co hol. 
‘Адам не же ли ни ви ски ни вот ку јер не пи је ал ко хол.’ 
д. Ge or ge will ha ve to of fer Adam a non-al co ho lic drink. ‘Џорџ ће мо ра ти да по-
ну ди Ада му не ко без ал ко хол но пи ће.’

(5а) – (5д) су са оп ште не про по зи ци је Ада мо вог ис ка за: екс пли ка ту ра (5а), кон тек сту-
ал на пре ми са (5б), ја ке кон тек сту ал не им пли ка ци је (5в) и (5г) и сла би ја им пли ка ту ра 
(5д). Ме ђу тим, Ада мов ис каз ге не ри ра и екс пли ка ту ре ви шег ни воа (6а) и (6б), евен-
ту ал но и не ке дру ге као што је, ре ци мо, (6в):
(6) а. Adam is saying that he do es not drink [al co hol]. ‘Адам из ја вљу је да не пи је ал ко-

хол на пи ћа.’
б. Adam be li e ves that he do es not drink [al co hol]. ‘Адам ве ру је да не пи је ал ко-
хол на пи ћа.’
в. Adam is glad that he do es not drink [al co hol]. ‘Адам је сре ћан што не пи је ал ко-
хол на пи ћа.’

Са го вор ни ко во ту ма че ње го вор ни ко вог ис ка за за ви си од пре по зна ва ња 
пропозиционог става (6б) да би се из ве ле про по зи ци је (5а) – (5д) (нпр. Адам је 
мо гао би ти иро ни чан и та да ис каз не би имао да ти скуп прет по став ки). 

Иа ко се на осно ву при ка за сти че ути сак о ин тер пре та тив ној ли не ар но сти 
од екс пли цит ног ка им пли цит ном са др жа ју, за раз ли ку од Грај со вог (gri ce 
1989) код но-ин фе рен ци јал ног мо де ла ко му ни ка ци је, те о ри ја ре ле ван ци је 
по сту ли ра ин тер пре та тив ну ме то до ло ги ју уза јам ног па ра лел ног по де ша ва ња 
екс пли цит ног са др жа ја, им пли ци ра них пре ми са и за кљу ча ка (да би се до би ло 
ста бил но ин фе рен ци јал но ста ње у ту ма че њу ис ка за) као хи по те зу ко јом се 

14 У сми слу го вор ни ко вог јем ства за про по зи ци о ни са др жај ис ка за; нпр. иро ни чан ис каз 
не ма екс пли ка ту ру, јер се го вор ник огра ђу је од основ не про по зи ци је и при пи су је је не ком дру-
гом (љу ди ма уоп ште, са го вор ни ку, не ком тре ћем ли цу или се би у тре нут ку ко ји ни је јед нак 
мо мен ту из го ва ра ња ис ка за).
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об ја шња ва чи ње ни ца да се вер бал на ко му ни ка ци ја (нпр. „ли цем у ли це”) 
од ви ја у ми ли се кун да ма те да се је зич ки пар сер и праг ма тич ки про це сор 
ускла ђу ју у об ра ди вер бал ног сти му лан са. С овим је у ве зи и ди на ми чан 
кон структ кон тек ста ко ји се не по сма тра као да тост у од но су на ис каз: кон-
тек сту ал не пре ми се се ода би ра ју упра во на осно ву го вор ни ко вог ис ка за да 
би омо гу ћи ле из во ђе ње од го ва ра ју ћег за кључ ка.15 

Екс пла на тор ну осно ву овог мо де ла ко му ни ка ци је на ла зи мо у пој мо ви ма 
оп ти мал не ре ле ван ци је и стра те ги је нај ма њег на по ра у ту ма че њу. На и ме, 
при ли ком ту ма че ња ис ка за са го вор ни ци (не све сно и ау то мат ски) кре ћу од 
сле де ћих прет по став ки: (а) го вор ни ков ис каз је до вољ но ре ле ван тан да за-
вре ди са го вор ни ко ву па жњу; (б) го вор ни ков ис каз је нај ре ле вант ни ји мо гућ 
ако се узму у об зир го вор ни ко ве спо соб но сти и скло но сти; (в) ин тер пре та-
тив не хи по те зе се фор ми ра ју на нај лак ши на чин (тј. пре ма ког ни тив ној при-
сту пач но сти); (г) ин тер пре та тив ни про цес се за вр ша ва ка да ис каз по ста не 
ре ле ван тан са го вор ни ку. (Ре ле ван ци ја је тер мин ко јим се де фи ни ше рав но-
те жа из ме ђу уло же ног на по ра у ту ма че њу ис ка за и до би је них ког ни тив них 
ефе ка та16: сма њу је се с прет ход ним и по ве ћа ва с по то њим.)

4. КОг НИ ТИв НО-ПРАг мА ТИч КА ОсНО вА ЗА КлА сИ фИ КА цИ јУ. Да би се ја сни је 
са гле да ли до ме ти при сту па ко ји се у на шем ра ду узи ма за кла си фи ка ци о ну 
осно ву, на во ди мо као илу стра ци ју још пар уо би ча је них од ре ђе ња ре ле вант-
них дис курс них фе но ме на: 

[S]uch words ha ve at le ast a com po nent of me a ning that re sists truth-con di ti o nal 
tre at ment […] What they se em to do is in di ca te, of ten in very com plex ways, just 
how the ut te ran ce that con ta ins them is a re spon se to, or a con ti nu a tion of, so me 
por tion of the pri or di sco ur se (le vin son 1983: 88).
[T]he most am bi gu o us oral ex pres si ons […] [T]hey ha ve di sco ur se-or ga ni zing and 
di sco ur se-in ter ac ti ve fun cti ons (HarT mann 1998: 662).
[N]on-pro po si ti o nal lin gu i stic items who se pri mary fun ction is con nec ti ve, and 
who se sco pe is va ri a ble (mo se ga ard Han sen 1998: 73).

За раз ли ку од ра них кла си фи ка ци ја, али и дру гих сту ди ја по све ће них 
ана ли зи по је ди нач них или срод них (праг ма тич ких) мар ке ра или пар ти ку ла 
(дис кур са), кла си фи ка ци о на схе ма у овом ра ду не узи ма у об зир ни ти по ла-
зи од из вор них син так сич ких ка те го ри ја. Ар гу мент у при лог ова квом ста ву 
на ла зи мо у ду ху Фреј зе ро вог упо зо ре ња: 

[D]i so ur se mar kers are not adverbs, for exam ple, ma squ e ra ding as anot her ca te gory 
from ti me to ti me […] [W]hen an ex pres si on fun cti ons as a di sco ur se mar ker, that 
is its ex clu si ve fun ction in the sen ten ce (Fra ser 1990: 388–389).

15 Праг ма ти ка, сто га, ни је део је зич ког мо ду ла (као си сте ма ком пе тен ци ја или си сте ма 
пер фор ман си). У до ме ну праг ма ти ке су сви де мон стра тив ни сти му лан си а не са мо је зич ки. 
Ме ђу тим, праг ма ти ка ни је ни си стем праг ма тич ких ком пе тен ци ја (в. car sTon 2002 за пре глед 
при сту па ко ји за сту па ју ову хи по те зу); то је пер фо ма тив ни ме ха ни зам ко ји на ре флек си ван и 
ефи ка сан на чин об ра ђу је са оп ште не (вер бал не и не вер бал не) сти му лан се. 

16 Из во ђе ње им пли ци ра ног за кључ ка је нај ја чи ког ни тив ни ефе кат, јер ути че на ши ре ње 
ког ни тив ног си сте ма по је дин ца (тј. ску па прет по став ки по хра ње них у ме мо ри ји). Ме ђу тим, 
по сто је и дру ги ког ни тив ни ефек ти: оја ча ва ње и кон тра дик ци ја (уз ели ми на ци ју) са го вор ни-
ко ве по сто је ће прет по став ке (у за ви сно сти од са го вор ни ко вог по ве ре ња у го вор ни ков ис каз). 
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Раз ме на у екс церп ту (7), на при мер, илу стру је сво је вр сну игру ре чи ма 
упра во на осно ву раз ли ке у зна че њи ма из ме ђу ре гу лар не кла у зе you know 
(that) ‘(ви) зна те (да)’/‘(ти) знаш (да)’ (ко ја са др жи ми ни мал не се ман тич ке 
кон сти ту ен те) и лек си ка ли зо ва не кла у зе не рет ко гра фо ло шки пред ста вље не 
као y’know (тј. мар ке ра дис кур са као се ман тич ког кон сти ту ен та): 
(7) 1 Lady Ro sa mund: And what sort of a club is that? ‘А ко ја је то вр ста клу ба?’ 

2 Cha uf fe ur: Well, y’know- ‘Пa, зна те-’
3 Lady Ro sa mund: That’s the po int! I don’t. ‘У то ме и је сте ствар! Не знам.’

(те ле ви зиј ска се ри ја Dow nton Ab bey, 25. епи зо да)

Фо нет ска ре дук ци ја из ра за и на гли пре кид ре да го во ре ња 217 ука зу ју да га 
је го вор ник упо тре био у функ ци ји мар ке ра дис кур са, али да га је са го вор ник 
(у ре ду го во ре ња 3) про ту ма чио у (до слов ном) зна че њу ре гу лар не кла у зе.18, 19

У оме ђи ва њу пред ме та кла си фи ка ци је кре ну ли смо од Ле вин со но вог 
(le vin son 1983: 257) из ра за dan gling (‘ви се ћи еле мент’) у од но су на ре че нич ну 
струк ту ру. С јед не стра не, ре че нич ну струк ту ру схва та мо као фра зну струк-
ту ру20, али узи ма мо у об зир и мо гућ ност да је са др жај ис ка за ели ди ра на 
кла у за:21 

17 Ко ри сти мо по вла ку (‘-’) као сим бол пре ки ну тог или не до вр ше ног го во ре ња (пре ма 
но та ци о ним кон вен ци ја ма кон вер за ци о не ана ли зе в. aT kin son – He ri Ta ge 1996). 

18 Ен гле ски y’know спа да у ра но уо че не лек си ка ли зо ва не дис курс не фе но ме не. Ње го вом 
зна че њу су по све ће не раз ли чи те сту ди је од ко јих из два ја мо ана ли зу Ј-О. Ост ма на (ösTman 
1981) и Д. Ши фрин (sHiF Frin 1987). Ост ман (1981: 17) фор му ли ше основ но („про по зи ци о но” 
или „про то ти пич но”) зна че ње на сле де ћи на чин: “The spe a ker stri ves to wards get ting the ad-
dres see to co o pe ra te and/or to ac cept the pro po si ti o nal con tent of his ut te ran ce as mu tual bac kgro und 
know led ge”. Пре ма Д. Ши фрин (1987: 274, 278, 294), упо тре бом овог кон вен ци о на ли зо ва ног 
из ра за го вор ник ин тер ак ци о но по ку ша ва да оства ри кон сен зус са са го вор ни ком (уме сто да 
га пре су по ни ра). Слич но је и у срп ском је зи ку: ре гу лар на кла у за (нпр. А: Зна те да је на пу стио 
сту ди је? Б: Знам/Не знам/Пр ви пут чу јем.) на спрам по шта па ли це (нпр. у омла дин ском жар-
го ну: Знаш, бра те, оно, ја, као до ђем му на но ге, а он, знаш, он ће ме ни, знаш, као, ма го ни се!).

19 Као илу стра ци ју, раз ме ну са же то ана ли зи ра мо на сле де ћи на чин: (а) го вор ник је по ста-
вио пи та ње (ред 1); (б) оче ку је до би ја ње од го во ра на по ста вље но пи та ње (у сми слу ре ле ван ци је 
ис ка за); (в) са го вор ник ни је од го во рио на по ста вље но пи та ње (на мер ни пре кид ре да го во ре ња 
2 пре ис ка зи ва ња основ не про по зи ци је/екс пли ка ту ре; ово ути че и на из во ђе ње ре ле вант ног 
ску па им пли ка ту ра); (г) са го вор ник је за по чео свој ис каз мар ке ром well (као про це ду рал ним 
ин ди ка то ром од ла га ња од го во ра; уп. кон цеп ту ал ни при лог well ‘до бро’; уп. и упо тре бу мар ке ра 
well као ин ди ка то ра не пре фе рен ци јал не го вор не раз ме не у кон вер за ци о ној ана ли зи в. нпр. 
aT kin son – He ri Ta ge 1996); (д) услед из о стан ка ре ле вант ног од го во ра (о ка квом се клу бу ра ди), 
го вор ник (ред 3) са оп шта ва да са го вор ни ков ис каз (ред 2) ипак ту ма чи (нпр. због пер ло ку ци-
о них деј ста ва као што су, ре ци мо, раз о ча ре ње или љут ња) као пу ни од го вор (до ла зи до по ни-
шта ва ња по тен ци јал них им пли ка ту ра ко је се ге не ри ра ју не пот пу ним од го во ром). Оту да и 
„по и гра ва ње” зна че њи ма екс пли ци ра них кла у зом I don’t у ре ду го во ре ња 3. (Ако се до дат но 
узму у об зир и по себ ност си ту а ци о ног кон тек ста по сте двар ди јан ске Ен гле ске ко ја се при ка-
зу је у се ри ји и пи та ње кон вер за ци о не уч ти во сти (као вер бал ног пан да на из ди фе рен ци ра не 
дру штве не хи је рар хи је), од го вор у ре ду 3 за до би ја праг ма тич ки зна ча јан, иро ни чан ре зи ме 
ре да го во ре ња 2.) 

20 Сле де ћи ен до цен трич ни прин цип (од ре чи, пре ко кла у зе, до ре че ни це) ге не ра тив ног 
мо де ла гра ма ти ке ко ји иде под на зи вом прин ци пи и па ра ме три (в. нпр. car nie 2002).

21 О кон тро вер за ма у ели ди ра њу в. car sTon 2002. О пре гле ду и ди ску си ји син так сич ких 
кон тро вер зи у ре дук ци ји (по себ но ко ор ди на тив ној) в. miŠ ko vić-lu ko vić 2006. У на ве де ним 
при ме ри ма из ра зи на жа лост и ap pa rently илу стру ју па рен те ти кал не лек си ка ли зо ва не дис-
курс не фе но ме не ко ји спа да ју у до мен на ше кла си фи ка ци је за раз ли ку од пред ло шких син таг ми 
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(8) А: Ни си сти гао на вре ме?
Б: На жа лост.

(9) Lady Mary: Don’t tell me he will stay clo se to Du ne a gle. ‘Не мој ми ре ћи да ће 
од се сти у бли зи ни Да ни гла.’
Lady Edith: Ap pa rently. ‘На вод но.’

(те ле ви зиј ска се ри ја Dow nton Ab bey, 26. епи зо да)
(10) А: Где је мој би цикл? 

Б: У га ра жи.
(11) A: When are you le a ving? ‘Кад од ла зиш?’

B: On Mon day. ‘У по не де љак.’

С дру ге стра не, “dan gling” смо про ши ри ли и на дис курс не фе но ме не 
ко ји ни су лек си ка ли зо ва ни али мо гу да бу ду струк ту рал но на зна че ни и, што 
је бит ни је, спа да ју у до мен ре ле вант ног ту ма че ња ис ка за. Ми сли мо, пре све-
га, на ин ди ка то ре за на чин (де кла ра тив ни, ин тер о га тив ни и им пе ра тив ни) 
ко ји су уни вер зал ни го вор ни чи но ви и чи је је ис прав но ту ма че ње су штин ски 
бит но за раз у ме ва ње го вор ни ко вог ис ка за (в. Wil son – sper ber 1998; miŠ ko-
vić-lu ko vić 2006; 2007). 

Кла си фи ка ци о на схе ма по ла зи од не ко ли ко рад них хи по те за: дис курс ни 
фе но ме ни ни су ис кљу чи во лек си ка ли зо ва ни, то јест, мо гу да бу ду и струк ту-
рал ни при че му ни је нео п ход но да по сто ји ди рект на ко ре ла ци ја из ме ђу струк-
ту ре и ко му ни ка тив не функ ци је22; дис курс ни фе но ме ни има ју се ман тич ки 
са др жај иа ко се мо гу ко ри сти ти као огра де или по шта па ли це; дис курс ни 
фе но ме ни мо гу да ути чу на исти но сну вред ност основ не про по зи ци је ис ка за. 
Осно ву кла си фи ка ци о не схе ме чи не код но-ин фе рен ци јал не кон фи гу ра ци је 
уло га ко је дис курс ни фе но ме ни има ју у ту ма че њу ре ле ван ци је ис ка за. За то 
је ово, у су шти ни, ког ни тив но-праг ма тич ка пер спек ти ва.23 

Две су ди стинк ци је те о ри је ре ле ван ци је кључ не за на шу кла си фи ка ци-
ју дис курс них фе но ме на: је зич ко-се ман тич ка по де ла на кон цеп ту ал ну и про-
це ду рал ну вр сту зна че ња и праг ма тич ко раз гра ни че ње из ме ђу екс пли цит но 
и им пли цит но са оп ште них про по зи ци ја (в. Wil son – sper ber 1993; bla ke mo re 
2002; car sTon 2002). У ре пре зен та ци о но-ком пу та ци о ном мо де лу вер бал не 
ко му ни ка ци је ко ји за сту па те о ри ја ре ле ван ци је, је зич ки из ра зи мо гу да ко-
ди ра ју кон цеп ту ал но или про це ду рал но зна че ње. Кон цеп ту ал ни из ра зи (ти-
пич но име ни це, гла го ли, при де ви и при ло зи) кон сти ту ен ти су мен тал них 
ре пре зен та ци ја основ не про по зи ци је и (ако је она са оп ште на) екс пли ка ту ре 

у га ра жи и on Mon day ко ји су кон сти ту ен ти ели ди ра них кла у за (‘Твој би цикл је у га ра жи’ и 
‘I’m le a ving on Mon day’).

22 Ми сли мо пре вас ход но на не ти пич не упо тре бе ин ди ка то ра за на чин; нпр. Од ла зиш./
You ’re le a ving. (де кла ра тив на струк ту ра ко ја се мо же ту ма чи ти на де кла ра ти ван, ин тер о га ти-
ван или им пе ра ти ван на чин, уз ге не ри ра ње раз ли чи тих им пли ка ту ра), Де мо ли рај ми стан, 
ма хај де!/Just go ahead, ruin my flat! (им пе ра тив на струк ту ра ко ја се мо же ту ма чи ти иро нич но, 
уз ге не ри ра ње раз ли чи тих им пли ка ту ра) и Ср би ја je сло бод на др жа ва?/Mo dern Ser bia is a 
free co un try? (иро нич но ту ма че ње ре то рич ког пи та ња ко је ге не ри ра раз ли чи те им пли ка ту ре). 

23 Кор пус на осно ву ког смо си сте ма ти зо ва ли кла си фи ка ци ју у овом ра ду чи не хи по те-
тич ки при ме ри и при ме ри из раз ли чи тих из во ра. Ко ри сти ли смо, на при мер, кор пус Уни вер-
зи те та Сан та Бар ба ра (САД), лич ни кор пус сни мљен у Дар линг то ну (Ве ли ка Бри та ни ја) и 
Со фи ји Ан ти по ли су (Фран цу ска) као и екс церп те из днев них ли сто ва, не дељ ни ка и те ле ви-
зиј ских еми си ја. Вре мен ски пе ри од при ку пља ња кор пу са об у хва та пет на ест го ди на. 
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ис ка за. Про це ду рал ни из ра зи су ин ди ка то ри ин фе рен ци јал них про це са ко-
ји ма се до би ја ју кон цеп ту ал не ре пре зен та ци је (нпр. лич не за ме ни це и тем-
по рал ни су фик си као еле мен ти ло гич ке фор ме ис ка за, ко ја се по пу ња ва 
праг ма тич ким про це си ма до де љи ва ња ре фе рен ци је и раз ли чи тим ви до ви ма 
праг ма тич ког обо га ће ња, да би се до би ли кон цеп ти осо ба и гла гол ских вре-
ме на као кон сти ту е на та основ не про по зи ци је и екс пли ка ту ре ис ка за.)24 Ра ди 
пре глед но сти, на ве де не је зич ко-се ман тич ке и праг ма тич ке ди стинк ци је 
су ми ра мо у на ред ној та бе ли: 

Та бе ла 1. Ког ни тив но-се ман тич ко ко ди ра ње и ко му ни ка ци о не је ди ни це

код ни аспек т
кон цеп ту ал но зна че ње 
про це ду рал но зна че ње 

ИН фЕ РЕН цИ јАл НИ АсПЕКТ
(екс пли цит на ко му ни ка ци ја)

на  ни воу основ не про по зи ци је 
на ни воу екс пли ка ту ре 
на ни воу екс пли ка ту ре ви шег ни во а 

ин фе рен ци јал ни аспект
(им пли цит на ко му ни ка ци ја)

сиг на ли зи ра ње ког ни тив ног ефек та 
ак ти ви ра ње кон тек ста 

При ме на ових па ра ме та ра у кла си фи ка ци ји дис курс них фе но ме на под-
ра зу ме ва ла би сле де ће. С јед не стра не, утвр ђи ва ње основ ног зна че ња ко је 
да ти дис курс ни фе но мен ко ди ра: ако се ра ди о кон цеп ту ал ној вр сти ко ди ра ња, 
зна чи да се из раз од ре ђу је као ре пре зен та ци о ни кон сти ту ент; ако се ра ди о 
про це ду рал ној вр сти ко ди ра ња, зна чи да се из раз од ре ђу је као ин ди ка тор 
ин фе рен ци јал не об ра де не ке кон цеп ту ал не ре пре зен та ци је. С дру ге стра не, 
утвр ђи ва ње ко му ни ка ци о ног ни воа на ком да ти дис курс ни фе но мен до при-
но си ре ле ван ци ји ис ка за: ако је основ ни до при нос на екс пли цит ном пла ну, 
по треб но је утвр ди ти да ли на ни воу основ не про по зи ци је (од но сно екс пли-
ка ту ре ис ка за) или у фор ми ра њу екс пли ка ту ре ви шег ни воа; ако је основ ни 
до при нос на им пли цит ном пла ну, по треб но је утвр ди ти да ли до при но си из-
во ђе њу од ре ђе ног ког ни тив ног ефек та или олак ша ва из бор кон тек сту ал них 
пре ми са (ра ди из во ђе ња ког ни тив них ефе ка та). Као илу стра ци ју, на во ди мо 
сле де ће при ме ре (miŠ ko vić-lu ko vić 2008: 111; 2009: 614):
(12) Zbog na či na na ko ji su Unix-na lik si ste mi di zaj ni ra ni [...] Li nux i BSD će uvek bi ti 

sta bil ni ji od Win dow sa. Čak šta vi še, Maj kro soft je „po zaj mio” de lo ve BSD-a u pro-
š lo sti ka ko bi po bolj šao ver zi je Win dow sa. 

(13) Ka re ne: Wasn’t the re any pu blic in te rest in sort of Gri ce, […] You’d ex pect- ‘Зар 
ни је би ло јав ног ин те ре са у не ка квој Грч кој-’
Mi ke: No! No= […] the re was a mi ni mum- In RO ME the re was (in La tin) re pu blic 
.. That’s anot her thing. ‘Не! Не= […] би ло је ми ни мум- У РИ МУ је би ла (на ла-
тин ском) ре пу бли ка .. То је дру га ствар.’25

24 За си сте ма ти за ци ју и об ја шње ње ин фе рен ци јал них про це са ко ји се по сту ли ра ју у 
раз ли чи тим праг ма тич ким при сту пи ма в. Hu ang 2007; 2012. 

25 Ко ри сти мо сле де ће но та ци о не сим бо ле: за рез за не знат ну уз ла зност то на, три тач ке 
у угла стим за гра да ма за из о ста вља ње де ла у ре ду го во ре ња, две тач ке за кра ћу па у зу у ре ду 
го во ре ња, текст у ма лим за гра да ма за не мо гу ћу тран скрип ци ју, ве ли ка сло ва за на гла ша ва ње, 
знак јед на ко сти за про ду жен глас и по вла ку за пре ки ну то или не до вр ше но го во ре ње. 
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Из ра зи ко ји ко ди ра ју про це ду рал но зна че ње не под ле жу прин ци пу се ман-
тич ке ком по зи ци о нал но сти али се мо гу јук ста по ни ра ти у ис ка зу (di sco ur se 
clu ste rs). Чак и шта ви ше су про це ду рал ни из ра зи ко ји огра ни ча ва ју ре ле ван-
ци ју ис ка за у ком се ја вља ју на ни воу им пли ка ту ра: шта ви ше као ин ди ка тор 
из во ђе ња ког ни тив ног ефек та по твр ђи ва ња прет ход не про по зи ци је (тј. као 
до дат на пре ми са за за кљу чак екс пли ци ран у прет ход ном ис ка зу); чак као 
ин ди ка тор ког ни тив ног ак ти ви ра ња кон тек ста (тј. да је прет ход на про по зи-
ци ја нео че ки ва на у кон тек сту оп ште ва же ће пре ми се да је „Мај кро софт” во-
де ће пред у зе ће у бран ши ком пју тер ских софт ве ра). Sort of је, на про тив, ин-
ди ка тор сла бе екс пли ка ту ре; у при ме ру (13) сиг на ли зи ра од ба ци ва ње из ве сних 
де фи ни ци о них ка рак те ри сти ка лек сич ког (ко ди ра ног) кон цеп та GRE E CE (‘a 
spe ci fic co un try’) да би се са оп ште ни кон цепт GRE E CE* мо гао при ме ни ти 
на ве ћи број ен ти те та (нпр. ‘cu stoms and events of an ci ent ti mes’, ‘the clas si cal 
pe riod’, ‘Gre e ce and Ro me’ и сл.). Ово са го вор ник ис прав но ту ма чи на ста вља-
ју ћи свој ис каз опи сом си ту а ци је у Ри му.26

Ме ђу тим, на ша кла си фи ка ци ја дис курс них фе но ме на, у чи јој су осно-
ви код ни и ин фе рен ци јал ни па ра ме три, има и очи те не до стат ке, ко је ов де 
су ми ра мо.

‒ Ка ко раз ли ко ва ти дис курс не фе но ме не ко ји има ју кон цеп ту ал но зна че ње, 
као у при ме ри ма (14) и (16), од (ре гу лар них) кон цеп ту ал них кон сти ту е на та 
про по зи ци је ис ка за (тј. од син так сич ких кон сти ту е на та кла у зе или ре че ни це) 
као у при ме ри ма (15) и (17)?
(14) Имам са мо ре чи хва ле за бол нич ко осо бље […] Сре ћом, ни је ни шта озбиљ ни је 

[…]
(Но во сти, 27.07.2014, стр. 12, „Бре на оста је у Ло вра ну”)

(15) Пу ком сре ћом смо сти гли на вре ме.
(16) Scar lett: Frankly, Rhett Bu tler do esn’t gi ve a damn. ‘Искре но (го во ре ћи), Ре та 

Ба тле ра је баш бри га.’
(17) Scar lett frankly de scri bed her dif fi cult re la ti on ship with Rhett Bu tler. ‘Скар лет је 

искре но опи са ла свој те жак од нос с Ре том Ба тле ром.’ 
‒ Ка ко одво ји ти дис курс не фе но ме не ко ји има ју про це ду рал но зна че ње 

а праг ма тич ки су ре ле вант ни за ту ма че ње основ не про по зи ци је, од но сно 
екс пли ка ту ре ис ка за, као у при ме ри ма (18) и (20) од про це ду рал них кон сти-
ту е на та про по зи ци је ис ка за, од но сно екс пли ка ту ре, као што су лич не за ме-
ни це он и they у при ме ри ма (19) и (21)?
(18) Баш сам умор на.
(19) Он јој се снис хо дљи во на кло нио.
(20) I felt sort of odd per so na lity. ‘Осе ћао сам се као да сам не ка ква чуд на лич ност.’
(21) They didn’t ac cept the pro ject do cu ment. ‘Они ни су при хва ти ли про јект ни ма-

те ри јал.’
Фи ло зоф ска се ман ти ка (тј. „ре ал на” се ман ти ка или се ман ти ка „ре ал ног 

све та” в. нпр. car sTon 2002; јaszczolT 2002) ни је део на ше основ не код но-ин фе-
рен ци јал не кла си фи ка ци је. Ипак, у овом тре нут ку не ма мо на чи на да пре ва-

26 У ци ти ра ној ли те ра ту ри на во ди мо ре фе рен це за за себ не сту ди је ко је смо по све ти ли 
де таљ ним се ман тич ко-праг ма тич ким ана ли за ма по је ди них дис курс них фе но ме на као што су 
ен гле ски but, so, in fact, kind of и sort of или срп ски баш, као, од но сно, дру гим ре чи ма и у ства ри.
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зи ђе мо на ве де не не до стат ке, осим да кри те ри ју ме до пу ни мо исти но сно-вред-
но сним па ра ме тром:27 

Та бе ла 2. Се ман тич ко-праг ма тич ке кон фи гу ра ци је

код ни аспек т
кон цеп ту ал но зна че ње 
про це ду рал но зна че ње 

ИН фЕ РЕН цИ јАл НИ АсПЕКТ
(екс пли цит на ко му ни ка ци ја)

на  ни воу основ не про по зи ци је 
на ни воу екс пли ка ту ре 
на ни воу екс пли ка ту ре ви шег ни воа

ИН фЕ РЕН цИ јАл НИ АсПЕКТ
(им пли цит на ко му ни ка ци ја)

сиг на ли зи ра ње ког ни тив ног ефек та
(нпр. им пли ци ра ног за кључ ка, оја ча ва ња/по твр ђи ва ња 
или кон тра дик ци је /ели ми на ци је по сто је ће прет по став ке)
ак ти ви ра ње кон тек ста
(тј. им пли ци ра них пре ми са)

се ман ти ка исти но сних усло ва 

до при но си исти но сној вред но сти
основ не про по зи ци је ис ка за 
не до при но си исти но сној вред но сти
основ не про по зи ци је ис ка за 

Ка ко се ин фе рен ци јал но раш чла ња ва ње ко му ни ка тив них је ди ни ца, пре-
ма мо де лу те о ри је ре ле ван ци је, сво ди на про по зи ци је (тј. на ек пли ка ту ру, 
екс пли ка ту ру ви шег ни воа и им пли ка ту ру) ја сно је да ове прет по став ке, бу-
ду ћи да су про по зи ци је, има ју соп стве не исти но сне усло ве. У ли те ра ту ри се, 
ипак, и да ље сле ди уста ље на прак са из фи ло зо фи је је зи ка и се ман ти ке исти-
но сних усло ва да се исти но сно-вред но стан до при нос ве зу је за основ ну про-
по зи ци ју (и екс пли ка ту ру) ис ка за (в. нпр. sper ber – Wil son 1995; Hu ang 2007).

Дис курс ни фе но ме ни, баш као и ре гу лар ни ре че нич ни кон сти ту ен ти, 
по сма тра ју се као еле мен ти ко ји до при но се или не до при но се исти но сним 
усло ви ма основ не про по зи ци је ис ка за. По ве зу ју ћи ово с код ним па ра ме тром, 
до би ја мо сле де ће се ман тич ке кон фи гу ра ци је. Кон цеп ту ал ни из ра зи сре ћом 
у при ме ру (14) и frankly у при ме ру (16) не ма ју исти но сно-вред но стан до при-
нос за раз ли ку од ко ре спон дент них лек се ма у при ме ри ма (15) и (17) (в. нпр. 
bla ke mo re 2002 за ди јаг но стич ке те сто ве).28 Про це ду рал ни из ра зи баш и 

27 У том сми слу, се ман тич ко-праг ма тич ки ин тер фејс пред ста вљен у тре ћем де лу, на до-
гра ђу је се на сле де ћи на чин: ло гич ка фор ма, ко ја је ре зул тат де ко ди ра ју ћег про це са у је зич ком 
пар се ру, ин фе рен ци јал но се обо га ћу је у праг ма тич ком про це со ру. Ре зул тат је про по зи ци о на 
фор ма ис ка за ко ја се на осно ву се ман ти ке исти но сних усло ва по ве зу је са ста њем ства ри у 
ре ал ном (али и мо гу ћем) све ту. На лек сич ком пла ну, пан дан је хи по те за да не по сто ји не по сре-
дан од нос из ме ђу је зич ког из ра за и ен ти те та на ко ји из раз упу ћу је; по сред ни ни во је кон цеп-
ту ал на ре пре зен та ци ја (в. нпр. car sTon 2002). 

28 Ре че нич ни или дис курс ни адвер би ја ли (sen ten ce adver bi als, di sco ur se adver bi als) ко-
ди ра ју исти кон цепт као и ко ре спон дент ни кла у зал ни кон сти ту ен ти (VP adver bi als). (У овом 
тре нут ку за не ма ру је мо пи та ње на чи на при ло шких (али и при дев ских) ко ди ра ња, јер из ла зи 
из окви ра на шег ра да. На по ми ње мо, ипак, да се у са вре ме ној пси хо ло шкој и праг ма тич кој ли-
те ра ту ри (в. нпр. bar sa lou 1983; car sTon 2002) раз ма тра мо гућ ност по сту ли ра ња оп шти јих, кон-
цеп ту ал них схе ма ко је би пред ста вља ле основ на зна че ња при дев ских и при ло шких ко ди ра ња, 
ко ја се за тим праг ма тич ки су жа ва ју у упо тре би.) Раз ли ке се ис по ља ва ју на праг ма тич ком 
пла ну и, по сред но, у се ман ти ци исти но сних усло ва. Дис курс ни адвер би ја ли су кон сти ту ен ти 
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sort of у при ме ри ма (18) и (20) до при но се исти но сним усло ви ма као ин ди-
ка то ри праг ма тич ког оја ча ва ња, од но сно осла бљи ва ња ко ди ра ног зна че ња 
лек сич ког кон сти ту ен та ко ји до ла зи у њи хов фо кус (в. miŠ ko vić 2001; miŠ ko-
vić-lu ko vić 2009). Су прот но ово ме, про це ду рал ни из ра зи он и they у при ме-
ри ма (19) и (21) слу же као ин ди ка то ри ре фе ре на та на ко је упу ћу ју: не пот пу не 
се ман тич ке ре пре зен та ци је ових ис ка за ин фе рен ци јал но се по пу ња ва ју кон-
цеп ти ма ре фе ре на та да би се до би ли ре пре зен та ци о ни (тј. исти но сно-вред но-
сни) кон сти ту ен ти основ них про по зи ци ја ис ка за (в. нпр. Wil son – sper ber 1993). 

Кла си фи ка ци ју (лек си ка ли зо ва них и струк ту рал них) дис курс них фе-
но ме на пред ста вља мо на сле де ћи на чин: а) пре ма ког ни тив но-праг ма тич кој 
уло зи у ре ле вант ном ту ма че њу ис ка за, б) ког ни тив ном раз гра ни че њу пре ма 
ти пу ко ди ра ња (тј. је зич кој се ман ти ци) и в) пре ма до при но су исти но сној 
вред но сти ис ка за.29

‒ На ни воу основ не про по зи ци је/екс пли ка ту ре ис ка за:
про це ду рал но ко ди ра ње, исти но сно-вред но стан до при нос мо ду ла ци ји про-
по зи ци о ног (ре пре зен та ци о ног) кон сти ту ен та ис ка за (нпр. баш и kind/sort of ). 

‒ На ни воу екс пли ка ту ре ви шег ни воа:
(а) про це ду рал но ко ди ра ње, исти но сно-вред но стан до при нос (нпр. струк ту-
рал ни ин ди ка то ри основ них го вор них чи но ва ис ка за: де кла ра ти ви, ин теро га-
ти ви и им пе ра ти ви);
(б) кон цеп ту ал но ко ди ра ње, без исти но сно-вред но сног до при но са (па рен те-
ти ка ли про по зи ци о ног ста ва; нпр. ког ни тив ни ми слим/I think, емо тив ни 
на жа лост/un for tu na tely или сре ћом/for tu na tely и ило ку ци о ни у по ве ре њу/
con fi den ti ally или искре но/frankly);
(в) кон цеп ту ал но ко ди ра ње, исти но сно-вред но стан до при нос (па рен те ти ка-
ли ко ји сиг на ли зи ра ју из вор го вор ни ко ве ин фор ма ци је; нпр. на вод но/re por-
tedly и очи то/ob vi o usly); 
(г) про це ду рал но ко ди ра ње, без исти но сно-вред но сног до при но са (ин ди ка-
то ри емо тив ног ре а го ва ња на про по зи ци о ни са др жај ис ка за; нпр. ух, јао, ај ме, 
oh, ah и сл.). 

од го ва ра ју ћих екс пли ка ту ра ви шег ни воа те не мо гу да ути чу на исти но сну вред ност основ не 
про по зи ци је, од но сно екс пли ка ту ре ис ка за; ре ци мо, упо тре ба дис курс ног адвер би ја ла frankly 
у при ме ру (16) до во ди до ин фе рен ци јал ног фор ми ра ња екс пли ка ту ре ви шег ни воа ‘The spe a ker 
says frankly that P’ (при че му је P основ на про по зи ци ја ис ка за ‘Rhett Bu tler do es not gi ve a damn’) 
у ко јој да ти дис курс ни фе но мен мо ди фи ку је ило ку ци о ни гла гол и кон сти ту ент је де кла ра тив-
ног ин ди ка то ра за на чин. У кон крет ном при ме ру је ре ле ван ци ја дис курс ног адвер би ја ла 
ин тер пре та тив но зна чај ни ја у по ре ђе њу с ре ле ван ци јом де кла ра тив ног ин ди ка то ра. Ме ђу тим, 
упо тре ба дис курс ног адвер би ја ла мо же да до ве де до фор ми ра ња раз ли чи тих екс пли ка ту ра 
ви шег ни воа ко је се ти чу ре ле вант ног ту ма че ња уни вер зал них го вор них чи но ва; нпр. у ис ка зу 
Frankly, do es he gi ve a damn? адвер би јал та ко ђе мо ди фи ку је ило ку ци о ни гла гол (‘The spe a ker 
asks frankly whet her P’) и кон сти ту ент је ин тер о га тив ног ин ди ка то ра за на чин. Ре ле ван ци ја 
го вор ни ко вог ис ка за се он да мо же ту ма чи ти као пра во или као ре то рич ко пи та ње (у по то њем 
слу ча ју се ге не ри ра ју по себ не им пли ка ту ре).

29 Уоп ште узевши, за раз ли ку од кон цеп ту ал них ко ди ра ња, про це ду рал на ко ди ра ња као 
ин ди ка то ри ком пу та ци ја кон цеп ту ал них ре пре зен та ци ја (тј. као ре флек сив ни сиг на ли од ре-
ђе них ин фе рен ци јал них пу та ња у ту ма че њу ис ка за) не би мо гли да има ју двој ну праг ма тич ку 
уло гу у сми слу ко му ни ка ци о ног ни воа на ком до при но се ре ле ван ци ји ис ка за (bla ke mo re 1987). 
Ипак, из ве сне ана ли зе то опо вр га ва ју (в. нпр. ана ли зе дис курс них фе но ме на well (bla ke mo re 
2002) и you see (miŠ ko vić-lu ko vić 2006)). 
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‒ У огра ни ча ва њу кон тек ста:
про це ду рал но ко ди ра ње, без исти но сно-вред но сног до при но са (ин ди ка то ри 
кон тек сту ал ног ис ти ца ња ре ле вант не ин фор ма ци је; нпр. чак/even, у ства ри/
in fact и ина че/anyway). 

‒ У из во ђе њу ког ни тив них ефе ка та:
про це ду рал но ко ди ра ње, без исти но сно-вред но сног до при но са (ин ди ка то ри 
од но са дис курс них сег ме на та (тзв. „ко нек ти ви дис кур са”); нпр. али/but, 
шта ви ше/mo re o ver и зна чи/so). 

5. ЗА КљУч НЕ НА ПО мЕ НЕ. Циљ на шег ра да је би ла си сте ма ти за ци ја, у сми слу 
кри те ри ју ма за кла си фи ка ци ју дис курс них фе но ме на, а не њи хо ва за себ на 
ана ли за и ди ску си ја. У раз вр ста ва њу смо се, сто га, осла ња ли на на ла зе ко ји су 
до би је ни у ли те ра ту ри (у соп стве ним ана ли за ма и у ана ли за ма дру гих ау то ра). 
Не ми нов но је да (не)тач ност/пре ци зност ана ли за ути че на раз вр ста ва ње дис-
курс них фе но ме на, али не ути че на кла си фи ка ци о не па ра ме тре per se.

На да ље, огра ни чи ли смо се на је дан пар (ин до е вроп ских) је зи ка: срп ски 
или срп ско хр ват ски (као чла на сло вен ске гру пе) и ен гле ски (као чла на гер-
ман ске гру пе). Има ју ћи у ви ду кор пу сна огра ни че ња, у кла си фи ка ци о ним кри-
те ри ју ми ма раз дво ји ли смо основ ну про по зи ци ју од екс пли ка ту ре ис ка за, 
узи ма ју ћи у об зир мо гућ ност да у раз ли чи тим (по го то во не срод ним) је зи-
ци ма30 мо гу да по сто је (лек си ка ли зо ва ни, струк ту рал ни или ин то на циј ски) 
дис курс ни фе но ме ни ко ји ма се, ре ци мо, сиг на ли зи ра иро нич на упо тре ба 
ис ка за, али и дру ги ви до ви кон цеп ту ал не мо ду ла ци је лек сич ких кон сти туе-
на та основ не про по зи ци је (в. нпр. blass 1990 за ана ли зу ин тер пре та тив ног 
мар ке ра re у је зи ку си са ла). Шта ви ше, кон тра стив не ана ли зе за себ них дис курс-
них фе но ме на у раз ли чи тим је зи ци ма мо гу да ука жу на раз ли чи те од но се у 
се ман тич ко-праг ма тич ким кон фи гу ра ци ја ма на ве де не кла си фи ка ци о не схе ме. 

Ово је, по на шем ми шље њу, ис тра жи вач ки иза зов par ex cel len ce, јер се 
кла си фи ка ци о на схе ма дис курс них фе но ме на за сни ва на те о ри ји ко ја пре-
тен ду је на (праг ма тич ку) уни вер зал ност и ти ме је про вер љи ва ( fal si fi a ble). 
Схе ма се мо же ко ри сти ти као осно ва за на до град њу, ка ко у те о риј ско-лин гви-
стич ким рас пра ва ма о се ман тич ко-праг ма тич ком ин тер феј су и уло зи дис курс-
них фе но ме на, та ко и у при ме ње но-лин гви стич ким сту ди ја ма по све ће ним 
ме то ди ци на ста ве стра них је зи ка ко је во де ра чу на о ути ца ју кон вер за ци о них 
фе но ме на на ин тер пре та тив ни про цес. 
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ТHE CRI TE RIA FOR THE CLAS SI FI CA TION OF DI SCO UR SE PHE NO ME NA: 
A COG NI TI VE-PRAG MA TIC AP PRO ACH

S u m  m a r y

My aim in this pa per is to ex plo re the pos si bi lity of a cog ni ti vely-ba sed prag ma tic clas si fi ca tion 
of di sco ur se phe no me na. The main qu e sti on is for mu la ted in the vein of re le van ce the ory (sper ber 
– Wil son 1995): how do va ri o us di sco u r se phe no me na con tri bu te to the re le van ce of the ir host ut te-
ran ces?

Wor king with Ser bian and En glish da ta, I ta ke in to ac co unt in fe ren tial ro les of di sco ur se phe-
no me na ac cor ding to the le vel of com mu ni ca tion at which they sur fa ce (i.e. the prag ma tic units which 
ha ve ex ha u sti vely been po si ted by re le van ce the ory: the pro po si tion ex pres sed by an ut te ran ce, the 
ba sic ex pli ca tu re and hig her le vel ex pli ca tu res as well as im pli ca ted pre mi ses and con clu si ons). This 
cru cial clas si fi ca tory pa ra me ter is sup ple men ted with two se man tic cri te ria: (i) the lin gu i stic se man tics 
dis tin ction bet we en con cep tu ally and pro ce du rally en co ded me a ning and (ii) the truth-con di ti o nal/
non -truth-con di ti o nal dis tin ction of the real se man tics. 

The pa per is or ga ni sed aro und the fol lo wing sec ti ons: the first sec tion is a bri ef over vi ew of 
the study of di sco ur se phe no me na; the se cond sec tion di scus ses so me early at tempts at clas si fi ca tion 
of con ven ti o na li sed di sco u r se phe no me na (viz. vel čić 1987; Fra ser 1996; bell 1998); the third sec tion 
gi ves the gist of the re le van ce-the o re tic fra me work adop ted in this pa per; the fo urth sec tion pre sents 
and di scus ses a cog ni ti ve-prag ma tic tem pla te for the clas si fi ca tion of di sco u r se phe no me na. 

Gi ven the proc la i med uni ver sa lity of re le van ce the ory as a the ory of ut te ran ce in ter pre ta tion, 
the tem pla te is, pre su mably, va lid for all lan gu a ges, not just Ser bian or En glish. Ne vert he less, I con-
ce i ve of it as a wor king sche ma to be con stantly and con si stently mo di fied as new fin dings from 
va ri o us lan gu a ges co me in to the pic tu re. To that pur po se, the fi nal sec tion po ints out so me ob vi o us 
me rits and draw backs of the cog ni ti ve-prag ma tic tem pla te. 

Уни вер зи тет у Кра гу јев цу
Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет
Од сек за фи ло ло ги ју, Ка те дра за ен гле ски је зик и књи жев ност
Јо ва на Цви ји ћа бб, 34000 Кра гу је вац, Ср би ја
mir ja na mi sko vic@yahoo.co.uk
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СХ. ПЛАН КИТ* 
(ИЗ БАЛ КАН СКОГ ЛА ТИ НИ ТЕ ТА VII)1

Пред ла же се да сх. План кит, име тр га у За дру, по ти че од лат.-ром. plan ca „ка ме на пло ча”.
Кључ не ри је чи: дал ма то ро ман ски, срп ско хр ват ски, то по ни ми ја, ети мо ло ги ја.

SCr. Plan kit, a squ a re in Za dar, is de ri ved from Lat. plan ca „sto ne pla te”.
Key words: Dal ma to-Ro man ce, Ser bo-Cro a tian, pla ce na mes, etymo logy.

1. УвОд. У овом члан ку, ко ји на ста вља се ри ју те ма по све ћенх бал кан ском 
ла ти ни те ту, ис тра жу јем по ри је кло име на План кит (у одјељ ку „План кит”) 
и про сти ра ње ри је чи ста чун (у одјељ ку „Ра зно”).

2. ПлАН КИТ. Планкит (14. в.),2 gensg Планки та, locsg Планки ту, име 
тр га-по ља не у За дру, крај цр кве св. Кр ше ва на.

Пр ви пут, ко ли ко знам, по свје до че но у ар хи ва ли ја ма из дру ге по ло ви це 
14. в. Уп. lo ca po si ta ad Mal pas sum si ve Plan ce tum и do mus in con tra ta Plan che to 
у kla ić ‒ pe Tri ci o li 1976: 502.

(Ни RJA ZU ни ERHSJ не би ље же План кит.)
По ри је клом би ће од лат.-ром. plan ca,3 REW 6445 3, од че га у дру гим 

ро ман ским је зи ци ма по ста ју ри је чи у зна че њу „Brett” (фран цу ски, ок ци тан-
ски), „Ab hang” (ро манш), „Steg” (сје вер но и та ли јан ски), „Ste in plat te” (ју жно-
и та ли јан ски). 

Ко је је зна че ње на ше ри је чи?
LLMAI V: 862 има plan ca (14. в.) у зна че њу „ta bu la lig nea, as ser lig ne us, 

да ска, мо сни ца”. Ово зна че ње по кла па се са зна че њем „Brett” у га ло ро ман-
ским је зи ци ма. (Фр. plan che, окц. plan ca.)4 Али op.cit. ibid. би ље жи и plan ca 

* Овај чла нак ре зул тат је ра да на про јек ту Ети мо ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зи ка 
и из ра да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка (бр. 178007), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про свје те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 Дру ги мо ји ра до ви из бал кан ског ла ти ни те та укљу чу ју члан ке: li go rio 2006; 2007; 
2013a; 2013b; li go rio ‒ vu le Tić 2013a; 2013b. По сљед њу тач ку син те зе пред ста вља li go rio 2014.

2 Об лик и ак це нат у nomsg и дру гим па де жи ма би ље жим пре ма из го во ру Ни ко ле Ву-
ле ти ћа (За дар).

3 Од лат.-ром. plan ca по ти че још: 1) сх. Ploãnka у Ju ri šić 1973: 155, тзв. „Пло ча”, рт ко ји од-
ва ја сплит ски и ши бен ско-за дар ски ре јон; и 2) вељ. plun ka „la stra, la stro ne di pi e tra” у bar To li 
1906: 46. (Што се ти че об ли ка plun ka, el men dorF 1951: 84 хо ће да ту ве љот ску ри јеч из ве де од 
вен. pi ag nar ‒ а то не мо же би ти фо нет ски.)

4 Уп. плȃнка „вр ло де бе ла да ска, ма ња др ве на клу па без на сло на” у li po vac-ra du lo vić 
20043: 268. (»Ćе де на плȃнку и ћа ку ла ју.«) Ри јеч плȃнка, ко ју у зна че њу „рав на из дје ља на да ска” 
би ље жи и RJA ZU X: 6, Ма ре тић ‒ уред ник то га ди је ла Рјеч ни ка ‒ зо ве ње мач ком, тј. од њем. 
Plan ke < plancА, ali у Бо ки план ка ни по што не ће би ти ње мач ка не го, вје ро ват но, нор ман ска 
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(14. в.) у зна че њу „lo cus pla nus an te do mum, area, рав но мје сто пред ку ћом, 
дво ри ште” и plan ca re (14. в.) у зна че њу „la pi di bus ster ne re, по пло чи ти, по та-
ра ца ти”. Ово зна че ње по ре ди се са зна че њем „Ste in plat te” на ју гу Ита ли је. 
(Ка ла бр. kyan ka.)

Пре ма то ме, План кит би ће „по пло чен трг, пла то”.
Зна че ње „над гроб на пло ча”, ко је је у осно ви исто као и „ка ме на пло ча”, 

на ла зи се: 1) пре ма mu lJa čić 1962: 311, у по твр ди plan ca из ду бро вач ких ар хи-
ва ли ја (Test. 5, 20b), гдје сто ји ac ha tar la plan ca so u ra la se pul tu ra, и 2) у го-
во ру сплит ских Ита ли ја на, гдје је као plon ca би ље жи mi oT To 1984: 157.

Дал ма то ро ман ско по ри је кло ри је чи План кит ви ди се по ве ла ру, ко ји 
‒ као што се то ина че де ша ва са ре лик ти ма то га је зи ка5 ‒ не тр пи па ла та ли-
за ци ју не го, ка да се на ђе ис пред пред ње га во ка ла, оста је без про мје не.

Лат.-ром. plan ca, су де ћи пре ма по твр да ма Plan ce tum, Plan che to и ре лик ту 
План кит, из ве де но је су фик сом -ētu. Овај су фикс, ко ји се у срп ско хр ват ском 
по пра ви лу од ра жа ва или као -ит или као -ет, ви ди се у мно гим дру гим то по-
но ма стич ким ре лик ти ма, као нпр. Не грит или Бру шкит q.v. (skok 1950: 27, 58).

Да ље, План кит по ре ди се са пло ка та (Сплит, Кор чу ла, Истра, на род на 
пје сма) „по пло чен трг” и са име ном ули це у Спли ту, Пло ки та, што Скок 
ERHSJ II: 674 са пра вом из во ди од грч. πλάξ, gensg πλακός, accsg πλάκα (уз 
на по ме ну да му је -ита у Пло ки та не ја сно).6 7

V. li go rio 2014: 202 s.v. pla ca.
Да ли је Скок у пра ву? Грч. πλάξ и лат.-ром. plan ca ли че јед но на дру го и 

по из ра зу и по са др жа ју по што πλάξ зна чи и „sa xum qu a dra tum, ка ме на пло ча”, 
LLMAI V: 860. Op.cit. ibid. та ко има и pla ca tus (13. в.) и plan ca tus (13. в.) у 
зна че њу „area la pi de stra ta, po plo čen ka me nim plo ča ma”. 

То зна чи да се ме ђу соб ни ути цај грч. πλάξ и лат.-ром. plan ca не мо же 
ис кљу чи ти.

У том сми слу ја се мо рам (ce te ris pa ri bus) су прот ста ви ти Ско ку ко ји, у 
ERHSJ II: 674, плȏнга (Жр но во) „пло снат ка мен” из во ди ис кљу чи во од грч. 
πλάξ иа ко је очи то да ће плȏнга при је би ти од plan ca не го од πλάξ.8 (V. plon ca 
го ре. Про мје на а > о у сло гу ко ји је за тво рен на за лом у дал ма то ро ман ском пра-
вил на је: плон га по ред Планк-ит је као клон да, лун да по ред лан да од la mĭ na, 
v. li go rio 2014: 156).9 Као плон га би ће и оне по твр де ко је на во ди Ви ња у JE III: 
54: на плȏнге (град Кор чу ла), име игре („жа би це”), и по плонг áват (Ку ћи ште).10 
Осим то га као плон га би ће и pl сплȗнге (Ма ли Ло шињ) „ка ме не пло чи це”.11 

ри јеч из ју жне Ита ли је (гдје су се Нор ма ни ‒ ти но си о ци га ло ро ман ског зна че ња „да ска” ‒ би ли 
утвр ди ли у 12. ви је ку).

5 Уп. кен тра < cen Tru, ERHSJ I: 256. V. li go rio 2014: 28.
6 Од πλάξ би ће и пла кун (Вис) „ове ћа пло ча”, ЈЕ III: 54.
7 sop Hoc les 1914: 893: πλάξ, πλακός „flat thing, slab of sto ne, pla te of me tal, ca ke of ice, 

she et of wo ol”. Та ко ђе, πλακόω „in cru sto, to pa ve or pla ster”, πλάκωσις „in cru sta tio, a pa ving or 
pla ste ring”, πλακωτός „pa ved with slabs of sto ne” ibid.

8 Али v. skok 1928: 520.
9 V. li go rio 2014: 30.
10 „Кад је ка мен чић не са мо лиш не го и пло снат, он да га ди ца у Ку ћи шту ба ца ју у мо ре 

та ко ни ско и по мо гућ но сти што ви ше во до рав но да по лон га је, тј. по ска ку је по по вр ши ни”, 
Ča kav ska rič 15/1 (1987): 113.

11 Сплин ге по ред плон ге је као спла жа по ред пла жа, ERHSJ II: 673.
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(Про мје на а > и, опет, пра вил на је: сплин ге по ред Планк-ит је као плин то, 
плин тит од plan cTu, ERHSJ II: 684, или, обр ну то, као лан цун по ред лин цун, 
ERHSJ II: 304.)

Та ко ђе, мо рам се су прот ста ви ти Ско ку ко ји loc.cit. плȏвка (Вук, Ду бров-
ник, Стон, Сињ) и плȏјка (Брач, Цр на Го ра) „жа би ца” из во ди од πλάξ иа ко је 
очи то, опет, да ће и плов ка и плој ка при је би ти од plan ca не го од πλάξ.12 (Уп. 
лȏјга од lon ga, ERHSJ II: 314, и сл.) Као плој ка би ће и плуј ка (Ко ми жа) „ка-
ме на пло чи ца” ко ју на во ди Ви ња у JE III: 54. Са мо, у овим ри је чи ма плој ка, 
плуј ка и плов ка ‒ као и у оним њи хо вим ва ри јан та ма без ре зо нан та ко је Скок 
на во ди у истом зна че њу: плó ва (Ки ста ње, Бу ко ви ца), плó ва ти се (Па вли но-
вић), ис плó ва ти се (Ли ка) ‒ не мо же се, због на ра ви игре „на жа би це”, ис кљу-
чи ти па ре ти мо ло шки ути цај ри јѐ чӣ пло ви ти, пло вак и слич но: упра во на то 
ука зу је на род ска ме та на ли за плов ка = плов-ка > пло ва (ода кле је пло ва ти 
се, ис плó ва ти се).

Не знам да ли су pl Пла ген ти, тј. мје сто у Бо ки ко је Скок у ERHSJ II: 
590 из во ди од лат.-ром. pla cen Ta, исто што и План кит, али не ис кљу чу јем да 
*plan cētu > *plan cen Tu > *pla cen Tu, ода кле би Пла ген ти на ста ли по пра ви-
лу (укљу чу ју ћи тзв. бо кељ ску со но ри за ци ју).13 14

3. РА ЗНО. У ру ко пи сном рјеч ни ку Ђ. Ма ти ја ше ви ћа (18. в.), ко ји се зо ве 
Dic ti o na ri um La ti no-Il lyri co-Ra gu si num (Ар хив Са мо ста на Ма ле бра ће у Ду-
бров ни ку, cod. 194), на ла зи се ри јеч ста чун на p. 105, дру ги сту пац зде сна, 
тре ћи ред од вр ха.15 Гра ђа у li go rio 2014: 248 по ка зу је да су дал ма то ро ман-
ски ре флек си лат.-ром. sTa Tiōne, REW: 8234 „Stan dort” по свје до че ни са мо у 
За дру и По љи ци ма. Но, ова Ма ти ја ше ви ће ва по твр да ‒ ко ја се не на ла зи ни 
у јед но га дру гог ду бро вач ког лек си ко гра фа ни ти у ко је га ду бро вач ког спи-
са те ља ‒ ши ри аре ал ове ри је чи на југ, тј. овје ра ва је за Ду бров ник, па се 
лат.-ром. sTa Tiōne, у жар го ну Pro ble ma (= li go rio 2014), има сма тра ти и сје-
вер но- и ју жно дал мат ском ри је чи, а не са мо сје вер но дал мат ском.

4. ЗА КљУ чАК. За кљу чу јем, што се План ки та ти че, да та ри јеч по ти че од 
лат.-ром. *plan cētu, и да ‒ као што се по по сто ја но сти ве ла ра у па ла тал ним 
усло ви ма ви ди ‒ по ка зу је ја сне зна ко ве дал ма то ро ман ског по сред ства.

План кит, што зна чи „по пло чен трг, пла то”, in ul ti ma analysi вје ро ват но 
по ти че од лат.-ром. plan ca, што пак на ис то ку Ро ма ни је зна чи „ка ме на пло-
ча”, али по ка зу је и не ку ве зу ‒ би ло па ре ти мо ло шку или не ‒ са грч. πλάξ, 
у зна че њу „ка ме на пло ча”, од че га на том истом те ре ну та ко ђе по ста ју ри је чи 
у зна че њу „по пло чен трг, пла то”. 

У li go rio 2014: 202 ни сам раз ли ко вао ре лик те грч. πλάξ од ре ли ка та 
лат.-ром. plan ca. На овом мје сту раз два јам јед не од дру гих твр де ћи да су 
об ли ку πλάξ фор мал но бли жи пла кун, пло ки та, Пло ки та, а об ли ку plan ca 
плон га, плој ка, плуј ка, плов ка, сплин ге, по плон га ват и ‒ План кит.

12 Али v. skok 1928: 520.
13 V. li go rio 2014: 28. 
14 Не ис кљу чу јем ни то да су Пла ген ти у ве зи са гла го лом pla cēre, ptcp pra es act pla cen Te, 

ода кле је дал ма то ро ман ски ре ликт пла кир, ERHSJ II: 475. Уп. Pi a cen za (Ита ли ја) < pla cen Tia.
15 То јест, stac cun гдје се лат. ta ber na ту ма чи као sgrad de od prodajé kako stac cun.
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вељ. ‒ ве љот ски лат. ‒ ла тин ски
грч. ‒ грч ки лат.-ром. ‒ ла тин ско ро ман ски
далм.-ром. ‒ дал ма то ро ман ски окц. ‒ ок ци тан ски
ка ла бр. ‒ ка ла бриј ски фр. ‒ фран цу ски
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Or sat Li go rio

SCR. PLAN KIT
(ON BAL KAN LA TIN VII)

S u m  m a r y 

SCr. Plan kit, a squ a re in Za dar, is de ri ved from Lat. plan ca „sto ne pla te”, i.e. *plan cēTu „sto ne 
pla ted area”. (The ve lar, un swayed  by pa la ta li za tion, in di ca tes Dal ma to-Ro man ce me di um.) In terms 
of com pa ran da, I li ken Plan kit to SCr. plon ga, ploj ka, pluj ka, plov ka, splin ge, po plon ga vat ‒ all of 
which in di ca te sto ne pla tes or sto ne re la ted ac tion ‒ and, in re spon se to Skok ERHSJ II: 590 and 
Vi nja JE III: 54, I di stin gu ish Plan kit, plon ga, ploj ka, pluj ka, plov ka, splin ge, po plon ga vat and pla kun, 
plo ki ta, Plo ki ta ‒ a gro up of words in di ca ting sto ne pla tes as well ‒ which, in con cert with Skok and 
Vi nja loc.cit., I de ri ve from Gr. πλάξ „sto ne pla te”.

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Ети мо ло шки од сек
Кнез Ми ха и ло ва 36, 11000 Бе о град, Ср би ја
or sat.li go ri o@g mail.co m

СХ. ПЛАН КИТ





UDC 811.163.41:801.6
Изворни научни рад

Де јан Сре до је вић

ПРО ЗО ДИЈ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ КОН ТРАСТ НОГ ФО КУ СА  
У ПА РО ВИ МА ДЕ КЛА РА ТИ ВА И ДЕ КЛА РА ТИВ НИХ ПИ ТА ЊА*

У ра ду су ана ли зи ра ни ре зул та ти ис пи ти ва ња про зо диј ских ка рак те ри сти ка кон-
траст ног фо ку са у срп ском је зи ку и у раз ли чи тим је зи ци ма све та. По сма тра но је да ли 
се за озна ча ва ње кон траст ног фо ку са у де кла ра ти ви ма и у де кла ра тив ним пи та њи ма, у 
раз ли чи тим по ло жа ји ма у ис ка зу, ко ри сте иста про зо диј ска сред ства. Ре зул та ти на ве-
де них ис тра жи ва ња по ре ђе ни су са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња пред ста вље ног у овом 
ра ду, ко је је вр ше но на ма те ри ја лу срп ског је зи ка, из го во ре ном од стра не го вор ни ца из 
Но вог Са да. Из ме ђу фо ку са и пост фо кал ног де ла, у свим ти по ви ма ис ка за, по сто је ста ти-
стич ки зна чај не раз ли ке у свим по сма тра ним па ра ме три ма. Ре а ли за ци је кон траст ног фо-
ку са у па ро ви ма де кла ра ти ва и де кла ра тив них пи та ња ме ђу соб но се до не кле раз ли ку ју. 

Кључ не ре чи: кон траст ни фо кус, де кла ра ти ви, де кла ра тив на пи та ња, кôд уло же ног 
тру да.

This pa per exa mi nes the re se arch re sults of pro so dic fe a tu res of a con tra sti ve fo cus in 
Ser bian and in va ri o us world lan gu a ges. It was ob ser ved whet her the sa me pro so dic fe a tu res 
we re used for mar king the con tra sti ve fo cus in dec la ra ti ves and dec la ra ti ve qu e sti ons in dif-
fe rent analysed po si ti ons. The re sults of the abo ve men ti o ned re se arch we re com pa red to the 
re sults of the re se arch pre sen ted in this pa per. This re se arch was con duc ted on the sam ple from 
the Ser bian lan gu a ge, ut te red by fe ma le spe a ke rs from No vi Sad. Bet we en the fo cal and the 
post fo cal seg ment, the re are sta ti sti cally sig ni fi cant dif fe ren ces in all the analysed pa ra me ters 
and in all the analysed types of ut te ran ces. The re a li sa ti ons of the con tra sti ve fo cus in pa irs 
of dec la ra ti ves and dec la ra ti ve qu e sti ons dif fer from each ot her to so me ex tent. 

Key words: con tra sti ve fo cus, dec la ra ti ves, dec la ra ti ve qu e sti ons, the Ef fort Co de.

1. УвОд. Ка ко би ис прав но пре нео по ру ку у го вор ном дис кур су, го вор-
ник јој да је од ре ђе ну струк ту ру. Он то ра ди де ље њем („па ко ва њем” (енг. 
pac ka ging)) по ру ке у је ди ни це раз ли чи те ве ли чи не и озна ча ва њем од ре ђе них 
ре чи као зна чај ни јих. Са го вор ник пе р ци пи ра од ре ђе не ре чи или гру пе ре чи 
као ва жни је, а при ма и ин фор ма ци је о гра ни ца ма из ме ђу го вор них од се ча ка, 
на осно ву ко јих до но си за кључ ке о уло зи и по ло жа ју тих од се ча ка уну тар 
па ра графâ и сл. 

Ка да го во ри мо о ова ко ре а ли зо ва ној и при мље ној по ру ци – са ја сно из-
дво је ним де ло ви ма раз ли чи те функ ци је и раз ли чи тог сте пе на зна ча ја – го-
во ри мо, у ства ри, о ин фор ма ци о ној струк ту ри дис кур са (koTscHi 2006: 677). 
Ре зул тат ова ко ор га ни зо ва ног го во ра је су ин фор ма ци о не је ди ни це1 (енг. in for-

* Рад је ура ђен у окви ру про јек та Ди ги тал не ме диј ске тех но ло ги је и дру штве но-обра зов-
не про ме не (III 47040), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је.

1 Оне су оба ве зан еле ме нат сва ког дис кур са, а њи хо ве су гра ни це и уну тра шња ор га ни-
за ци ја од ре ђе ни од стра не го вор ни ка, и то не на осно ву кон сти ту ент ске струк ту ре ре че ни ца 
ко је ле же у осно ви (Hal li day 1967: 200), већ на осно ву го вор ни ко вог по и ма ња ка ко се ин фор-
ма ци је ко је са оп шта ва укла па ју у слу ша о че во сте че но зна ње (gus sen Ho ven 2004: 86).
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ma tion units), а сва ка од њих у го во ру је ре а ли зо ва на пре ко је дин стве не ин то-
на ци о не је ди ни це (Hal li day 1967: 200), тј. ин то на ци о не фра зе2 (енг. in to na-
ti o nal phra se). Рас по ред ин фор ма ци ја уну тар тих је ди ни ца пред ста вља ин фор-
ма ци о ну струк ту ру ис ка за, у ко јој раз ли ку је мо два де ла: фо кус (на зи ва се 
још и но во (енг. new)), ко јим је пред ста вље на но ва ин фор ма ци ја и пре су по-
зи ци ју (енг. pre sup po si tion) (да то (енг. gi ven) или по за ди на (енг. bac kgro und)), 
под ра зу ме ван или из го во рен део ко јим је пред ста вље на по зна та ин фор ма-
ци ја.3 Фо кус је не кад обе ле жен на лек сич ком ни воу (упо тре бом од ре ђе них 
ре чи; на при мер, чак, је ди но...) или на син так сич ком ни воу (од ре ђе ним кон-
струк ци ја ма (на при мер, ка да је у пи та њу...) или спе ци фич ним ре дом ре чи 
(Хар ти ја је под не мир ним пр сти ма шуштала4 (ПО ПО вИћ 1997: 144)). У го вор-
ној ко му ни ка ци ји фо кус је нај че шће ис так нут про зо диј ским сред стви ма, а 
мо же би ти ис так нут и ка рак те ри стич ном ми ми ком и ге сто ви ма. Та кво про-
зо диј ско ис ти ца ње од ви ја се, пре све га, уз по моћ ин то на ци је. Ипак, осим 
озна ча ва ња ин фор ма ци о не струк ту ре – на се ман тич ком ни воу, ин то на ци ја 
исто вре ме но оства ру је и дру ге ва жне функ ци је: она је јед но од сред ста ва за 
ре а ли за ци ју раз ли чи тих го вор них чи но ва – на праг ма тич ком ни воу, а слу-
жи и за из ра жа ва ње емо ци ја, ста ња и ста во ва го вор ни ка, као и раз ли чи тих 
би о ло шких ко до ва5 – на па ра лин гви стич ком ни воу (gri ce 2006: 786–787). 
По ста вља се пи та ње да ли се за озна ча ва ње ин фор ма ци о не струк ту ре ис ка за 
у јед ном је зи ку увек ко ри сте исте ин то на ци о не (тј. про зо диј ске) струк ту ре 
или по сто ји си стем ин то на ци о них (од но сно, про зо диј ских) струк ту ра, ко је 
се упо тре бља ва ју у за ви сно сти од то га да ли је у кон крет ном ис ка зу ин то на-
ци ја је ди но сред ство за оства ри ва ње спе ци фич них за да та ка на праг ма тич ком 
и па ра лин гви стич ком ни воу. Пре ци зни је ре че но, да ли се фо кус – не за ви сно 
од то га где је по зи ци о ни ран – ре а ли зу је истим про зо диј ским сред стви ма и 
у ис ка зи ма ко ји се раз ли ку ју са мо ин то на ци јом (по пут де кла ра ти ва6 и де-
кла ра тив них пи та ња7). Иа ко про зо диј ске ка рак те ри сти ке фо ку са у срп ском 
је зи ку до сад је су би ле пред мет на уч ног ин те ре со ва ња (ИвИћ – лЕ ХИ сТЕ 2002; 
сРЕ дО јЕ вИћ 2011б), у ис тра жи ва њи ма ни је по сма тра но да ли су раз ли ке у 
аку стич ким ка рак те ри сти ка ма из ме ђу фо ку са и остат ка ис ка за ста ти стич ки 
зна чај не, као ни да ли се аку стич ке ка рак те ри сти ке фо ку са раз ли ку ју у за-
ви сно сти од то га где је он по зи ци о ни ран у ис ка зу и о ка квом ти пу ис ка за се 
ра ди. С на ме ром да од го во ри мо на на ве де на пи та ња – пред у зе ли смо ово 
ис тра жи ва ње. Узи ма ју ћи у об зир број, по ре кло и ста ро сну доб ода бра них го-

2 Ин то на ци о не је ди ни це спе ци фич не фор ме и функ ци је (cHa Fe 1994: 58–60; Wen ner sTrom 
2001: 30–31).

3 За ове се пој мо ве – у истом зна че њу – ко ри сте и дру ги тер ми ни, ко ји, ме ђу тим, код по је-
ди них ау то ра има ју и не што дру га чи је зна че ње (де та љан пре глед тер ми но ло ги је у ве зи са ин фор-
ма ци о ном струк ту ром дат је у kru iJFF-kor bayová  – sTe ed man 2003; HirsT – di cri sTo 1998: 29).

4 У на став ку ра да, ма лим ве р за лом би ће озна чен фо ка ли зо ван део ис ка за.
5 Ви ди це ли ну 5.
6 Де кла ра тив ни (оба ве штај ни) ис ка зи; у осно ви су им де кла ра тив не ре че ни це.
7 Упит ни ис ка зи ко ји ма су у осно ви упит не ре че ни це јед на ке де кла ра тив ним ре че ни ца ма 

– упит ност се оства ру је упо тре бом спе ци фич не ин то на ци је. По ред овог на зи ва (ПИ ПЕР 2005: 676), 
у ср би стич кој се ли те ра ту ри сре ће и на зив тон ска пи та ња (ra kić 1987: 92–94; mi rić 2013) (у 
ли те ра ту ри на ен гле ском је зи ку ко ри сте се на зи ви: dec la ra ti ve qu e sti ons (Haan 2002: 16), qu ec la-
ra ti ves (ge luykens 1988), syntac ti cally-un mar ked yes-no qu e sti ons и in to na tion qu e sti ons (lee 2005)).

ДЕ ЈАН СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ
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вор ни ка, на по ми ње мо да ће у овом ра ду би ти пред ста вље ни пре ли ми нар ни 
ре зул та ти ис пи ти ва ња про зо диј ских ка рак те ри сти ка кон траст ног фо ку са у 
срп ском је зи ку.

 Ре зул та те ис тра жи ва ња пред ста ви ће мо на сле де ћи на чин. На кон уво да, 
у дру гој це ли ни, украт ко ће мо – из се ман тич ко-праг ма тич ке пер спек ти ве 
– об ја сни ти по јам фо ку са и пре ци зни је де фи ни са ти кон траст ни фо кус. Ка ко 
би смо мо гли да уста но ви мо да ли – из про зо диј ске пер спек ти ве гле да но – кон-
траст ни фо кус у срп ском је зи ку по се ду је из ве сну спе ци фич ност, у тре ћој 
це ли ни ће мо пред ста ви ти ка ко је фо кус ре а ли зо ван у раз ли чи тим је зи ци ма 
све та, док ће мо у че твр тој из ло жи ти ре зул та те слич них ис тра жи ва ња вр ше-
них на ма те ри ја лу срп ског је зи ка. У пе тој це ли ни пред ста вљен је те о риј ски 
и ме то до ло шки оквир ис тра жи ва ња. По да ци о го вор ни ци ма, по сма тра ним 
па ра ме три ма, ме то да ма и тех ни ка ма ис тра жи ва ња би ће пред ста вље ни у ше-
стој це ли ни. У сед мој це ли ни би ће пре зен то ва ни из ме ре ни по да ци и ре зул-
та ти ста ти стич ке ана ли зе, као и ту ма че ња до би је них по да та ка и њи хо во 
по ре ђе ње са ре зул та ти ма дру гих ис тра жи ва ча. На кра ју, у осмој це ли ни 
из дво ји ће мо нај ва жни је за кључ ке ис тра жи ва ња.

2. фО КУс. Го вор ник схва та (и ор га ни зу је) свој ис каз као спој два де ла: 
пре су по зи ци ја је део за ко ји го вор ник сма тра да је при су тан у све сти слу ша о-
ца у тре нут ку у ком се од ви ја ко му ни ка ци ја (cHa Fe 1994: 15), док је фо кус 
део ко ји го вор ник же ли да пред ста ви као не што што је но во и што не про-
ис ти че из прет ход ног дис кур са (Hal li day 1967: 204).8 

Гле да но са праг ма тич ког ста но ви шта, фо кус има раз ли чи те функ ци је: 
1) он је ди рек тан од го вор на упит ну, од но сно-упит ну за ме ни цу или при лог 
из за ме нич ко/при ло шког пи та ња (на при мер, А: Ко је до шао? Б: Марија је 
до шла.); 2) њи ме се озна ча ва нов део ис ка за ко ји се ја вља као од го вор на 
(оп шта) пи та ња ко ја ни су по ста вље на, али се под ра зу ме ва ју из дис кур са (на 
при мер, Не ће те ве ро ва ти шта ми се ју че до го ди ло. ПрвоМијезаигралолево
оКо.); 3) њи ме се ис пра вља или по твр ђу је од ре ђе на ин фор ма ци ја (на при мер, 
А: Пе тар је раз био ја ја. Б: Не, Марија је раз би ла ја ја! Б’: Да, Петар је раз био 
ја ја!)9; 4) њи ме се озна ча ва ју од ре ђе не па ра ле ле (на при мер, Ма ри ја је раз-
би ла јаја, а Пе тар је раз био чинију.); 5) њи ме се озна ча ва ју од ре ђе на огра-
ни че ња у ве зи са де лом ис ка за ко ји функ ци о ни ше као фо кус (на при мер, 
Што се ти че Рек са, он мо ра би ти наПовоцу!)10 (kriF ka 2008). Исти на, део 

8 Мно ги ис тра жи ва чи због то га сма тра ју да се за пра во ра ди о по де ли ко ја по сто ји је ди но 
на ког ни тив ном ни воу (HirsT – di cri sTo 1998: 30).

9 По ред ис пра вља ња или по твр ђи ва ња, кон траст ни фо кус слу жи и за „до да ва ње” но вих 
ин фор ма ци ја (на при мер, A: John wants cof fee. B: Mary wants cof fee, too. [А: ʻЏон же ли ка фуʼ 
Б: ʻмЕ РИ же ли ка фу, ТА КО ђЕʼ] (kriF ka 2008).

10 У 4. и 5. при ме ру, кон сти ту ен ти Ма ри ја, Пе тар и Рекс пред ста вља ју кон траст не 
те ме ис казâ (енг. con tra sti ve to pic). Иа ко је те мом, ко ја је по ла зна тач ка раз го во ра, че сто пред-
ста вље на већ по зна та ин фор ма ци ја, овај по јам не тре ба ме ша ти с пре су по зи ци јом, бу ду ћи да 
де лом те ме или чи та вом те мом не кад мо же би ти пред ста вље на и но ва ин фор ма ци ја. Та ква је 
си ту а ци ја у ис ка зи ма с кон траст ном те мом, ко јом се ука зу је на но во уну тар те ме и ко ја је, на 
не ки на чин, ком би на ци ја те ме и фо ку са, тј. ука зу је на по сто ја ње раз ли чи тих мо гућ но сти 
уну тар те ме. Кон траст на се те ма увек ја вља у ис ка зи ма ко ји са др же још јед ну но ву ин фор ма-
ци ју (фо кус) из ван кон траст не те ме (kriF ka 2008).
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ис ка за ко ји го вор ник фо ка ли зу је не пред ста вља увек у пот пу но сти но ву 
ин фор ма ци ју; не кад се ра ди са мо о по нов ном уво ђе њу у при чу ин фор ма ци-
је ко ја је ра ни је би ла спо ме ну та (али је у да љем то ку при че на пу ште на) 
(mil ler 2006: 511). Ко ли ко је ин фор ма ци ја пред ста вље на у фо ку су за и ста 
„но ва” – мо же би ти од ре ђе но је ди но на осно ву кон тек ста у ком се фо кус реа-
ли зу је (büring 2012). Сви ре че нич ни кон сти ту ен ти мо гу би ти фо ка ли зо ва ни. 
Фо ку сом мо же би ти об у хва ће на кла у за или чи та ва ре че ни ца, а мо же и по је-
ди нач на мор фе ма (по пут пре фик са) (ladd 2001: 293). 

Кон траст ни фо кус (сре ћу се на зи ви уски (енг. nar row) и иден ти фи ка цио-
ни (енг. iden ti fi ca ti o nal) (kiss 1998: 245))11 је сте је дан од две вр сте фо ку са.12 
Кон траст ни је фо кус онај кон сти ту ент ко јим је пред ста вљен под скуп ску па 
кон тек сту ал но или си ту а ци о но да тих еле ме на та за ко је пре ди кат ска фра за 
по тен ци јал но мо же да ва жи, та кав под скуп има ис цр пан број еле ме на та и за 
њих пре ди кат ска фра за за и ста и ва жи (kiss 1998: 245).13 Дру гим ре чи ма, овим 
се фо ку сом је дан по јам су прот ста вља ску пу с тач но од ре ђе ним бро јем еле ме-
на та (ladd 2001: 163).14 Сма тра се да сва ка реч мо же има ти кон траст ни фо кус, 
укљу чу ју ћи и функ ци о нал не ре чи (HirsT – di cri sTo 1998: 32).15

3. ПРО ЗО дИј сКЕ КА РАК ТЕ РИ сТИ КЕ КОН ТРАсТ НОг фО КУ сА У јЕ ЗИ цИ мА свЕ ТА.16 
У број ним ис тра жи ва њи ма утвр ђе но је да је део ис ка за ко јим је ре а ли зо ван 
фо кус про зо диј ски ис так ну ти ји од де ла ис ка за ко јем се у осно ви на ла зи пре-
су по зи ци ја. На ко ји ће на чин фо кус би ти про зо диј ски ис так нут, за ви си од 
је зи ка, на ви ка го вор ни ка, го вор ног сти ла и кон крет не си ту а ци је у ко јој се 
од ви ја ко му ни ка ци ја, али нај че шће за бе ле же не фо нет ске ре а ли за ци је од ли-
ку је: слог ко ји но си (лек сич ки) ак це нат у фо ка ли зо ва ној ре чи ду жи се и по ве-
ћа ва му се ин тен зи тет, док у ре чи у пост фо кал ном по ло жа ју до ла зи до скра-
ћи ва ња и ре дук ци ја; реч ко ја је у фо ку су ре а ли зо ва на је у из ра зи то ве ли ком 
тон ском ра спо ну17, с ве ћим мак си мал ним вред но сти ма f0, док на ре чи у пост-

11 За пре глед дру гих, ре ђе ко ри шће них на зи ва ви ди HirsT – di cri sTo 1998: 31–32.
12 Дру ги је пре зен та ци о ни (ши ро ки (енг. wi de) или ин фор ма ци о ни (енг. in for ma ti o nal)) 

(kiss 1998: 245).
13 Пре зен та ци о ним фо ку сом, с дру ге стра не, пред ста вља се у пот пу но сти но ва ин фор ма-

ци ја (енг. non pre sup po sed in for ma tion (kiss 1998: 245)), од но сно њи ме се је дан по јам из два ја из 
ма ње-ви ше нео гра ни че ног ску па еле ме на та (ladd 2001: 163).

14 Ци мер ман (zim mer man 2008) по ла зи од ста ва да сва ки фо кус ука зу је на по сто ја ње 
раз ли чи тих мо гућ но сти ко је су ре ле вант не за ин тер пре та ци ју је зич ког из ра за (kriF ka 2008; 
ro oTH 1992) и твр ди да се кон траст ни фо кус од пре зен та ци о ног раз ли ку је по то ме што мо гућ-
но сти ко је су ва жне за кон траст ни фо кус не про из и ла зе са мо из де но та та фо ку сног кон сти ту-
ен та, већ и из го вор ни ко вог по и ма ња ко ја је од ових мо гућ но сти за са го вор ни ка оче ки ва на 
(што је по го вор ни ко вом схва та њу не ки кон сти ту ент за са го вор ни ка ма ње оче ки ван – го вор-
ник ће га пре ре а ли зо ва ти као кон траст ни фо кус).

15 На рав но, у раз ли чи тим је зи ци ма по сто је број на огра ни че ња у ве зи са овим пра ви лом. 
Та ко, на при мер, у срп ском је зи ку ен кли тич ки об ли ци не мо гу има ти кон траст ни фо кус, већ 
се за ме њу ју пу ним об ли ци ма (Ha lup ka-re še Tar 2011: 135).

16 При на во ђе њу ре зул та та дру гих ис тра жи ва ња ко ри шће на је тер ми но ло ги ја са мих 
ау то ра, на рав но, уко ли ко се од но си на исте пој мо ве за ко је у овом ра ду ко ри сти мо на зи ве 
кон траст ни и пре зен та ци о ни фо кус и пре су по зи ци ја (ви ди це ли ну 2). 

17 Иа ко фре квен ци ја основ ног то на (f0), као аку стич ки од ре дљив по јам, и тон ска ви си на, 
као ње гов ау ди тив ни ко ре лат, је су раз ли чи ти пој мо ви, с об зи ром на то да у де лу звуч ног спек-
тра у ком се ре а ли зу је ин фор ма ци о на струк ту ра из ме ђу ових пој мо ва по сто ји ли не а ран од нос 
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фо кал ном по ло жа ју до ла зи до сма ње ња тон ског ра спо на; из ме ђу фо ку са и 
пост фо кал ног де ла по сто ји оштар тон ски пад, а ре чи у пост фо кал ном де лу 
ис ка за углав ном има ју рав ну ли ни ју f0 ни ских вред но сти (va is siè re 2006: 
250–251).18 Ипак, као што ће мо ви де ти у на став ку, не ма ју све на ве де не осо-
би не под јед на ки зна чај у мар ки ра њу фо ку са у је зи ци ма све та.

Ксу и Ксу (xu – xu 2005), на при ме ри ма из ен гле ског је зи ка (аме рич ког 
ва ри је те та), ана ли зи ра ли су кра ће оба ве штај не ис ка зе с раз ли чи то по зи цио-
ни ра ним уским фо ку сом. Они су уста но ви ли да је на на гла ше ном сло гу 
ре чи ко ја је фо кус ис ка за по ве ћан ра спон f0, на на гла ше ном сло гу ре чи у 
пост фо кал ном по ло жа ју – ра спон f0 је сма њен19, док на гла ше ни сло го ви ре-
чи у пре фо кал ном по ло жа ју не зна ју за из ме не ра спо на f0.20 По ред то га, 
на гла ше ни слог ре чи у фо ку су има ду же тра ја ње од истог сло га у не у трал ном 
из го во ру (xu – xu 2005: 186).21 Тре ба на по ме ну ти да на тон ско кре та ње ути-
че и ду жи на ис ка за, ка ко су утвр ди ли Ку пер и са рад ни ци (co o per et al. 1985). 
На и ме, они су уста но ви ли да фо ка ли зо ва ни део ис ка за за др жа ва ду же тра-
ја ње и у кра ћим и у ду жим ис ка зи ма, док је из ра зи то си ла зно кре та ње f0 у 
ду жим ис ка зи ма – ма ње уоч љи во (co o per et al. 1985). 

Ис пи ти ва ње фо ку са у (ман да рин ском) ки не ском (Jin 1996) по ка за ло је 
да се он ре а ли зу је из ме ном тон ског кре та ња и по ве ћа ним тра ја њем на гла-
ше ног сло га, али не и про ме ном ин тен зи те та. Над струк ту ром на гла ше ног 
сло га ре чи ко ја је ре а ли зо ва на као кон траст ни фо кус по ве ћа ње вред но сти 
f0 је сте из ра зи то. На кон тог сло га мо же до ћи до из ра зи тог сма ње ња вред-
но сти f0, али та чан из глед ин то на ци о не кон ту ре за ви си пр вен стве но од 
то га ко ји ак це нат но си реч у фо ку су, а ко ји реч у пост фо кал ном по ло жа ју 
(Jin 1996: 205–206). До истих за кљу ча ка о кре та њу f0 до шло се и у дру гим 
ис тра жи ва њи ма (ман да рин ског) ки не ског (xu 1999; xu et al. 2004). Су жа ва-
ње тон ског ра спо на у ком се ре а ли зу је пост фо кал ни део ис ка за бит но је за 
пра вил ну/пре по зна тљи ву ре а ли за ци ју ис ка за с уским фо ку сом. На и ме, у 
ис ка зи ма у ко ји ма је уски фо кус на по след њој ре чи не ма пост фо кал ног де ла 
ис ка за, па, са мим тим, не до ла зи ни до ка квог сма ње ња тон ског ра спо на – 
због че га се та кви ис ка зи че сто пер ци пи ра ју као ис ка зи ре а ли зо ва ни без 
уског фо ку са, тј. као ис ка зи ре а ли зо ва ни са ши ро ким фо ку сом (xu 1999: 95).22

(па се ви ша f0 до жи вља ва као ви ши тон и обр ну то), ови се пој мо ви че сто упо тре бља ва ју као 
си но ни ми, и та ко ће би ти и у овом ра ду.

18 Ре а ли за ци ју фо ку са мо гу пра ти ти и из ме не у ква ли те ту гла са (breen et al. 2010: 1048).
19 Сма ње ње ра спо на f0 ка рак те ри стич но за пост фо кал ни део ис ка за мо же да поч не већ 

од сло га ко ји сле ди на гла ше ни слог фо ку са (xu – xu 2005: 173).
20 Основ не ка рак те ри сти ке f0 фо кус за др жа ва и у ис ка зи ма ко ји има ју два фо ку са (eady 

et al. 1986: 250). 
21 Слич не за кључ ке о про ме на ма f0, та ко ђе у при ме ри ма из ен гле ског је зи ка, на во де и 

дру ги ис тра жи ва чи (broWn 1983: 73–77; broWn – yule 1988: 164–169; Wen ner sTrom 2001: 32–40). 
Чејф на ла зи да фо кус од ли ку је и ду же тра ја ње и(ли) ве ћи ин тен зи тет (cHa Fe 1994: 60–61), али 
на во ди и да фо кус не кад мо же би ти про зо диј ски ис так нут и ако је у од но су на оста так ис ка за 
ре а ли зо ван ма њим вред но сти ма f0 (1994: 60).

22 Овај се за кљу чак раз ли ку је од за кључ ка до ког је, ис пи ту ју ћи при ме ре из ен гле ског, 
до шла Бри но ва са са рад ни ци ма (breen et al. 2010). На и ме, они су утвр ди ли да се при ме ри 
ис ка за са уским фо ку сом на објек ту (у фи нал ној ре че нич ној по зи ци ји) раз ли ку ју од при ме ра 
са ши ро ким фо ку сом на осно ву вред но сти f0 и тра ја ња, и то та ко што у фра за ма са уским 
фо ку сом ови па ра ме три има ју вред но сти ве ће не го у фра за ма са ши ро ким фо ку сом, а раз ли-
ку ју се и у про зо диј ским ка рак те ри сти ка ма пре фо кал ног де ла фра зе (breen et al. 2010: 1090). 
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Иа ко је по ве ћа ње тон ске ви си не углав ном нај и зра же ни је над струк ту-
ром на гла ше ног сло га ре чи ко ја је у фо ку су, оно се мо же про ши ри ти и над 
струк ту ром чи та ве ре чи, као што је то слу чај, на при мер, у ма ђар ском 
(Fónagy 1998) и арап ском је зи ку (ма ро кан ског ва ри је те та) (ben ki ra ne 1998). 
У ита ли јан ском (ros si 1998) и грч ком је зи ку (bo Ti nis 1998), с дру ге стра не, 
раст f0 де ша ва се над струк ту ром на гла ше ног сло га, а пад над струк ту ром 
сло го ва ко ји сле де, док у фран цу ском је зи ку (di cri sTo 1998) раст f0 мо же 
би ти ре а ли зо ван на би ло ком сло гу у ре чи у фо ку су, али се из ра зи то си ла зно 
кре та ње f0 ре а ли зу је са мо над струк ту ром по след њег на гла ше ног сло га у ре чи. 

И у при ме ри ма из швед ског је зи ка над фо ка ли зо ва ним де лом ис ка за 
за бе ле же но је по ве ћа ње вред но сти f023 (ban nerT 1995: 38; sTran gerT – Held-
ner 1994: 206), иа ко не ки ис тра жи ва чи сма тра ју да се ра ди о пра те ћој ка рак-
те ри сти ци фо ку са, ко ји нај до след ни је опи су је, за пра во, ду же тра ја ње, док 
про ме не ин тен зи те та, с дру ге стра не, не ко ре ли ра ју увек са про ме на ма у 
сте пе ну на гла ше но сти (FanT – kruc ken berg 1994: 141; Held ner 1998).24 

Тон ску пре по зна тљи вост фо ку са не обез бе ђу је са мо по ве ћа ње вред но-
сти f0 над струк ту ром на гла ше ног сло га или чи та ве фо ка ли зо ва не ре чи, већ 
и сни жа ва ње и урав ње ност f0 над струк ту ром не фо ка ли зо ва ног де ла ис ка за.25 
Та ко се, на при мер, у дан ском је зи ку сма њи ва ње ра спо на f0 на ре чи ма ко је 
окру жу ју фо кус сма тра ва жни јим сиг на лом фо ка ли зо ва но сти од по ве ћа ња 
тон ске ви си не на са мом фо ку су (grønnum 1998).26 

Иа ко је спе ци фич но тон ско кре та ње нај до след ни ји по ка за тељ фо ка ли-
зо ва но сти, као што смо и ви де ли у при ка зи ма ис тра жи ва ња раз ли чи тих 
је зи ка све та, ова по ја ва, чи ни се, ипак ни је уни вер зал на, бу ду ћи да по сто је 
је зи ци у ко ји ма је фо кус ис так нут са мо ду жим тра ја њем: нјан џа (сре ће се и 
под на зи ви ма че ва и чи че ва) (енг. nynja, che wa, chic he wa lan gu a ge)27, тум бу ка 
(чи тум бу ка) (енг. tum bu ka, chi tum bu ka lan gu a ge)28 и зу лу (дур бан ског ва ри-
је те та) (енг. zu lu lan gu a ge (Dur ban zu lu di a lect))29 (doW ning 2008). Два ге о граф-
ски уда ље на је зи ка, ко ји при па да ју раз ли чи тим је зич ким по ро ди ца ма и 

23 Ипак, у ју жном ди ја лек ту швед ског ни во f0 оста је при лич но ви сок и на кон на гла ше-
ног сло га (HirsT – di cri sTo 1998: 33).

24 На и ме, по ка за ло се да у швед ском је зи ку по ве ћа ње вред но сти f0, ко је се обич но сма-
тра нај до след ни јим аку стич ким ко ре ла том фо ка ли зо ва но сти, ни је ни је ди ни ни ну жан услов 
за пер цеп ци ју фо ка ли зо ва но сти. Пре ци зни је ре че но, у те сто ви ма пер цеп ци је уста но вље но је 
да се реч ре а ли зо ва на као фо кус и да ље та ко пер ци пи ра и ка да се ди ги тал ном об ра дом укло не 
по ве ћа не вред но сти f0, док се реч ко ја ни је ре а ли зо ва на као фо кус не пер ци пи ра као фо ка ли-
зо ва на чак ни кад јој се ди ги тал ном об ра дом по ве ћа ју вред но сти f0 (Held ner 1998).

25 По ред то га, за раз ли ку од ре чи ко је се у го во ру ја вља ју пр ви пут („но вих” ре чи), ре чи 
ко је се у го во ру ја вља ју дру ги пут („ста ре” ре чи) ар ти ку ли шу се ма ње пре ци зно и скра ћу је им 
се тра ја ње. Ова ко ре а ли зо ва не ре чи те шко су ра зу мљи ве ка да се слу ша ју изо ло ва но, али не и 
ка да су укљу че не у кон текст. На ме ра го вор ни ка ко ји ова ко ре а ли зу је „но ве” и „ста ре” ре чи увек 
се ја сно пре по зна је и пра вил но ту ма чи од стра не слу ша о ца (FoW ler – Ho u sum 1987: 140–141). 

26 У хо ланд ском је зи ку мо же до ћи чак до пот пу не де зак цен ту а ци је ре чи ко је окру жу ју 
фо кус (’t HarT 1998).

27 Спа да у гру пу бан ту је зи ка ни гер-кон го ан ске је зич ке по ро ди це (енг. the Ban tu gro up 
of the Ni ger-Con go lan gu a ge fa mily), го во ри се у ис точ ним, цен трал ним и ју жним де ло ви ма 
Афри ке (mcHom bo 2006: 744).

28 Је дан од бан ту је зи ка, го во ри се у де ло ви ма Ма ла ви ја и Зам би је (mcHom bo 2006: 448).
29 Ди ја ле кат јед ног од зу лу је зи ка (doW ning 2008: 49).
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има ју ма ли број го вор ни ка, у ти по ло ги ји је зи ка за у зи ма ју по себ но ме сто, с 
об зи ром на то да у њи ма фо кус уоп ште ни је про зо диј ски ис так нут – то су 
во лоф је зик (енг. wo lof lan gu a ge)30 (ri al land – ro berT 2001) и ју ка теч ки ма-
јан ски (енг. Yuca tec Maya lan gu a ge)31 (kügler – sko pe Te as 2007). Ова по ја ва 
још увек че ка увер љи во фо но ло шко ту ма че ње.

Про зо диј ску ис так ну тост кон траст ног фо ку са пра ти ис ти ца ње на ар ти-
ку ла ци о ном пла ну. На и ме, при ли ком ис пи ти ва ња при ме ра из фран цу ског 
је зи ка, До ен и са рад ни ци (do Hen et al. 2006) утвр ди ли су да ре а ли за ци ју 
фо ку сног кон сти ту ен та пра ти ду жа и ве о ма из ра зи та ар ти ку ла ци ја32, док је 
не фо ка ли зо ва ни део ис ка за ре а ли зо ван ма ње пре ци зним ар ти ку ла ци о ним 
по кре ти ма. У дру гом ис тра жи ва њу До ен и са рад ни ци утвр ди ли су да је у 
бе сми сле ним ис ка зи ма, са ста вље ним од истог сло га, ис ти ца ње фо ку са ар ти-
ку ла ци о ним по кре ти ма до во љан сиг нал на осно ву ког са го вор ни ци мо гу да 
од ре де по ло жај и тип фо ку са – чак и кад не ко ри сте опа жа ње слу хом (do Hen 
et al. 2004: 171). До слич ног су за кључ ка до шли и Скар бо ро ва и са рад ни ци 
(scar bo ro ugH et al. 2009), ко ји су сво је ис тра жи ва ње спро ве ли са го вор ни-
ци ма ен гле ског је зи ка. Они су утвр ди ли да су ис пи та ни ци, слу же ћи се са мо 
чу лом ви да, мо гли тач но да од ре де по ло жај фо ку са у ис ка зу, а као нај зна чај-
ни ји ви зу ел ни ко ре лат фо ка ли зо ва но сти ис та кли су се по кре ти отва ра ња 
уса на. Та ко ђе, и у при ме ри ма из го во ре ним ша па том (ка да не ма про ме на f0, 
тј. ин то на ци је) – тек ко ри шће ње ви зу ел ног ко му ни ка циј ског ка на ла омо гу-
ћа ва успе шно и бр зо пре по зна ва ње фо ку са (do Hen – lœvenbruck 2009: 201).33 

4. ПРО ЗО дИј сКЕ КА РАК ТЕ РИ сТИ КЕ КОН ТРАсТ НОг фО КУ сА У сРП сКОм јЕ ЗИ КУ. У 
нај по зна ти јем ис тра жи ва њу ак це на та и ин то на ци је у срп ско-хр ват ском је зи ку, 
ко је су спро ве ли Па вле Ивић и Ил се Ле хи сте (ИвИћ – лЕ ХИ сТЕ 1996; 2002), 
за кључ ци о ре а ли за ци ји фо ку са у де кла ра ти ви ма и де кла ра тив ним пи та њи ма 
до не се ни су на осно ву кор пу са у ко јем је глав ни ну при ме ра из го во рио сам 
Ивић, док су оста так чи ни ли при ме ри ко је је из го во ри ла про фе си о нал на спи-
кер ка (по ре клом из Бе о гра да, зна ча јан део жи во та про ве ла у Но вом Са ду) и 
при ме ри пе то ро го вор ни ка о ко ји ма ау то ри не на во де ни ка кве по дат ке (ИвИћ 
– лЕ ХИ сТЕ 2002: 574).34 Ана ли зи ра ју ћи све по сма тра не по ло жа је у де кла ра ти-
ви ма, Ивић и Ле хи сте су за па зи ли: „по ве ћа ње сте пе на на гла ше но сти да ва ло 

30 При па да се вер ној гра ни атлант ске по ро ди це ни гер-кон го ан ских је зи ка, го во ри се 
пр вен стве но у Се не га лу, као и у обал ским де ло ви ма Гам би је и Ма у ри та ни је (la ug Hlin 2006: 615).

31 При па да ма јан ској је зич кој по ро ди ци (енг. the Mayan lan gu a ge fa mily), го во ри се у де лу 
Мек си ка, на по лу о стр ву Ју ка тан (max Well 2006: 549).

32 Не кад и ди за ње обр ва и(ли) гла ве.
33 Ви зу ел ни по ка за те љи ис так ну то сти, по ка за ло је и ис пи ти ва ње вр ше но на при ме ри ма 

из хо ланд ског је зи ка, има ју ути ца ја на бр зи ну ко јом се ре ги стру ју на гла ше не ре чи у ис ка зу, 
али су ипак ма ње зна чај ни од ау ди тив них по ка за те ља (sWerTs – kraH mer 2008: 234).

34 Ка ко су ау то ри на сто ја ли да опи шу ре а ли за ци је ак це на та у раз ли чи тим ти по ви ма 
ис ка за и у раз ли чи тим по зи ци ја ма уну тар тих ис ка за, они су де таљ но из ло жи ли са мо ре зул-
та те аку стич ких ме ре ња ко ји се ти чу по сма тра не ре чи (на при мер, фо ку са), али не и ре зул та те 
аку стич ких ме ре ња оста лих ре чи у ис ка зу (по пут пост фо кал ног или пре фо кал ног де ла), а ни су 
вр ши ли ни по ре ђе ња из го во ра исте ре чи у раз ли чи тим ти по ви ма ис ка за. Због ова квих ме то-
до ло шких не по ду дар но сти, на жа лост, Иви ће ве и Ле хи сти не ре зул та те не ће мо мо ћи де таљ ни је 
да по ре ди мо са на шим ре зул та ти ма.
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је ве ћу те жи ну ак цен ту ре чи и сма њи ва ло је сте пен ње го вог по ви но ва ња 
це ло куп ној ин то на ци о ној кон ту ри”; „Што је сте пен ис ти ца ња ре чи ко ја је 
но си ла ре че нич ни на гла сак био ве ћи, то је био ве ћи и ути цај ре че нич не ин-
то на ци је на не на гла ше не де ло ве ре че ни це и ја ча те жња ка не у тра ли за ци ји 
ак цен та ре чи у не на гла ше ним по зи ци ја ма” (ИвИћ – лЕ ХИ сТЕ 2002: 574–575). 
Фо кус де кла ра ти ва ка рак те ри шу ве ће вред но сти f0 (уз „жи во” кре та ње тон-
ске ли ни је), по ве ћан ин тен зи тет и ду же тра ја ње (ИвИћ – лЕ ХИ сТЕ 2002: 374, 
417). Фо кус де кла ра тив них пи та ња ре а ли зо ван је спе ци фич ним тон ским 
кре та њем – „ин верс ном кри ву љом”, ко ја об у хва та „го то во цео ин тер вал 
из ме ђу до ње и гор ње гра ни це ре ги стра”, а ка рак те ри шу га и ве ће вред но сти 
ин тен зи те та (ИвИћ – лЕ ХИ сТЕ 2002: 371, 425). 

При ис пи ти ва њу ак це на та и ин то на ци је у но во сад ском го во ру, Сре до-
је вић је по сма трао и де кла ра ти ве и де кла ра тив на пи та ња са кон траст ним 
фо ку сом (сРЕ дО јЕ вИћ 2011б). У де кла ра ти ви ма, фо кус је ре а ли зо ван из у зет но 
ви со ким вред но сти ма f0, у ве ли ком ра спо ну, по ве ћа ним ин тен зи те том, а ис ти-
че се и ду жим тра ја њем. Реч има ве ћу мак си мал ну f0 ка да је ре а ли зо ва на као 
кон траст ни фо кус не го ка да је из го во ре на не у трал но. Пост фо кал ни део ис ка за 
ин то на ци о но је не из ра зит (сРЕ дО јЕ вИћ 2011б: 208–209). У де кла ра тив ним пи-
та њи ма, фо кус до ми ни ра ин то на ци о ном кон ту ром; ре а ли зо ван је у из у зет но 
ве ли ком ра спо ну, ка кав се не сре ће ни у јед ном дру гом ти пу ис ка за. И у овом 
ти пу ис ка за фо кус је и ин тен зи тет ски и тем по рал но нај про ми нент ни ји део 
фра зе (сРЕ дО јЕ вИћ 2011б: 219).

5. ТЕ О РИј сКИ И мЕ ТО дО лО шКИ ОКвИР Ис ТРА жИ вА њА. Као што смо ви де ли у 
до са да шњем из ла га њу, фо ка ли зо ва ност се у раз ли чи тим је зи ци ма све та 
оства ру је слич ним ком би на ци ја ма истих про зо диј ских фе но ме на, а пре све га 
ин то на ци јом. Сма тра се да спе ци фич не ин то на ци о не струк ту ре го то во уни-
вер зал но пре но се од ре ђе на зна че ња. Про ме не ин то на ци је за сно ва не су на 
про ме ни бр зи не ви бра ци је гла сних жи ца, ко ју усло вља ва ју од ре ђе на свој ства 
ме ха ни зма на стан ка гла са. Ве за из ме ђу об ли ка ин то на ци о не струк ту ре и 
зна че ња ко је тај об лик има – усло вље на је, да кле, фи зи о ло шким свој стви ма 
фо на ци о ног апа ра та и ка рак те ри сти ка ма на стан ка гла са, а об ја шња ва се хи-
по те за ма о (три ма) би о ло шким ко до ви ма (енг. Bi o lo gi cal Co des), за ко је се сма-
тра да су на сле ђе ни, не је зич ки обра сци, за јед нич ки свим љу ди ма и је зи ци ма 
(gus sen Ho ven 2004: 80, 93–94; 2006: 172). 

Ка ко би био си гу ран да ће де ло ве по ру ке ко је сма тра на ро чи то ва жним 
са го вор ник до бро раз у ме ти, го вор ник ће уло жи ти ве ћи труд при њи хо вој 
ре а ли за ци ји. Због ве ћег уло же ног тру да, они ће би ти пре ци зни је ар ти ку ли-
са ни и би ће ре а ли зо ва ни у ве ћем тон ском ра спо ну. Де ло ви по ру ке ко ји су реа-
ли зо ва ни ви шим то ном у ко му ни ка ци ји се и до жи вља ва ју као ис так ну ти ји 
(gus sen Ho ven 2004: 85).35 Ова ко де фи ни сан од нос из ме ђу об ли ка и зна че ња, 
од но сно, из ме ђу тру да уло же ног у ре а ли за ци ју од ре ђе них го вор них сег ме-
на та и пер цеп ци је тих сег ме на та као ис так ну ти јих у ко му ни ка ци ји – пр ви 

35 Пре ци зни је ре че но, да би део по ру ке био пер ци пи ран као ис так ну ти ји, ни је ну жно да 
он бу де и тон ски нај ви ши, већ да је ре а ли зо ван са нај ве ћим про ши ре њем f0 у од но су на за ми-
шље ну сред њу ли ни ју f0 го вор ни ка – у том ре ги стру.
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је опи сао Гу сен хо вен у хи по те зи под на зи вом The Ef fort Co de (кôд уло же ног 
тру да) (Gus sen Ho ven 1999; 2004; 2006). Опи са ни је од нос гра ма ти ка ли зо ван 
у је зи ку кроз фо кус (gus sen Ho ven 2004: 86). 

5.1. На кон пред ста вља ња ре зул та та ис пи ти ва ња фо ка ли зо ва но сти у 
срп ском је зи ку, као и у раз ли чи тим је зи ци ма све та, из ло жи ће мо ре зул та те 
ис тра жи ва ња ко ја су има ла циљ сли чан на шем ци љу и ко ја су нам по слу-
жи ла као узор при по ста вља њу ме то до ло шког окви ра.

Бри но ва и са рад ни ци (breen et al. 2010), на ма те ри ја лу ен гле ског је зи ка, 
спро ве ли су обим но ис тра жи ва ње ка ко би ис пи та ли да ли су ин фор ма ци о не 
струк ту ре озна че не про зо диј ским сред стви ма, ко ји су њи хо ви аку стич ки 
ко ре ла ти и ко ли ко их успе шно слу ша о ци пер ци пи ра ју. Они су по сма тра ли 
два де сет и че ти ри па ра ме тра и уста но ви ли су да го вор ни ци про зо диј ски 
ис ти чу фо кус у свим по ло жа ји ма у ис ка зу и озна ча ва ју ши ри ну фо ку сног 
кон сти ту ен та. Тра ја ње ре чи, мак си мал на вред ност ин тен зи те та ре чи, као и 
мак си мал на и сред ња вред ност f0 – је су нај до след ни ји по ка за те љи мно го-
број них функ ци ја на пла ну ин фор ма ци о не струк ту ре (breen et al. 2010: 1089). 
У за ви сно сти од по ло жа ја у ис ка зу, у од но су на пре су по ни ра ни део ис ка за 
фо кус се ис ти че ду жим тра ја њем, ве ћим ин тен зи те том и ве ћом вред но шћу f0 
(breen et al. 2010: 1090). Ка ко би смо утвр ди ли да ли је у на шим при ме ри ма 
фо кус уоп ште ис так нут у ис ка зу – и ми ће мо по сма тра ти ове па ра ме тре у 
свим ана ли зи ра ним ти по ви ма ис ка за.

Иди и Ку пер (eady – co o per 1986), у при ме ри ма из ен гле ског је зи ка, 
по ре ди ли су па ро ве оба ве штај них и упит них ис ка за са фо ку сом ко ји је био 
по зи ци о ни ран или на по чет ку или на кра ју. Они су утвр ди ли да се у оба 
ти па ис ка за фо кус ис ти че ду жим тра ја њем. Мак си мал не вред но сти f0 раз ли-
ко ва ле су два ти па ис ка за са мо ка да је фо кус био на по след њој ре чи, док су 
се у ре а ли за ци ја ма у ко ји ма је фо кус био на пр вој ре чи, два ти па ис ка за 
раз ли ко ва ла кре та њем f0 над пост фо кал ним де лом ис ка за – у оба ве штај ним 
ис ка зи ма на кон фо ку са сле ди ве ли ки тон ски пад, док у пи та њи ма f0 има 
ви со ке вред но сти и на кон фо ка ли зо ва не ре чи (eady – co o per 1986). Ка ко би-
смо утвр ди ли да ли у на шим при ме ри ма по сто је раз ли ке у ре а ли за ци ји фо-
ку са у па ро ви ма де кла ра ти ва и де кла ра тив них пи та ња – у два ти па ис ка за 
по ре ди ће мо мак си мал не вред но сти f0, као и вред но сти тон ског па да из ме ђу 
фо ку са и пост фо кал ног де ла ис ка за. 

Још је дан сег мент тон ског кре та ња, ра спон f0, по ка зао се као ве о ма зна-
ча јан у ис тра жи ва њу слич ном на шем. На и ме, Бо рас-Ко мез и са рад ни ци, у 
при ме ри ма из ка та лон ског је зи ка, по сма тра ли су ка ко про ме не у тон ском ра-
спо ну ути чу на се ман тич ко-праг ма тич ки план ис ка за (borràs-co mes et al. 
2014). Из вор ни го вор ник је ре а ли зо вао три ис ка за ко ји су се са то ја ли од са мо 
јед не ре чи (А: Ка кву ка ши ку же лиш? Б: [Желим] Малу [кашику]; А: Же лиш 
ве ли ку ка ши ку, зар не? Б: [Желим] Малу [кашику, а не велику]; А: Же лим 
ма лу ка ши ку. Б: Малу? [Јеси ли си гу ран?]). Да кле, по сма тра на реч је би ла 
ре а ли зо ва на као фо кус де кла ра ти ва (пре зен та ци о ни и кон траст ни), од но сно 
– фо кус де кла ра тив ног пи та ња. Ди ги тал ном об ра дом сни ма ка ме ња на је 
вред ност тон ског ра спо на у ком је оства рен на гла ше ни (сре ди шњи) слог. 
Та ко мо ди фи ко ва ни сним ци пре зен то ва ни су гру пи од два де се то ро ис пи та-
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ни ка, из вор них го вор ни ка ка та лон ског је зи ка, од ко јих је тра же но да сва ки 
при мер свр ста ју у јед ну од три по ну ђе не гру пе, у скла ду са ње го вом се ман-
тич ко-праг ма тич ком функ ци јом. Ка да је реч ре а ли зо ва на у ма њем ра спо ну, 
ис пи та ни ци су је, углав ном, до жи вља ва ли као фо кус де кла ра ти ва, а ка да је 
ре а ли зо ва на у ве ћем ра спо ну – као фо кус де кла ра тив ног пи та ња.36 Ка ко би-
смо утр ди ли да ли у на шим при ме ри ма по сто је раз ли ке у ре а ли за ци ји фо ку са 
у па ро ви ма де кла ра ти ва и де кла ра тив них пи та ња – по ре ди ће мо вред но сти 
ра спо на f0 фо ку са, али и пост фо кал ног де ла, у па ро ви ма де кла ра ти ва и де кла-
ра тив них пи та ња. 

6. мЕ ТО дЕ И ТЕХ НИ КЕ Ис ТРА жИ вА њА 
6.1. гО вОР НИ цИ. Ана ли зи ра не де кла ра ти ве и де кла ра тив на пи та ња ре а-

ли зо ва ло је осам го вор ни ца ста рих од 19 до 28 го ди на, ро ђе них у Но вом Са ду, 
ко ји им је све вре ме и пре би ва ли ште. Оне го во ре екав ском ва ри јан том стан-
дард ног срп ског је зи ка. Ипак, по је ди ни еле мен ти сег мент ног и су пра сег мент-
ног пла на у њи хо вом су из го во ру из ме ње ни, као што је и ка рак те ри стич но за 
мла ђе ге не ра ци је обра зо ва них Но во са ђа на (сРЕ дО јЕ вИћ 2011a; 2011б; sre do-
Je vić 2013; сРЕ дО јЕ вИћ – сУ бО ТИћ 2011; мАР КО вИћ – бјЕ лА КО вИћ 2009а; 2009б; 
сТО КИН 2009). 

Сни ма ње је из вр ше но у Фо нет ском сту ди ју Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду, уз струч ну по моћ про фе си о нал ног сни ма те ља. Вре ме ре вер бе-
ра ци је у сту ди ју из но си 0,3 s, што омо гу ћа ва вер ност сни ма ног го во ра. Ма те-
ри јал је ди ги тал но сни мљен (фре квен ци ја сем пло ва ња: 44,1 kHz, ре зо лу ци ја: 
16 би та, софт вер: So und For ge 8,0, ми кро фон: Ne u mann U-67). За ау дио гра ме 
ко ри шћен је софт вер Au di o pin gvin, а ана ли за спек тро гра ма из вр ше на је уз 
по моћ про гра ма PRA AT вер зи ја 4.6.06 (Paul Bo ers ma and Da vid We e nink, 2007).

При ста ти стич кој об ра ди по да та ка ко ри шћен је про грам ски па кет Sta ti-
sti cal Pac ka ge for So cial Sci en ces – SPSS 21. За по ре ђе ње раз ли чи тих па ра ме-
та ра у истом ис ка зу, због ма лог узор ка, ко ри шћен је не па ра ме триј ски Wil co xon 
test, док је за по ре ђе ње истог па ра ме тра у раз ли чи тим ти по ви ма ис ка за, због 
ма лог узор ка, ко ри шћен не па ра ме триј ски Mann-Whit ney U test. Ста ти стич ки 
се зна чај ним сма тра ју вред но сти ни воа зна чај но сти p < 0,05. 

6.2. КОР ПУс. По слу ша ни су сним ци и пре гле да ни спек тро гра ми две ста 
пе де сет и шест при ме ра. Ипак, очи та ва ња спек тро гра ма из вр ше на су са мо за 
при ме ре у ко ји ма су ин то на ци о не фра зе ре а ли зо ва не на при бли жно сли чан 
на чин, а сним ци се ни су раз ли ко ва ли у ква ли те ту.37 Ана ли зи ра но је сто осам 

36 Ипак, за ма ње вред но сти ра спо на, ис пи та ни ци ни су мо гли по у зда но да од ре де о ком 
се ти пу фо ку са де кла ра ти ва ра ди. Бо рас-Ко мез и са рад ни ци прет по ста вља ју да из ме ђу пре зен-
та ци о ног и кон траст ног фо ку са код де кла ра ти ва – по сто ји гра ду ел на раз ли ка у вред но сти ма 
тон ског ра спо на, али и да раз ли ке у од го во ри ма ни су би ле до вољ но уоч љи ве јер ис ка зи ни су 
са др жа ли пре су по ни ра ну ин фор ма ци ју, ко ја би у при ме ри ма с кон траст ним фо ку сом би ла 
ре а ли зо ва на у знат но ма њем ра спо ну не го у при ме ри ма с пре зен та ци о ним фо ку сом, а ни су 
са др жа ли ни од ре ђе не син так сич ке струк ту ре ко је се у ка та лон ском ко ри сте за озна ча ва ње 
кон тра стив но сти, као ни до пун ску ре че ни цу ко ја у ко му ни ка ци ји обич но пра ти ис ка зе с кон-
траст ним фо ку сом (borràs-co mes et al. 2014: 15).

37 Јед на је го вор ни ца, на при мер, пре фо ку са обич но пра ви ла ма лу па у зу, та ко да су се 
ње не ре а ли за ци је због то га раз ли ко ва ле од ре а ли за ци ја оста лих го вор ни ца. Од ве ћи не се 
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при ме ра ше сна ест раз ли чи тих де кла ра ти ва (два на ест при ме ра са фо ку сом 
на пр вој ре чи (по ло жај 1 (скра ће но Д1)): СтанКиСу рад ни це штам па ле на гра-
ду; Каћаје до би ла до зво лу скуп шти не; Светланаје но си ла све ча не мин ђу ше; 
цицина су се да ку пи ла че сни цу; се дам на ест при ме ра са фо ку сом на дру гој 
ре чи (по ло жај 2 (Д2)): Стан ки су раднице штам па ле на гра ду; Ка ћа је добила 
до зво лу скуп шти не; Све тла на је ноСила све ча не мин ђу ше; Ци ци на СуСеда ку-
пи ла че сни цу; пет на ест при ме ра са фо ку сом на тре ћој ре чи (по ло жај 3 (Д3)): 
Стан ки су рад ни це штаМПале на гра ду; Ка ћа је до би ла дозволу скуп шти не; 
Све тла на је но си ла Свечане мин ђу ше; Ци ци на су се да КуПила че сни цу; де вет-
на ест при ме ра са фо ку сом на че твр тој ре чи (по ло жај 4 (Д4)): Стан ки су 
рад ни це штам па ле награду; Ка ћа је до би ла до зво лу СКуПштине; Све тла на 
је но си ла све ча не Минђуше; Ци ци на су се да ку пи ла чеСницу) и ше сна ест раз-
ли чи тих де кла ра тив них пита ња (три на ест при ме ра са фо ку сом на пр вој ре чи 
(по ло жај 1 (скра ће но ДП1)):СтанКиСу рад ни це штам па ле на гра ду?; Каћаје 
до би ла до зво лу скуп шти не?; Светланаје но си ла све ча не мин ђу ше?; цицина 
су се да ку пи ла че сни цу?; де вет при ме ра са фо ку сом на дру гој ре чи (по ло жај 2 
(ДП2)): Стан ки су раднице штам па ле на гра ду?; Ка ћа је добила до зво лу скуп-
шти не?; Све тла на је ноСила све ча не мин ђу ше?; Ци ци на СуСеда ку пи ла че сни цу?; 
је да на ест при ме ра са фо ку сом на тре ћој ре чи (по ло жај 3 (ДП3)): Стан ки су 
рад ни це штаМПале на гра ду?; Ка ћа је до би ла дозволу скуп шти не?; Све тла на је 
но си ла Свечане мин ђу ше?; Ци ци на су се да КуПила че сни цу?; два на ест при ме ра 
са фо ку сом на че твр тој ре чи (по ло жај 4 (ДП4)): Стан ки су рад ни це штам па-
ле награду?; Ка ћа је до би ла до зво лу СКуПштине?; Све тла на је но си ла све ча не 
Минђуше?; Ци ци на су се да ку пи ла чеСницу?.38 

6.3. фРЕ КвЕН цИ јА ОсНОв НОг ТО НА. Сва ки ис каз био је ре а ли зо ван пре ко 
је дин стве не ин то на ци о не фра зе. У сва кој фра зи – за фо кус и за пост фо кал ни 
део ис ка за – из ра чу на та је мак си мал на и ми ни мал на вред ност f0 ( f0max, f0min), 
из ра же на у хер ци ма [Hz].39 На осно ву тих по да та ка из ра чу нат је и ра спон у 

из два ја и го вор ни ца ко ја има при лич но ни зак глас и код ко је су у пост фо кал ном де лу ис ка за 
че сте ла рин га ли за ци је. При ме ри у ко ји ма је до не кле би ла на гла ше на још јед на (обич но по след-
ња) реч у ис ка зу – та ко ђе су би ли ис кљу че ни из да ље об ра де. 

38 Сви при ме ри го вор ни ца ма су би ли пред ста вље ни на ра чу на ру у окви ру пре зен та ци је у 
про гра му Po wer Po int. На слај ду пре зен та ци је био је ис пи сан текст основ не ре че ни це (на при-
мер, Стан ки су рад ни це штам па ле на гра ду). При ис пи ти ва њу де кла ра ти ва, го вор ни це су на 
слај ду има ле ис пи са но упут ство (Ре че ни цу из го во ри те као да је од го вор на пи та ње), док су 
оста ли слај до ви има ли фор му пи та ња и од го во ра (на при мер, Да ли су Јо ва ни рад ни це штам-
па ле на гра ду? Стан ки су рад ни це штам па ле на гра ду) и сл. При ис пи ти ва њу де кла ра тив них 
пи та ња, го вор ни це су на слај ду има ле ис пи са но упут ство (У ре че ни ци ко ју из го ва ра те на гла-
си те под ву че ну реч), али су до би ле и до дат но усме но об ја шње ње. Ка ко би смо из бе гли ин то-
на ци ју на бра ја ња (ко ја се ја вља при чи та њу ре чи/ре че ни ца са спи ска), сва ки слајд са др жао је 
са мо јед ну ре че ни цу ко ју је тре ба ло из го во ри ти.

39 Без об зи ра на то ко ли ко је фо нет ских ре чи би ло на кон фо ку са, ме ре ња су вр ше на 
са мо за на ред ну фо нет ску реч и на њу ми сли мо ка да го во ри мо о пост фо кал ном де лу ис ка за. 
С об зи ром на то да све фо нет ске ре чи углав ном има ју јед нак број сег мент них је ди ни ца (гла-
со ва, од но сно сло го ва) – огра ни ча ва ње пост фо кал ног де ла ис ка за на јед ну (и то на ред ну) фо-
нет ску реч – омо гу ћи ло нам је да по у зда но по ре ди мо ка рак те ри сти ке ин тен зи те та и тра ја ња 
фо ку са и пост фо кал ног де ла, бу ду ћи да су им са да у осно ви јед на ки го вор ни сег мен ти, из че га 
сле ди да су евен ту ал не раз ли ке ме ђу њи ма усло вље не пр вен стве но њи хо вом фо ка ли зо ва но шћу, 
од но сно не фо ка ли зо ва но шћу, а не и њи хо вом ду жи ном.
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ком је оства рен фо кус (Rfok), од но сно пост фо кал ни део (Rpostf), као и ра спон 
из ме ђу тон ских вр ху на ца фо ку са и пост фо кал ног де ла (R(fok–postf)). Вред но-
сти ра спо на из ра же не су у по лу сте пе ни ма (R = (12log10(f0max/f0min))/log102 
(ba ken – or li koFF 2000: 148)), ка ко би ре зул та ти до би је ни од раз ли чи тих 
го вор ни ца мо гли би ти по у зда но по ре ђе ни (’T HarT et al. 2006: 24). У свим 
по сма тра ним ис ка зи ма по ре ђе но је да ли по сто је раз ли ке у сред њим вред-
но сти ма из ме ђу f0max Fok и f0max posTF, као и да ли по сто је раз ли ке у сред њим 
вред но сти ма из ме ђу RFok и RposTF.40 По ред то га, по ре ди ли смо да ли из ме ђу 
два ти па ис ка за (де кла ра ти ва и де кла ра тив них пи та ња), у истом по ло жа ју, 
по сто је раз ли ке у сред њим вред но сти ма f0max Fok, RFok, RposTF, као и R(Fok – posTF). 

6.4. ИН ТЕН ЗИ ТЕТ. За фо кус, као и за пост фо кал ни део, из ра чу на та је сред-
ња вред ност ин тен зи те та I (Ifok, Ipostf), из ра же на у де ци бе ли ма [dB], а на осно-
ву тих вред но сти из ра чу на та је и раз ли ка ин тен зи те та фо ку са и пост фо кал-
ног де ла (Ifok – Ipostf). У свим по сма тра ним ис ка зи ма по ре ђе но је да ли по сто-
је раз ли ке у сред њим вред но сти ма IFok и IposTF, као и да ли из ме ђу два ти па 
ис ка за, у истом по ло жа ју, по сто је раз ли ке у сред њим вред но сти ма IFok – IposTF. 

6.5. ТРА јА њЕ. За фо кус, као и за пост фо кал ни део, из ра чу на то је тра ја ње 
t (tfok, tpostf), из ра же но у ми ли се кун да ма [ms]. Ка ко би смо мо гли да по ре ди мо 
од нос тра ја ња ових два ју еле ме на та и у раз ли чи тим ти по ви ма ис ка за, тра-
ја ње пост фо кал ног де ла из ра же но је као про це нат тра ја ња фо ку са (t% = (tposTF/
tFok)100% ). У свим по сма тра ним ис ка зи ма по ре ђе но је да ли по сто је раз ли ке 
у сред њим вред но сти ма tFok и tposTF. Та ко ђе, ис пи ти ва но је и да ли из ме ђу два 
ти па ис ка за, у истом по ло жа ју, по сто је раз ли ке у сред њим вред но сти ма t%.

7. РЕ ЗУл ТА ТИ И дИ сКУ сИ јА
7.1. ПРО ЗО дИј сКЕ КА РАК ТЕ РИ сТИ КЕ КОН ТРАсТ НОг фО КУ сА У Ис КА ЗУ

Та бе ла 1: По ре ђе ње f0max Fok и f0max posTF у истом ис ка зу41

FOK POSTF
Тип X̅ SD X̅ SD Z sig.
Д1 268,17 41,33 185,81 21,88 3,059 p = 0,002

ДП1 353,51 50,57 203,37 23,57 3,180 p = 0,001
Д2 265,99 36,69 189,50 20,30 3,621 p = 0,000

ДП2 331,10 47,79 193,95 23,84 2,666 p = 0,008
Д3 255,58 31,64 158,37 29,32 3,296 p = 0,001

ДП3 320,46 48,80 171,53 25,50 2,803 p = 0,005

40 При по ре ђе њу од ре ђе них па ра ме та ра фо ку са и пост фо кал ног де ла ни су по сма тра ни 
ис ка зи с фо ку сом у по ло жа ју 4, бу ду ћи да у том по ло жа ју не ма пост фо кал ног де ла. 

41 У та бе ла ма 1, 2, 3 и 4 за да ти па ра ме тар пред ста вље ни су по да ци: сред ња вред ност 
(X̅) и стан дард на де ви ја ци ја (SD) – по себ но за фо кус, по себ но за пост фо кал ни део, ре зул тат 
Wil co xon te sta (Z) и p ни во зна чај но сти (sig.). Вред ност те ста ко ја је ста ти стич ки зна чај на (за 
p < 0,05) у та бе ла ма је озна че на ма сним фон том. 
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Та бе ла 2: По ре ђе ње RFok и RposTF у истом ис ка зу

FOK POSTF
Тип X̅ SD X̅ SD Z sig.
Д1 9,45 2,39 3,67 1,54 3,059 p = 0,002

ДП1 11,13 3,24 4,40 1,35 3,180 p = 0,001
Д2 8,50 2,52 3,81 1,58 3,408 p = 0,001

ДП2 11,43 2,84 4,12 1,25 2,366 p = 0,018
Д3 9,27 2,88 2,48 1,02 2,803 p = 0,005

ДП3 11,40 3,30 3,10 1,43 2,023 p = 0,043

Та бе ла 3: По ре ђе ње IFok и IposTF у истом ис ка зу
FOK POSTF

Тип X̅ SD X̅ SD Z sig.
Д1 77,78 1,98 71,71 2,62 3,059 p = 0,002

ДП1 76,21 2,02 73,12 1,57 2,746 p = 0,006
Д2 78,19 1,39 70,04 2,41 3,622 p = 0,000

ДП2 77,45 2,19 71,06 2,51 2,666 p = 0,008
Д3 76,82 2,44 64,61 2,53 3,480 p = 0,001

ДП3 76,83 1,79 67,19 3,52 2,934 p = 0,003

Та бе ла 4: По ре ђе ње tFok и tposTF у истом ис ка зу

FOK POSTF
Тип X̅ SD X̅ SD Z sig.
Д1 624,17 144,43 451,00 34,29 2,981 p = 0,003

ДП1 577,23 112,18 447,85 40,26 3,180 p = 0,001
Д2 582,47 50,81 506,47 43,43 3,574 p = 0,000

ДП2 583,11 44,63 489,56 64,65 2,666 p = 0,008
Д3 610,73 64,33 625,33 42,39 0,568 p = 0,570

ДП3 595,45 61,07 618,64 56,78 0,711 p = 0,477

7.1.1. У свим ана ли зи ра ним при ме ри ма де кла ра ти ва и де кла ра тив них 
пи та ња, у свим ана ли зи ра ним по ло жа ји ма, кон траст ни фо кус до ми ни ра 
ин то на ци о ном кон ту ром. У ис ка зи ма са не фи нал ним фо ку сом део фра зе 
на кон фо ку са ин то на ци о но је не из ра зит: тон ска ли ни ја је ско ро урав ње на и 
ре а ли зо ва на је у ма лом ра спо ну, не за ви сно од то га да ли се са сто ји од јед не, 
две или три фо нет ске ре чи. Ис ка зи у ко ји ма фо кус ни је у ини ци јал ном по-
ло жа ју – пре фо кал ни део има ју ре а ли зо ван на сли чан на чин. Кре та ње тон ске 
ли ни је на фо ку су је ве о ма жи во, а из ра зи то си ла зно, од но сно уз ла зно тон ско 
кре та ње про те же се над струк ту ром на гла ше ног и на ред ног сло га, што је и 
ина че под руч је оства ре ња ак цен та у срп ском је зи ку (ИвИћ – лЕ ХИ сТЕ 2002: 
153–159; сРЕ дО јЕ вИћ 2011б: 208–209). У ана ли зи ра ним при ме ри ма из но во сад-
ског го во ра, тон ско кре та ње ти пич но за сва ки од че ти ри но во што кав ска ак цен-
та из ра зи ти је је ка да је реч у фо ку су, а ма ње је из ра зи то ка да је реч у пост фо-
кал ном де лу, али ни кад не до ла зи до гу бље ња ква ли тет ских ди стинк ци ја. 
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7.1.2. У свим ана ли зи ра ним при ме ри ма фо кус – у од но су на пост фо кал ни 
део – има ве ћу вред ност f0max. По ред то га, ра спон фо ку са ве ћи је од ра спо на 
пост фо кал ног де ла, а све раз ли ке из ме ђу два ју ра спо на ве ће су од јед ног и 
по по лу сте пе на, што зна чи да се ове две ре чи у ко му ни ка ци ји опа жа ју као 
раз ли чи то ис так ну те.42 Ста ти стич ка ана ли за по да та ка по ка за ла је да је и у 
де кла ра ти ви ма и у де кла ра тив ним пи та њи ма, не за ви сно од по ло жа ја фо ку-
са, сред ња вред ност мак си мал не f0 ста ти стич ки зна чај но ве ћа на фо ку су 
не го на пост фо кал ном де лу (та бе ла 1, сви ти по ви ис ка за), као и да је сред ња 
вред ност ра спо на у ко јем је ре а ли зо ван фо кус ста ти стич ки зна чај но ве ћа од 
сред ње вред но сти ра спо на у ко јем је ре а ли зо ван пост фо кал ни део (та бе ла 2, 
сви ти по ви ис ка за).43 

7.1.3. У са мо јед ном при ме ру пост фо кал ни део опа жа се као гла сни ји 
од фо ку са, у три при ме ра ова два де ла опа жа ју се као под јед на ко гла сни44, 
док се у свим оста лим при ме ри ма фо кус опа жа као гла сни ји (у нај ве ћем 
бро ју при ме ра реч је о из ра зи тим раз ли ка ма у ин тен зи те ту). Ста ти стич ка 
ана ли за по да та ка по ка за ла је да је и у де кла ра ти ви ма и у де кла ра тив ним пи-
та њи ма, не за ви сно од по ло жа ја фо ку са, сред ња вред ност ин тен зи те та фо ку са 
ста ти стич ки зна чај но ве ћа од сред ње вред но сти ин тен зи те та пост фо кал ног 
де ла (та бе ла 3, сви ти по ви ис ка за).

7.1.4. Из у зев у два при ме ра, у по ло жа ју 1 и 2 фо кус увек има ду же тра-
ја ње од пост фо кал ног де ла. У по ло жа ју 3, у нај ве ћем бро ју при ме ра пост фо кал-
ни део тра је ду же од фо ку са. Ова је по ја ва у по ло жа ју 3, на рав но, усло вље на 
по зи ци јом пост фо кал ног де ла, ко ји се, као по след ња реч у ин то на ци о ној 
фра зи, за пра во, ду жи пред па у зом, што је по ја ва ко ја се уни вер зал но сре ће 
у је зи ци ма (gus sen Ho ven – ri e Tveld 1992: 283; va is siè re 2006: 244–245; bec kman 
– ed Wards 1990: 176; breen et al. 2010: 1054). Ста ти стич ка ана ли за по да та ка 
по ка за ла је да је и у де кла ра ти ви ма и де кла ра тив ним пи та њи ма, у по ло жа-
ји ма 1 и 2, тра ја ње фо ку са ста ти стич ки зна чај но ве ће од тра ја ња пост фо кал-
ног де ла (та бе ла 4: Д1, ДП1, Д2, ДП2).

7.1.5. Да кле, и у де кла ра ти ви ма и у де кла ра тив ним пи та њи ма, не за ви сно 
од по ло жа ја, кон траст ни је фо кус – у од но су на пост фо кал ни део ис ка за – увек 
про зо диј ски ис так нут. У од но су на пост фо кал ни део, фо кус има ве ћу мак си-
мал ну вред ност f0, ре а ли зо ван је у ве ћем ра спо ну и ве ћег је сред њег ин тен зи-
те та. Из ме ђу фо ку са и пост фо кал ног де ла – по овим па ра ме три ма – по сто је 
ста ти стич ки зна чај не раз ли ке. По ред то га, кон траст ни фо кус, у свим по ло жа-
ји ма – осим ка да је прет по след ња реч у ис ка зу – има ду же тра ја ње од пост-

42 Про ме не ин то на ци је ко је се од и гра ва ју у ин тер ва ли ма ма њим од јед ног и по по лу-
сте пе на не мо гу се по у зда но опа зи ти као про ме не у ис ти ца њу и оне не ма ју зна ча ја у го вор ној 
ко му ни ка ци ји (ri e Tveld – gus sen Ho ven 1985: 304; no o Te bom 1997: 645).

43 Упо ре ди ти кре та ње f0 над фо ку сом и над пост фо кал ним де лом ис ка за на сли ка ма 1, 
2, 3 и 4. При тран скрип ци ји при ме ра ко ри шће ни су сим бо ли Ме ђу на род ног фо нет ског ал фа-
бе та (HI PA 2007).

44 Иа ко је на ше ис тра жи ва ње у пот пу но сти за сно ва но на аку стич ким ме ре њи ма и ни је 
об у хва та ло ис пи ти ва ње пер цеп ци је, под се ћа мо на то да про ме не ин тен зи те та ма ње од 1 dB 
ни су пер цеп ти бил не, бу ду ћи да је то нај ма ња про ме на ин тен зи те та ко ју мо же мо да опа зи мо 
као про ме ну гла сно сти (eve resT 2001: 70).
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фо кал ног де ла ис ка за исте ве ли чи не, а раз ли ке у тра ја њу ста ти стич ки су 
зна чај не. Ва жно је ис та ћи да ови ре зул та ти по ка зу ју да се за мар ки ра ње 
ин фор ма ци о не струк ту ре у срп ском је зи ку – и у ова ко раз ли чи тим ис ка зи-
ма – ко ри сте иста про зо диј ска сред ства, ко ја се и ком би ну ју на исти на чин. 
На ши су ре зул та ти у скла ду с прет ход но да тим опи си ма фо ку са у срп ском 
је зи ку (ИвИћ – лЕ ХИ сТЕ 2002; сРЕ дО јЕ вИћ 2011б).45 Ка да је у пи та њу про зо диј-
ска ис так ну тост кон траст ног фо ку са у од но су на пост фо кал ни део ис ка за, срп-
ски је зик не по ка зу је ни ка кве спе ци фич но сти и опи са не се ре а ли за ци је сма тра-
ју про то ти пич ним у фо нет ско-фо но ло шкој ли те ра ту ри о фо ку су (va is siè re 
2006). Наш опис, де лом или у пот пу но сти, од го ва ра број ним опи си ма кон-
траст ног фо ку са у дру гим је зи ци ма (ен гле ском (broWn 1983; broWn – yule 
1988; cHa Fe 1994; Wen ner sTrom 2001; xu – xu 2005); (ман да рин ском) ки не ском 
(Jin 1996; xu et al. 2004); швед ском (ban nerT 1995; sTran gerT – Held ner 1994); 
ру ском (sve To za ro va 1998: 271–272)). Ин то на ци о ни (и уоп ште про зо диј ски) 
од но си ко ји су на ђе ни у при ме ри ма из срп ског је зи ка – у ко му ни ка ци ји уни-
вер зал но пре но се од ре ђе на зна че ња и у пот пу но сти су у скла ду с Гу сен хо-
ве но вом хи по те зом о ко ду уло же ног тру да.

Сли ка 1: СтанКиСу рад ни це штам па ле на гра ду.

Сли ка 2: СтанКиСу рад ни це штам па ле на гра ду?

45 Ипак, на по ми ње мо да спе ци фич но тон ско кре та ње ко је Ивић и Ле хи сте зо ву „ин-
верс ном кри ву љом”, ко је су на шли у упит ним ис ка зи ма – у на шем кор пу су ни је за бе ле же но.
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Сли ка 3: Стан ки су раднице штам па ле на гра ду.

Сли ка 4: Стан ки су раднице штам па ле на гра ду?

7.2. ПО РЕ ђЕ њЕ ПРО ЗО дИј сКИХ КА РАК ТЕ РИ сТИ КА КОН ТРАсТ НОг фО КУ сА У ПА РО-
вИ мА дЕ КлА РА ТИ вА И дЕ КлА РА ТИв НИХ ПИ ТА њА

Та бе ла 5: По ре ђе ње f0max Fok у па ро ви ма де кла ра ти ва и де кла ра тив них пи та ња46 

Д ДП
Положај X̅ SD X̅ SD U sig.

1 268,17 41,33 353,50 50,57 20 p = 0,002
2 265,99 36,69 331,10 47,79 26 p = 0,006
3 255,58 31,64 320,46 48,80 26 p = 0,003
4 215,81 22,96 274,83 41,94 24 p = 0,000

46 У та бе ла ма 5, 6, 7, 8, 9 и 10 за да ти па ра ме тар пред ста вље ни су по да ци: сред ња вред-
ност (X̅) и стан дард на де ви ја ци ја (SD) – по себ но за де кла ра тив, по себ но за де кла ра тив но 
пи та ње, ре зул тат Mann-Whit ney U te sta (U) i p ни во зна чај но сти (sig.). Вред ност те ста ко ја је 
ста ти стич ки зна чај на (за p < 0,05) у та бе ла ма је озна че на ма сним фон том.
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Та бе ла 6: По ре ђе ње RFok у па ро ви ма де кла ра ти ва и де кла ра тив них пи та ња

Д ДП
Положај X̅ SD X̅ SD U sig.

1 9,45 2,39 11,12 3,24 53 p = 0,174
2 8,50 2,52 11,43 2,84 28 p = 0,009
3 9,27 2,88 11,40 3,30 50 p = 0,092
4 13,53 6,55 14,89 5,09 94 p = 0,417

Та бе ла 7: По ре ђе ње RposTF у па ро ви ма де кла ра ти ва и де кла ра тив них пи та ња

Д ДП
Положај X̅ SD X̅ SD U sig.

1 3,67 1,54 4,40 1,35 51 p = 0,142
2 3,81 1,58 4,12 1,25 51 p = 0,916
3 2,48 1,02 3,10 1,43 22 p = 0,713

Та бе ла 8: По ре ђе ње R(Fok – posTF) у па ро ви ма де кла ра ти ва и де кла ра тив них пи та ња 

Д ДП
Положај X̅ SD X̅ SD U sig.

1 6,27 2,57 9,50 2,86 28 p = 0,007
2 5,80 2,41 9,21 2,70 22 p = 0,003
3 8,76 3,11 11,32 3,50 41 p = 0,089

Та бе ла 9: По ре ђе ње IFok – IposTF у па ро ви ма де кла ра ти ва и де кла ра тив них пи та ња 

Д ДП
Положај X̅ SD X̅ SD U sig.

1 6,08 3,28 3,09 2,85 40 p = 0,039
2 8,15 2,06 6,39 2,68 42 p = 0,063
3 12,20 3,51 9,64 3,75 49 p = 0,082

Та бе ла 10: По ре ђе ње t% у па ро ви ма де кла ра ти ва и де кла ра тив них пи та ња 

Д ДП
Положај X̅ SD X̅ SD U sig.

1 75,19 14,60 80,06 14,95 64 p = 0,446
2 87,40 8,82 84,37 12,17 68 p = 0,647
3 103,86 16,30 105,38 18,00 79 p = 0,856

7.2.1. Из ме ђу де кла ра ти ва и де кла ра тив них пи та ња ко ји има ју фо кус у истом 
по ло жа ју не за па жа ју се зна чај не раз ли ке у оп штем прав цу кре та ња f0.47 

47 Из ме ђу ана ли зи ра них при ме ра де кла ра ти ва и де кла ра тив них пи та ња не ма раз ли ке 
у прав цу кре та ња f0 на кра ју фра зе. Си ла зни кра је ви ин то на ци о них кон ту ра од ли ку ју де кла-
ра тив на пи та ња у број ним је зи ци ма све та (сРЕ дО јЕ вИћ 2014: 98–99). 
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Ипак, део ко јим је ре а ли зо ван фо кус – ко ји у оба ти па ис ка за до ми ни ра ин то-
на ци о ном кон ту ром – у де кла ра тив ним је пи та њи ма ре а ли зо ван из ра зи ти јим 
тон ским кре та њем, ко је об у хва та ве ће ин тер ва ле и про те же се до нај ви ших 
де ло ва ре ги стра го вор ни ца. 

Ана ли зи ра ни по да ци по ка зу ју да је у сва ком од че ти ри ана ли зи ра на 
по ло жа ја, сред ња вред ност f0max фо ку са ста ти стич ки зна чај но ве ћа у де кла-
ра тив ним пи та њи ма не го у де кла ра ти ви ма (та бе ла 5, сви по ло жа ји).48 По ред 
то га, у од но су на де кла ра ти ве, у де кла ра тив ним су пи та њи ма и фо кус и пост-
фо кал ни део ре а ли зо ва ни у ве ћем ра спо ну, али та је раз ли ка ста ти стич ки 
зна чај на са мо у по ло жа ју 2 (та бе ле 5 и 6, по ло жај 2). Та ко ђе, ра спон из ме ђу 
фо ку са и пост фо кал ног де ла – у свим по сма тра ним по ло жа ји ма – ве ћи је у 
де кла ра тив ним пи та њи ма не го у де кла ра ти ви ма. Ипак, ова је раз ли ка ста-
ти стич ки зна чај на са мо у по ло жа ји ма 1 и 2, али не и у по ло жа ју 3. На ши су 
ре зул та ти ме ре ња у скла ду с прет ход ним опи си ма фо ку са у два ма ти по ви ма 
ис ка за у срп ском је зи ку (ИвИћ – лЕ ХИ сТЕ 2002; сРЕ дО јЕ вИћ 2011б). За раз ли ку 
од Иди ја и Ку пе ра, ко ји су на при ме ри ма из ен гле ског је зи ка уста но ви ли да 
ма ки смал не вред но сти f0 на фо ку су раз ли ку ју ме ђу соб но де кла ра ти ве и де-
кла ра тив на пи та ња са мо ка да је у њи ма фо кус у фи нал ном по ло жа ју (eady – 
co o per 1986), у на шем се ис тра жи ва њу по осно ву овог па ра ме тра раз ли ку ју 
два ти па ис ка за у свим по сма тра ним по ло жа ји ма. На ши су ре зул та ти са гла сни 
са ре зул та ти ма до ко јих су до шли Бо рас-Ко мез и са рад ни ци (borràs-co mes 
et al. 2014), ко ји су у при ме ри ма из ка та лон ског је зи ка на шли да је кон траст ни 
фо кус де кла ра тив ног пи та ња ре а ли зо ван у ве ћем ра спо ну од кон траст ног 
фо ку са де кла ра ти ва. Та ко ђе, на ши су по да ци са гла сни и са на ла зи ма Ли ја, 
ко ји на во ди да у (ман да рин ском) ки не ском кон траст ни фо кус и у де кла ра ти-
ви ма и у де кла ра тив ним пи та њи ма ка рак те ри ше по ве ћан ра спон на фо ку су 
и сма њен ра спон на пост фо кал ном де лу, али да се нај ве ће вред но сти ра спо на 
фо ку са сре ћу упра во у де кла ра тив ним пи та њи ма (lee 2005: 158).

Ве ће вред но сти f0 ко је се сре ћу на фо ку су де кла ра тив ног пи та ња мо гу-
ће је об ја сни ти хи по те зом о фре квен циј ском ко ду (енг. The Fre qu ency Co de), 
ко ји је, по ред ко да уло же ног тру да, је дан од би о ло шких ко до ва. На и ме, по-
сма тра ју ћи ре а ли за ци ју упит них ис ка за у раз ли чи тим је зи ци ма, али и гра ђу 
фо на ци о ног апа ра та код љу ди, пти ца и си са ра, Оха ла је по ста вио хи по те зу 
да од ре ђе ни об ли ци ин то на ци о них кон ту ра уни вер зал но пре но се од ре ђе на 
зна че ња, што је усло вље но од ре ђе ним ка рак те ри сти ка ма фо на ци о ног апа-
ра та (oHa la 1996). Ова су за па жа ња по твр ђе на број ним ис тра жи ва њи ма, у 
ко ји ма је за кљу че но да ви ши тон ски вр хун ци и(ли) ви ши кра је ви ин то на цио-
них кон ту ра – је су зна ча јан аку стич ки ко ре лат упит но сти у број ним је зи ци ма 
све та. Уко ли ко два ис ка за, ко ји ма је у осно ви иста син так сич ка струк ту ра, 
има ју јед на ке кра је ве ин то на ци о них кон ту ра, ис каз у ком је фо кус ре а ли зо ван 
из ра зи то ви со ким вред но сти ма f0 – би ће пер ци пи ран као упит ни (gus sen-
Ho ven 2004: 82–83; sTud derT-ken nedy – Had ding 1973). Уста но вље не раз ли ке 
у мак си мал ним вред но сти ма f0 на фо ку су на ших де кла ра ти ва и де кла ра тив-
них пи та ња мо гу ће је, да кле, об ја сни ти Оха ли ном хи по те зом о фре квен циј-
ском ко ду. 

48 Упо ре ди ти кре та ње f0 над фо ку сом на сли ка ма 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6.
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У рет ким ис тра жи ва њи ма раз ли ка у ре а ли за ци ји кон траст ног фо ку са 
у де кла ра ти ви ма и де кла ра тив ним пи та њи ма не об ја шња ва ју се раз ло зи због 
ко јих у пи та њи ма до ла зи до по ве ћа ња вред но сти ра спо на f0 на фо ку су. Иа ко 
та ква об ја шње ња ни су је дан од ци ље ва овог ра да, по ну ди ће мо је дан од мо гу-
ћих од го во ра. Го вор ни ку ко ји ре а ли зу је де кла ра тив на пи та ња са кон траст ним 
фо ку сом не не до ста ју ни ка кве ин фор ма ци је – он их је, у ства ри, до био, али 
тра жи од са го вор ни ка по твр ду и из ра жа ва сво је из не на ђе ње, не ве ри цу и сл. 
Дру гим ре чи ма, ова су пи та ња слич на пи та њи ма из не на ђе ња (енг. sur pri se 
qu e sti ons) (на при мер: А: Мар ко се ја вио из Сид не ја! Б: Он је у ауСтралији? 
Ре као је да иде у Париз!) (Wil son – sper ber 1988: 19). Емо ци ја из не на ђе ња, с 
дру ге стра не, има свој го вор ни из раз и, ка ко је утвр ђе но ана ли зом при ме ра 
из ен гле ског, не мач ког, хин ди ја и арап ског је зи ка, из не на ђе ње се од дру гих 
(ис пи ти ва них) емо ци ја (бе са, пре зи ра, стра ха, ту ге и сре ће) раз ли ку је упра во 
по то ме што има нај ве ће вред но сти ра спо на f0, као и нај ве ће сред ње вред-
но сти f0 (pell et al. 2009: 432). Да кле, ка да ре а ли зу је де кла ра тив но пи та ње 
с кон траст ним фо ку сом, го вор ник по ка зу је сво је из не на ђе ње у ве зи с ис ка-
зом ко ји је прет ход но чуо, што се на аку стич ком пла ну оства ру је пре све га 
по ве ћа њем ра спо на f0 на ре чи ко ја је у фо ку су. 

7.2.2. Иа ко се и у де кла ра ти ви ма и у де кла ра тив ним пи та њи ма, у свим 
по сма тра ним по ло жа ји ма, фо кус од пост фо кал ног де ла ис ти че ве ћим вред-
но сти ма ин тен зи те та, по ре ђе њем два ју ти по ва ис ка за за па жа се да ин тен-
зи тет ско ис ти ца ње фо ку са ни је у пот пу но сти исто у два ма ти по ви ма ис ка за. 
На и ме, раз ли ка ин тен зи те та фо ку са и пост фо кал ног де ла ве ћа је у де кла ра-
ти ви ма не го у де кла ра тив ним пи та њи ма, али је ова раз ли ка ста ти стич ки зна-
чај на са мо у по ло жа ју 1 (та бе ла 9, по ло жај 1). Што је фо кус бли же кра ју ис ка за, 
фо кус и пост фо кал ни део све се из ра зи ти је раз ли ку ју у ин тен зи те ту. 

7.2.3. Ка да је у пи та њу од нос тра ја ња фо ку са и пост фо кал ног де ла – из ме-
ђу де кла ра ти ва и де кла ра тив них пи та ња не ма до след них раз ли ка (та бе ла 10).

Сли ка 5: Стан ки су рад ни це штам па ле награду.
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Сли ка 6: Стан ки су рад ни це штам па ле награду?

8. ЗА КљУ чАК. На ше је ис тра жи ва ње по ка за ло да се у ана ли зи ра ним при-
ме ри ма из но во сад ског го во ра за озна ча ва ње ин фор ма ци о не струк ту ре ис ка-
за – и у де кла ра ти ви ма и у де кла ра тив ним пи та њи ма, у свим по сма тра ним 
по ло жа ји ма – ко ри сте иста про зо диј ска сред ства. Кон траст ни је фо кус нај мар-
кант ни ји део ин то на ци о не кон ту ре, док је пост фо кал ни део тон ски не из ра-
зит. Тон ско кре та ње нај у оч љи ви је је над струк ту ром ко ју чи не на гла ше ни 
и на ред ни слог ре чи ко ја је у фо ку су. У ана ли зи ра ним при ме ри ма ни је до шло 
до де зак цен ту а ци је ре чи у пост фо кал ном по ло жа ју.

Кон траст ни фо кус – у од но су на пост фо кал ни део ис ка за јед на ке ве ли-
чи не – има ве ћу вред ност мак си мал не f0 и ре а ли зо ван је у ве ћем ра спо ну. 
Ове су раз ли ке пер цеп ти бил не и ста ти стич ки су зна чај не. По ред то га, у од-
но су на пост фо кал ни део, фо кус је ре а ли зо ван ве ћим ин тен зи те том (нај че шће 
се ра ди о ве ли ким про ме на ма ин тен зи те та). Раз ли ке ин тен зи те та из ме ђу 
фо ку са и пост фо кал ног де ла ста ти стич ки су зна чај не. Та ко ђе, фо кус у од но су 
на пост фо кал ни део има ду же тра ја ње. Ове су про ме не ста ти стич ки зна чај не 
у по ло жа ји ма 1 и 2, али не и у по ло жа ју 3 (ка да је фо кус прет по след ња реч 
у ис ка зу), бу ду ћи да се та да пост фо кал ни део, као по след ња реч у ис ка зу, 
ау то мат ски ду жи пред па у зом. 

На ши су опи си у скла ду с прет ход ним опи си ма фо ку са у срп ском је зи ку 
(ИвИћ – лЕ ХИ сТЕ 2002; сРЕ дО јЕ вИћ 2011б). Ре зул та ти ста ти стич ке ана ли зе по-
твр ди ли су да се у срп ском је зи ку кон траст ни фо кус од пост фо кал ног де ла 
ис ти че на исти на чин као и у број ним је зи ци ма све та (va is siè re 2006; у ен гле-
ском: broWn 1983; broWn – yule 1988; cHa Fe 1994; Wen ner sTrom 2001; xu – xu 
2005; (ман да рин ском) ки не ском: Jin 1996; xu et al. 2004; швед ском: ban nerT 
1995; sTran gerT – Held ner 1994; ру ском: sve To za ro va 1998). Ова ква ре а ли за-
ци ја кон траст ног фо ку са у срп ском је зи ку вер но од ра жа ва основ не прин ци пе 
Гу сен хо ве но ве хи по те зе о ко ду уло же ног тру да. 

Ипак, без об зи ра на то што се за ре а ли за ци ју кон траст ног фо ку са и у де-
кла ра ти ви ма и у де кла ра тив ним пи та њи ма ко ри сте иста про зо диј ска сред ства, 
ре а ли за ци ја фо ку са у два ма ти по ви ма ис ка за ни је у пот пу но сти иста. На 
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по чет ку, у сре ди ни и на кра ју ис ка за кон траст ни фо кус има ве ћу мак си мал-
ну f0 у де кла ра тив ним пи та њи ма не го у де кла ра ти ви ма. Ове су раз ли ке у 
сви ма по сма тра ним по ло жа ји ма ста ти стич ки зна чај не. Ова је по ја ва у пот-
пу но сти у скла ду с Оха ли ном хи по те зом о фре квен циј ском ко ду. 

У од но су на де кла ра ти ве, у де кла ра тив ним су пи та њи ма и фо кус и 
пост фо кал ни део ре а ли зо ва ни у ве ћем ра спо ну, а ве ћа је и разлка ра спо на 
из ме ђу ових два ју де ло ва ис ка за. По пи та њу ових па ра ме та ра, раз ли ке из ме ђу 
два ти па ис ка за ста ти стич ки су зна чај не са мо у не ким по ло жа ји ма. На ши су 
ре зул та ти у скла ду с прет ход ним опи си ма фо ку са у два ма ти по ви ма ис ка за 
у срп ском је зи ку и углав ном су са гла сни с ре зул та ти ма до ко јих се до шло у 
рет ким ис пи ти ва њи ма у ко ји ма су по ре ђе не аку стич ке ка рак те ри сти ке фо-
ку са у де кла ра ти ви ма и де кла ра тив ним пи та њи ма (у ка та лон ском: borràs-
-co mes et al. 2014; (ман да рин ском) ки не ском: lee 2005). 

Раз ли ка ин тен зи те та фо ку са и пост фо кал ног де ла ве ћа је у де кла ра ти-
ви ма не го у де кла ра тив ним пи та њи ма, али ове су раз ли ке ста ти стич ки зна-
чај не са мо у не ким по ло жа ји ма. Од нос тра ја ња фо ку са и пост фо кал ног де ла 
не раз ли ку је се ме ђу соб но у два ма ти по ви ма ис ка за. 

Пот пу ни опис про зо диј ских ка рак те ри сти ка кон траст ног фо ку са у срп-
ском је зи ку мо гу ће је да ти тек ка да слич ним ис тра жи ва њи ма бу ду об у хва-
ће ни го вор ни ци раз ли чи тих ста ро сних до би и обра зо ва ња из раз ли чи тих 
обла сти срп ског је зич ког под руч ја. Ве ћи кор пус ће ра све тли ти да ли па ра ме-
три за ко је је са мо у не ким по ло жа ји ма кон ста то ва но да се ста ти стич ки зна-
чај но раз ли ку ју у де кла ра ти ви ма и де кла ра тив ним пи та њи ма – за и ста има ју 
фо но ло шки зна чај. За раз ли ку од прет ход них ис тра жи ва ња у ко ји ма је са мо 
опи са на про зо диј ска ис так ну тост фо ку са, овим је ис тра жи ва њем по ка за но 
да су раз ли ке у аку стич ким па ра ме три ма из ме ђу фо ку са и пост фо кал ног 
де ла – не за ви сно од ти па ис ка за и по ло жа ја у ис ка зу – ста ти стич ки зна чај не.
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De jan Sre do je vić

PR O SO DIC CHA RAC TE RI STICS OF CON TRA STI VE FO CUS 
IN PA IRS OF DEC LA RA TI VES AND DEC LA RA TI VE QU E STI ONS

S u m  m a r y

This pa per exa mi nes the re se arch re sults of pr o so dic fe a tu res of a con tra sti ve fo cus in Ser bian 
and in va ri o us world lan gu a ges. It was ob ser ved whet her the sa me pro so dic fe a tu res we re used for 
mar king the con tra sti ve fo cus in dec la ra ti ves and dec la ra ti ve qu e sti ons in dif fe rent analysed po si ti ons. 
The re sults of the abo ve men ti o ned re se arch we re com pa red to the re sults of the re se arch pre sen ted 
in this pa per. This re se arch had been con duc ted on the sam ples from Ser bian con ta i ning the pro nun-
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ci a tion of young fe ma le spe a kers ori gi na ting from No vi Sad. We stu died the spec tro graphs of 256 
sam ples of 16 dec la ra ti ves and 16 dec la ra ti ve qu e sti ons, in which the fo cus co uld be in one of the 
fo ur ob ser ved po si ti ons. Spec tro graphs we re read for 108 se lec ted sam ples. Af ter this, a sta ti sti cal 
analysis of the me a su red da ta for ele ven ob ser ved pa ra me ters was con duc ted. Re gar dless of the type 
of an ut te ran ce and the po si tion in the ut te ran ce, the con tra sti ve fo cus (in com pa ri son to the post fo cal 
seg ment) has a gre a ter ma xi mum f0, it is re a li sed with a gre a ter pitch ran ge and it is cha rac te ri sed 
by hig her in ten sity va lu es and a lon ger du ra tion. The fo und dif fe ren ces (ex cept for du ra tion) are 
al ways sta ti sti cally sig ni fi cant. Bet we en the con tra sti ve fo cus in pa irs of dec la ra ti ves and dec la ra ti ve 
qu e sti ons, the re are sta ti sti cally sig ni fi cant dif fe ren ces in the va lu es of ma xi mum f0, whi le the dif-
fe ren ces in ot her va lu es are not al ways sta ti sti cally sig ni fi cant. The con tra sti ve fo cus is re a li sed 
pur su ant to Gus sen ho ven’s hypot he sis on the Ef fort Co de.
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Сан дра Ву ка со је вић

вА РИ јА цИ јЕ f0 У фУНК цИ јИ сИг НА лИ ЗИ РА њА  
вР сТЕ ПРЕ КИ дА њА У СИ СТЕ МУ ПРЕ У ЗИ МА ЊА РЕ ДА  

ГО ВО РЕ ЊА У ЕН ГЛЕ СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

У ра ду се ис пи ту ју по тен ци јал не ва ри ја ци је па ра ме та ра основ не фре квен ци је 
то на (f0) при ли ком вр ше ња ко о пе ра тив них и ин тру зив них пре ки да у кон вер за ци ји. 
Ис тра жи ва ње, оба вље но на кор пу су ко ји чи не те ле ви зиј ске еми си је раз го вор ног сти ла 
на ен гле ском је зи ку, укљу чу је ау ди тив ни при ступ и те мељ но пре гле да ње спек тро гра ма 
до би је них при мје ном про гра ма Pra at. Ре зул та ти упу ћу ју на за кљу чак да ври јед но сти f0 
ва ри ра ју у за ви сно сти од ти па пре ки да ња. У ци љу да ље по твр де за кључ ка оба вље но је 
мје ре ње од ре ђе них па ра ме та ра f0 у јед ном бро ју ти пич них при мје ра два ти па пре ки да ња.

Кључ не ри је чи: основ на фре квен ци ја (f0), ко о пе ра тив на и ин тру зив на пре ки да ња, 
ред го во ре ња, те ле ви зиј ске еми си је раз го вор ног ти па.

This pa per ex plo res the po ten tial va ri a ti ons of fun da men tal fre qu ency (f0) du ring co o-
pe ra ti ve and in tru si ve in ter rup ti ons in con ver sa tion. The re se arch, con duc ted on the ma te rial 
ex cerp ted from Ame ri can TV talk shows, com bi nes au di tory analysis and tho ro ugh vi sual 
in spec tion of the spec tro grams col lec ted by me ans of Pra at. The fin dings sug gest that the f0 
va lu es vary de pen ding on the type of in ter rup tion. Ad di ti o nally, so me aco u stic pa ra me ters 
we re me a su red wit hin a li mi ted num ber of exam ples of over lap ping talk for the pur po se of 
con fir ming the ob ta i ned re sults. 

Keywords: fun da men tal fre qu ency (f0), co o pe ra ti ve and in tru si ve in ter rup ti ons, turn, 
TV talk shows.

1. УвОд. Раз го вор је про цес ко ји под ра зу ми је ва уче шће два или ви ше 
го вор ни ка. Оп ште пра ви ло је да је дан го вор ник го во ри у од ре ђе ном вре мен-
ском ин тер ва лу, па на кон што за вр ши сво је из ла га ње, укљу чу је се са го вор-
ник и та ко пре у зи ма свој ред го во ре ња. Ова ква кон ти ну и ра на смје на уче-
сни ка то ком раз го во ра де фи ни ше се као си стем пре у зи ма ња ре да го во ре ња 
(у да љем тек сту СПРГ). Ри јеч је о ви ше слој ном си сте му сат ка ном од кон-
струк циј ских је ди ни ца, пра ви ла у ве зи с из бо ром на ред ног го вор ни ка, се та 
прин ци па, чи јим је ком би но ва њем и по што ва њем мо гу ће ан ти ци пи ра ти тзв. 
мје сто тран зи та (енгл. tran si tion re le van ce pla ce), тј. тре ну так у кон вер за ци ји 
ко ји се по сма тра као по тен ци јал но за вр ше на син так сич ка цје ли на и крај ре да 
јед ног го вор ни ка, а у ком мо же до ћи до пре у зи ма ња ре да од стра не дру гог 
го вор ни ка (sacks – scHe gloFF – JeF Fer son 1974: 703)1. Ду го је по др жа ва на 

1 Док Сакс, Ше глоф и Џе фер сон (sacks – scHe gloFF – JeF Fer son 1974) из два ја ју син так сич-
ку ком по нен ту као нај про ми нент ни ји знак у ан ти ци пи ра њу по тен ци јал ног мје ста тран зи та, 
ау тор ке Форд и Томп сон (Ford – THomp son 1996) сма тра ју да се у об зир мо ра узе ти ви ше фак-
то ра, и у том сми слу ука зу ју на зна чај ин тер ак ци је три ни воа: син так сич ког, ин то на ци о ног и 
праг ма тич ког. Пре ма њи хо вим ре зул та ти ма, син так сич ки крај, ко ји под ра зу ми је ва син так-
сич ки ис прав но фор ми ра ни ис каз, нај ма ње је по у здан сиг нал по тен ци јал не смје не го вор ни ка 
(1996: 155). Ин то на ци о ни крај ве зу је се за од го ва ра ју ћу ин то на ци о ну кон ту ру, тј. за тач ку у 
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прет по став ка да се пра вил на смје на го вор ни ка од ви ја уз ма ли број пре кла-
па ња и па у за, и то упра во за хва љу ју ћи про јек ци ји по тен ци јал ног кра ја ре да. 
На рав но, сма тра ло се да је исто вре ме но го во ре ње ви ше го вор ни ка по ја ва ка-
рак те ри стич на за про цес ко му ни ка ци је, али да је крат ког тра ја ња (sacks – 
scHe gloFF – JeF Fer son 1974). Ме ђу тим, но ви ја ис тра жи ва ња СПРГ опо вр га ва ју 
по ме ну ту прет по став ку, а њи хо ви ре зул та ти ука зу ју на ви сок сте пен пре ки-
да ња и пре кла па ња у раз го во ру (FrencH – lo cal 1983; Ford – THomp son 1996; 
Wells – mac Far la ne 1998; Fu ro 2001; kur Tić et al. 2009; 2010; Held ner – edlund 
2010). Упра во jе у фо ку су овог ра да фе но мен пре ки да ња у кон вер за ци ји, и 
то с по себ ним освр том на уло гу основ не фре квен ци је то на (f0) у тре нут ку пре-
ки да. По ла зе ћи од прет по став ке да се па ра ме три f0 ма ни фе сту ју на раз ли-
чи те на чи не у за ви сно сти од ти па пре ки да ња, вр ше на је ау ди тив на ана ли за 
при мје ра из кор пу са на ен гле ском је зи ку (аме рич ки ва ри је тет), а до би је ни 
спек тро гра ми ви зу ел но су пре гле да ни у ци љу пра ће ња тон ског кре та ња и 
утвр ђи ва ња евен ту ал них мо ди фи ка ци ја f0 у тре нут ку по вре де ре да тре нут-
ног го вор ни ка. У од ре ђе ним при мје ри ма вр ше на су и мје ре ња спе ци фич них 
па ра ме та ра f0, што ће би ти де таљ но при ка за но у ме то до ло шком одјељ ку. 
Ипак, y на став ку ће мо пр во по ку ша ти да обез би је ди мо де фи ни ци ју пој ма 
пре ки да ње, yз осврт на раз ли ку из ме ђу тог тер ми на и тер ми на пре кла па ње, 
а за тим ће мо ука за ти на сте пен заступљeности f0 у до са да шњем ис пи ти ва њу 
по ме ну тог фе но ме на. На кра ју, при ка за ће мо и ре зул та те ис тра жи ва ња до 
ко јих смо ми до шли.

2. ПРЕ КИ дА њА У РАЗ гО вО РУ. Сакс, Ше глоф и Џе фер сон (1974), де таљ но 
опи су ју ћи СПРГ, по ка за ли су да по што ва ње ни за пра ви ла и прин ци па то ком 
раз го во ра ре зул ти ра мо гућ но шћу ан ти ци пи ра ња по тен ци јал ног мје ста тран-
зи та, а са мим тим и син хро ни зо ва ном смје ном уче сни ка у раз го во ру. Упр кос 
то ме, кон стант но и до сљед но при др жа ва ње пра ви ла то ком вер бал не ко му ни-
ка ци је го то во је не мо гу ће, а фре квент не по ја ве пре кла па ње и пре ки да ње, на-
ро чи то то ком раз го во ра ко ји укљу чу ју ви ше од два уче сни ка, иду у при лог 
овој тврд њи. Без об зи ра на вр сту го вор ног дис кур са, пре ки да ња и пре кла-
па ња оба ве зни су сег мен ти раз го во ра, а са мим тим и СПРГ. Упра во из овог 
раз ло га не чу ди по да так да лин гви сти по ста вља ју у сре ди ште ин те ре со ва ња 
баш ова два фе но ме на, при ла зе ћи им из раз ли чи тих угло ва (dun can 1972, 
1975; scHaF Fer 1983; Ford – THomp son 1996; scHe gloFF 2000; sHri berg et al. 2001; 
Wen ner sTrom 2001; ce Tin – sHri berg 2006; yuan et al. 2007; gra va no 2009; 
in ter a lia). Иа ко се не мо гу уса гла си ти око јед но о бра зног де фи ни са ња два пој ма, 
ис тра жи ва чи се сва ка ко сла жу у то ме да тре ба на пра ви ти ди стинк ци ју у њи-
хо вим зна че њи ма и функ ци ја ма.

Зи мер ман и Вест (zim mer man – WesT 1975; WesT – zim mer man 1983) ви де 
пре ки да ње као об лик си мул та ног го во ра, ко ји пред ста вља по вре ду ре да тре-
нут ног го вор ни ка. Они ис ти чу и да је основ на функ ци ја пре ки да ња де мон-
стри ра ње кон тро ле и мо ћи у ин тер ак ци ји. Ау тор ке Џејмс и Кларк (Ja mes – 

ко јој се ја сно мо же чу ти фи нал на, си ла зна или уз ла зна, ин то на ци ја (1996: 147). Праг ма тич ки 
крај под ра зу ми је ва ис каз с фи нал ном ин то на ци о ном кон ту ром ко ји се мо ра ту ма чи ти као цје-
ло ви та, пот пу на кон вер за ци о на дје лат ност у од ре ђе ном кон тек сту (1996: 150‒151).
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clar ke 1993) ка жу да пре ки да ње под ра зу ми је ва укљу чи ва ње у раз го вор 
не ког го вор ни ка при је не го што је прет ход ни го вор ник за вр шио свој ред. 
Та нен (Tan nen 1983) пра ви раз ли ку из ме ђу пре ки да ња и пре кла па ња, при 
че му пре ки да ње де фи ни ше као на мјер ну рад њу ко ју го вор ник вр ши у ци љу 
пре у зи ма ња ре да го во ре ња, док пре кла па ње ви ди као не у трал ну рад њу без 
не га тив не ко но та ци је. Са вић (sa vić 1993) ис ти че да до пре кла па ња у кон вер-
за ци ји до ла зи усљед по гре шног ту ма че ња од стра не не ког уче сни ка да је 
тре нут ни го вор ник за вр шио свој ред (стр. 63). Че сто се ја вља и као ре зул тат 
до бре са рад ње и за јед нич ког гра ђе ња раз го во ра. Пре ки да ње, на дру гој стра ни, 
под ра зу ми је ва гу бље ње во де ће уло ге од стра не го вор ни ка ко ји је оне мо гу ћен 
да до вр ши ми сао јер га са го вор ник пре ки да (стр. 65). Ше глоф (scHe gloFF 
2000) из јед на ча ва тер ми не пре кла па ње и си мул та ни го вор, бу ду ћи да они 
озна ча ва ју го вор дви је или ви ше осо ба у истом тре нут ку. Док Ше глоф из бје-
га ва упо тре бу тер ми на пре ки да ње, Хач би (HuTcHby 1996) упра во тај тер мин 
ко ри сти као си но ним за си мул та ни го вор. Ју ан и др. (yuan et al. 2007) де фи-
ни шу пре ки да ње као упад у ред тре нут ног го вор ни ка, на гла ша ва ју ћи да оно 
тра је ду же од пре кла па ња. Ли ди ко ут (lid di e co aT 2007) ди је ли пре кла па ња 
на про бле ма тич на и не про бле ма тич на, при че му пре ки да ње де фи ни ше 
про бле ма тич ним ви дом пре кла па ња (стр. 82).

Френч и Ло кал (FrencH – lo cal 1983), опи су ју ћи упа де у ред го вор ни ка 
као пе ри о дич но оби љеж је кон вер за ци је, пра ве раз ли ку из ме ђу ком пе ти тив-
ног и не ком пе ти тив ног пре ки да ре да (стр. 17). Ком пе ти тив ни пре ки ди де мон-
стри ра ју ин тен ци о зни упад у ред тре нут ног го вор ни ка од стра не са го вор-
ни ка, и то у ци љу при сва ја ња ре да. Са го вор ник то чи ни на мје сту ко је ни је 
тран зит ног ка рак те ра и за не ма ру је пра ви ла СПРГ јер же ли да се укљу чи у 
раз го вор баш у овом тре нут ку (стр. 18). Не ком пе ти тив ни пре кид, на дру гој 
стра ни, не ма за циљ при сва ја ње ре да, тј. са го вор ни ци се не бо ре за ред, већ 
том вр стом упа да же ле не што дру го да по стиг ну, нпр. да сиг на ли зи ра ју да 
пра те из ла га ње тре нут ног го вор ни ка или да ра зу ми ју шта исти же ли да ка же, 
да из ра зе са гла сност с ре че ним и сл. 

У на шем ра ду ко ри сти мо тер мин пре ки да ње јер у ана ли зи при мје њу-
је мо по дје лу ко ју пру жа Му ра та (мuraTА 1994). Она кла си фи ку је пре ки де у 
дви је основ не гру пе, а то су ин тру зив ни (енгл. in tru si ve) и ко о пе ра тив ни (енгл. 
co o pe ra ti ve) пре ки ди. Ин тру зив ни пре ки ди су упа ди агре сив ни јег ка рак те-
ра и ма ни фе сту ју се на раз ли чи те на чи не. Му ра та их ди је ли на три под вр сте: 
пре ки ди као ре зул тат не сла га ња (енгл. di sa gre e ment in te r rup ti ons), до ко јих 
до ла зи ка да слу ша лац же ли да из ра зи не сла га ње с оним што го вор ник изо си, 
за тим пре ки ди ка ко би се про ми је ни ла те ма (енгл. to pic chan ge in ter rup ti ons) 
и пре ки ди у ци љу пре у зи ма ња ре да (енгл. flo or ta king in ter rup ti ons). Ко о пе-
ра тив ни пре ки ди ја вља ју се он да ка да слу ша лац же ли да по мог не тре нут ном 
го вор ни ку у ор га ни за ци ји го во ра, ка на ли са њу са др жа ја или тра га њу за пра-
вим из ра зом. Упр кос то ме што Му ра та не да је да љу кла си фи ка ци ју ко о пе-
ра тив них пре ки да, ми ће мо ов дје ра ди де таљ ни је ана ли зе на ших при мје ра 
до да ти ону ко ју на во де Ке не ди је ва и Кем ден (ken nedy – cam den 1983): они, уз 
по моћ у пру жа њу пра вог из ра за и ор га ни за ци ји кон вер за ци је (енгл. as si stan ce 
in ter rup ti ons), укљу чу ју пре ки да ње ра ди раз ја шње ња (енгл. cla ri fi ca tion in ter-
rup ti ons) и ра ди сла га ња (енгл. agre e ment in ter rup ti ons). Слу ша лац при бје га ва 
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пре ки ди ма ра ди раз ја шње ња ка ко би тра жио об ја шње ње у ве зи с оним о че му 
се го во ри. На дру гој стра ни, са го вор ник пре ки да тре нут ног го вор ни ка и ка ко 
би по ка зао да се сла же с њим или да пра ти и ра зу ми је оно о че му го во ри.

3. фРЕ КвЕН цИ јА ОсНОв НОг ТО НА У лИ ТЕ РА ТУ РИ О ПРЕ КИ дА њИ мА У РАЗ гО вО РУ. 
У по ку ша ју да на пра ве ди стинк ци ју из ме ђу раз ли чи тих ви до ва пре ки да ња 
у го во ру, лин гви сти вр ше ис тра жи ва ња и СПРГ и пре ки да ња у окви ри ма и 
уз по моћ ме то да кон вер за ци о не ана ли зе (scHe gloFF 1982; 1987; 2000; ler ner 
1989; HuTcHby – Wo oF FiTT 1998; mey 2001; JeF Fer son 2004). Ме ђу тим, по је ди ни 
ау то ри за не ма ру ју праг ма тич ку функ ци ју пре ки да ња, за тим мје сто на ком 
по чи ње пре ки да ње уну тар тре нут ног ре да и сл., и окре ћу се по је ди ним про-
зо диј ским па ра ме три ма као што су ви си на гла са и ин тен зи тет, па у за, тем по 
или бр зи на го во ра. На и ме, лин гви сти на сто је да утвр де раз ли ку из ме ђу по-
је ди них об ли ка пре ки да ња на осно ву су пра сег мент них фак то ра, њи хо ве 
функ ци је и ври јед но сти у кон тек сту. У том сми сли по себ но су ре ле вант ни 
ре зул та ти ис тра жи ва ња ко је су спро ве ли Френч и Ло кал (FrencH – lo cal 
1983). Ау то ри сма тра ју да се на осно ву ври јед но сти ви си не и ин тен зи те та 
гла са мо же од ре ди ти о ко јој вр сти пре ки да је ри јеч. На кон де фи ни са ња и по-
ре ђе ња ком пе ти тив них и не ком пе ти тив них пре ки да на ма те ри ја лу бри тан-
ског ен гле ског је зи ка ау то ри из но се два за кључ ка. Пр ви се од но си на са го вор-
ни ка, тј. на ка рак те ри сти ке ње го вог гла са при ли ком ком пе ти тив ног упа да. 
Уко ли ко са го вор ник же ли да пре у зме ред, учи ни ће то по мо ћу про зо диј ских 
еле ме на та. У ова квим си ту а ци ји ма ау то ри су за би ље жи ли зна тан раст ви-
си не и ин тен зи те та. Те ва ри ја ци је пак ни је су ти пич не у слу ча ју не ком пе ти-
тив них упа да, већ су ври јед но сти ви си не и ин тен зи те та гла са са го вор ни ка 
на истом или не што ни жем ни воу од оних тре нут ног го вор ни ка. Дру ги за-
кљу чак у ве зи је с по на ша њем го вор ни ка чи ји је ред пре ки нут. Ако је ри јеч 
о ком пе ти тив ном пре ки ду, а тре нут ни го вор ник има на мје ру да за др жи свој 
ред, пре ма Френ чу и Ло ка лу, го вор ник успо ра ва тем по и по ја ча ва ин тен зи-
тет гла са. На су прот то ме ау то ри на во де да ни је су за би ље же не знат не мо ди-
фи ка ци је у про мје ни ви си не гла са. 

До слич них ре зул та та до ла зе Велс и Мeкфарлинова (Wells – mac Far-
la ne 1998), као и Јанг (yang 2001), ко ја ис ти че да го вор ник по ве ћа ва ви си ну 
и ин тен зи тет гла са при ли ком вр ше ња ком пе ти тив ног упа да ка ко би скре нуо 
па жњу на се бе у ко му ни ка ци ји. Гра ва но и Хер шбер го ва (gra va no – HirscHberg 
2012) про у ча ва ју мје ста на ко ји ма до ла зи до пре ки да. Из но се за кљу чак да до 
пре ки да ња не до ла зи слу чај но, већ углав ном у окви ру или на кон од ре ђе них 
је ди ни ца ко је чи не ин то на ци о ну фра зу. Упра во на тим мје сти ма за би ље же не 
су ре ле вант не аку стич ке/про зо диј ске мо ди фи ка ци је. 

С об зи ром на чи ње ни цу да су на ве де ни ау то ри ана ли зи ра ли пре ки да ња 
у раз ли чи тим кон тек сти ма, ми смо же ље ли про у чи ти си ту а ци је у ко ји ма до-
ла зи до пре ки да у кор пу су ко ји чи не те ле ви зиј ске еми си је раз го вор ног сти ла 
на америчкоj вариjaнти ен гле ског језикa, ис пи та ти кре та ње f0 у тим си ту а-
ци ја ма, а за тим, на осно ву ври јед но сти f0, утвр ди ти да ли по сто ји раз ли ка 
из ме ђу ко о пе ра тив них и ин тру зив них пре ки да. Има ју ћи на уму спе ци фич-
ност ових еми си ја, ко ја се огле да у ис пре пли је та но сти оби љеж ја сва ко днев-
ног, не фо р мал ног раз го во ра, с јед не стра не, и фор мал ног раз го во ра, с дру ге, 
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због че га их Кор не ли ја Илие (ilie 1999) де фи ни ше по лу ин сти ту ци о нал ним 
об ли ком дис кур са (енгл. se mi-in sti tu ti o nal di sco ur se), за ни ма ло нас је да ли 
ће f0, ње не ври јед но сти и ва ри ја ци је има ти јед на ко ва жну уло гу у овој вр сти 
кор пу са. Ка ко се, у про зо диј ском сми слу, ре а ли зу је го вор на кон пре ки да ња 
и ка ко се по на ша го вор ник чи ји је ред пре ки нут? Да ље, да ли се си ту а ци је 
пре ки да ња ре да го вор ни ка раз ли чи то ре а ли зу ју и рје ша ва ју у за ви сно сти 
од уло ге ко ју уче сни ци у раз го во ру има ју? 

4. КОР ПУс И мЕ ТО дО лО гИ јА. За по тре бе овог ра да ана ли зи ра но је не што 
ви ше од пет са ти ма те ри ја ла. Кор пус чи не аме рич ке те ле ви зиј ске еми си је 
раз го вор ног сти ла. Иа ко су ра зно вр сне у по гле ду те ма ти ке и би ра не на су-
мич но, у ана ли зу су укљу че не ис кљу чи во оне, пар ци јал но или у цје ли ни, 
ко је под ра зу ми је ва ју при су ство во ди те ља и ви ше од јед ног го ста. Раз лог 
ле жи у сље де ћем: еми си је у ко ји ма се раз го вор во ди из ме ђу во ди те ља и го-
ста де мон стри ра ју из у зет но ма ли сте пен пре ки да ња. За пра во, у та квим си-
ту а ци ја ма и не ма по тре бе за че стим пре ки да њи ма јер и во ди тељ и уче сник 
зна ју да ће у од ре ђе ном тре нут ку пре у зе ти ред, тј. не ма тре ће осо бе ко ја би 
ту ор га ни за ци ју по ре ме ти ла. На дру гој стра ни, еми си је са два или ви ше 
го сти ју ин те ре сант ни је су за ис тра жи ва ње јер је раз го вор ди на мич ни ји, а 
до ла зи се и до ре ле вант ни јих за кљу ча ка с об зи ром на сте пен уче ста ло сти 
пре ки да ња. По да ци о кор пу су при ка за ни су у Та бе ли 1.

Tабела 1

Eмисија Број 
еми си ја Го вор ни ци Тра ја ње2 

(ми ну ти : се кун де)
Th e Oprah Win frey Talk Show 1 Во ди тељ и 5 го сти ју 40:02

2 Во ди тељ и 6 го сти ју 27:26
3 Во ди тељ и 2 го ста 29:00

La te with Da vid Let ter man 1 Во ди тељ и 2 го ста 31:24
2 Во ди тељ и 2 го ста 21:52

Real Ti me with Bill Ma her 1 Во ди тељ и 3 го ста 36:51
2 Во ди тељ и 3 го ста 18:04
3 Во ди тељ и 2 го ста 10:56

Watch What Hap pens La te 1 Во ди тељ и 2 го ста 22:15
2 Во ди тељ и 2 го ста 21:28
3 Во ди тељ и 2 го ста 21:38

Th e Joy Be har Show 1 Во ди тељ и 3 го ста 14:09
2 Во ди тељ и 2 го ста 13:18
3 Во ди тељ и 2 го ста 12:22

Је дан дио еми си ја пре у зет је с ин тер нет сај та YоuТubе, док су не ке сни-
ма не за ври је ме њи хо вог еми то ва ња. На кон до би је ног ви део за пи са, сав ма те-

2 У укуп но тра ја ње еми си је ни је су укљу че ње ре кла ме и дје ло ви ко ји не са др же раз го вор 
(нпр. му зич ка ну ме ра ко ју из во ди гост еми си је, при ка зи ва ње ин сер та из фил ма у ком глу ми 
гост итд.).
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ри јал кон вер то ван је у аде кват ни ау дио фор мат (wav) и ор то граф ски тран скри-
бо ван, на кон че га је из вр ше на иден ти фи ка ци ја и кла си фи ка ци ја пре ки да.

За по тре бе про зо диј ске ана ли зе би ло је нео п ход но сег мен ти ра ти при-
ку пље ни ма те ри јал. Ма те ри јал је из ди је љен на ин тер па у зал не је ди ни це 
(енгл. in ter pa u sal units, ko i so et al. 1998). Ин тер па у зал не је ди ни це (у да љем 
тек сту IPU) од но се се на го вор не сег мен те одво је не па у зом у тра ја њу од нај ма-
ње 0,1 се кун де (kur Tić et al. 2009: 193). Од на ро чи тог зна ча ја за на ше ис тра жи-
ва ње би ле су оне IPU ко је из го ва ра тре нут ни го вор ник не по сред но при је и на кон 
пре ки да, као и она IPU у тре нут ку пре ки да ко ју из го ва ра са го вор ник. Ло кал 
(lo cal 2005) на во ди да не ком пе ти тив ни упад, за раз ли ку од ком пе ти тив ног, 
не ка рак те ри ше про мје на ра спо на тон ске кон ту ре у од но су на ра спон сег мен та 
при је пре ки да, тј. тон ски ра спон пр ве IPU ко о пе ра тив ног пре ки да при бли жно 
је исте или ма ње ври јед но сти у од но су на тон ски ра спон IPU ко ја прет хо ди 
пре ки ду. Ло кал ука зу је и на ви сок сте пен тон ског по кла па ња та два сег мен-
та. Сто га смо се, из два ја ју ћи ре ле вант не IPU, фо ку си ра ли на тон ски ра спон 
IPU не по сред но при је пре ки да, као и IPU у тре нут ку пре ки да, у ци љу ре ги-
стро ва ња по тен ци јал не раз ли ке у ис пи ти ва ном па ра ме тру при ли ком вр ше ња 
пре ки да. Пра ти ли смо и про мје не сред ње ври јед но сти f0 гла са са го вор ни ка: 
а) у тре нут ку упа да у ред тре нут ног го вор ни ка и б) у тре нут ку пре у зи ма ња 
ре да на мје сти ма тран зи та. Раз лог то ме је прет по став ка ко ју же ли мо ис пи-
та ти: на ве де ни па ра ме тар раз ли чи то ће се ре а ли зо ва ти у си ту а ци ја ма а и б, 
тј. про сјеч на ври јед ност f0 са го вор ни ка при ли ком вр ше ња ин тру зив ног 
упа да би ће ве ћа не го при ли ком пре у зи ма ња ре да на мје сту тран зи та.

Из вр ше на је ау ди тив на ана ли за свих при мје ра у ко ји ма до ла зи до не ког 
об ли ка пре ки да ња, а спек тро гра ми до би је ни при мје ном ком пју тер ског про-
гра ма Pra at, вер зи ја 5.0.46 (bo ers ma – We e nink 2009), ви зу ел но су пре гле да-
ни. Ком би на ци јом ау ди тив ног при сту па и ви зу ел ног ути ска из ве де ни су 
за кључ ци. Ипак, сма тра ли смо ва жним из дво ји ти из кор пу са ка рак те ри стич не 
при мје ре оба ти па пре ки да ња и оба ви ти мје ре ња од ре ђе них па ра ме та ра f0 
ка ко ра ди про вје ре из ве де них за кљу ча ка, та ко и ра ди по твр де по чет не хи по-
те зе да ће го вор ник мо ди фи ко ва ти па ра ме тре f0 у за ви сно сти од вр сте пре-
ки да. Из тог раз ло га мје ри ли смо мак си мал ну (f0mаx) и ми ни мал ну ври јед ност 
f0 (f0min) из дво је них IPU. На осно ву до би је них ври јед но сти из ра чу на ли смо 
ра спон f0 (f0r) у ком су те IPU ре а ли зо ва не. Та ко ђе, из мје ре на је и про сјеч на 
ври јед ност f0 (f0av) оних IPU ко је су ујед но и пр ви го вор ни сег мен ти пре ки да, 
тј. f0av гла са го вор ни ка ко ји пре ки да тре нут но из ла га ње. За тим је из мје ре на f0av 
оних IPU ко је де мон стри ра ју по че так пра вил ног пре у зи ма ња ре да го во ре ња 
од стра не ис кљу чи во истог го вор ни ка и из ра чу на та сред ња ври јед ност f0av. 
На тај на чин мо гли смо утвр ди ти да ли го вор ник по ве ћа ва f0av ка ко би сиг-
на ли зи рао на мје ру да пре у зме ред, про ми је ни те му или из ра зи не сла га ње с 
тре нут ним го вор ни ком. 

Пр во бит но, је ди ни ца за мје ре ње ви си не то на би ла је херц (Hz). У да љој 
ана ли зи при мје њи ва ли смо и дру гу је ди ни цу – по лу сте пен (енгл. se mi to ne; 
у да љем тек сту ST). На и ме, сма тра ли смо нео п ход ним пре ра чу на ти Hz у ST 
ка ко би смо по ре ди ли до би је не ври јед но сти ви ше го вор ни ка. При том, за 
до би ја ње f0r ис пи ти ва них IPU ко ри сти ли смо фор му лу f0r = 39.86log10(f0max/
f0min) (ba ken – or li koFF 2000: 148). У ис пи ти ва њу обра ти ли смо па жњу на 
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раз ли ку од три ST и ви ше, с об зи ром на то да раз ли ке у ин тер ва лу ма њем од 
три ST не игра ју про ми нент ну уло гу у ко му ни ка ци ји (no o Te bo om 1997: 645).

На кра ју овог одјељ ка сма тра мо ва жним на гла си ти да ста ти стич ка об-
ра да по да та ка ни је на пра вље на, бу ду ћи да су мје ре ња вр ше на у окви ру од-
ре ђе ног бро ја при мје ра. Сто га би и ре зул та ти до ко јих смо до шли, а ко ји ће 
би ти при ка за ни у на ред ном одјељ ку, мо гли би ти дру га чи ји уко ли ко би се 
из мје ри ли па ра ме три f0 у окви ру свих за би ље же них при мје ра и у скла ду с 
тим обез би је ди ла по дроб на ста ти стич ка ана ли за. 

5. РЕ ЗУл ТА ТИ И дИ сКУ сИ јА

Та бе ла 2

Пре у зи ма ње ре да без па у зе / уз па у зу <0,5 сек 743 пу та 
Пре у зи ма ње ре да уз ду жу па у зу (>0,5 сек) 84 пу та 
Пре ки да ње 
Ко о пе ра тив но пре ки да ње
Ин тру зив но пре ки да ње

849 пу та
668 пу та
181 пу та

У Та бе ли 2 при ка за ни су сви за би ље же ни про це си то ком ана ли зе пе то-
ча сов ног кор пу са. Број пре ки да ња, кao и вр сте, ва ри ра ју од еми си је до еми си је, 
у за ви сно сти од те ме. То ком раз го во ра о лич ним по је ди но сти ма из жи во та 
го сти ју (по слов них, емо тив них и сл.) ре ги стро ва но је ви ше ко о пе ра тив них 
пре ки да ња. Уко ли ко је у фо ку су рас пра ве не ко по ли тич ко или еко ном ско 
пи та ње, до из ра жа ја до ла зе ин тру зив ни пре ки ди ко је го вор ни ци ко ри сте као 
спе ци фич ну стра те ги ју у по ку ша ју оства ри ва ња же ље ног ци ља. Уз то, ре ги-
стро ван је ве ћи број пре ки да ња на мје сти ма ко ја ни је су тран зит ног ка рак те ра 
не го пра вил не смје не го вор ни ка на по тен ци јал ним мје сти ма тран зи та. 

5.1. При мје ри ко о пе ра тив них пре ки да кла си фи ко ва ни су на осно ву по-
дје ле из одјељ ка 2: пре ки да ње ра ди пру жа ња по мо ћи у про на ла же њу пра вог 
из ра за и ор га ни за ци ји кон вер за ци је (42 пу та), пре ки да ње ра ди раз ја шње ња 
(145 пу та) и пре ки да ње ра ди из ра жа ва ња сла га ња с оним што го вор ник из-
но си (34 пу та). Пре о ста ли при мје ри ко о пе ра тив них пре ки да ња (447) ја вља ју 
се у об ли ку ми ни мал них или крат ких од го во ра/ре пли ка (енгл. bac kchan nels). 
То су из ра зи: yeah (да), (that’s) right (та ко је), al right (у ре ду), ab so lu tely (ап со-
лут но), yеs (да), ok (у ре ду/океј), оf co ur se (на рав но), ni ce (фи но), wоw (опа), 
per fect (са вр ше но), итд. С об зи ром на ви сок сте пен њи хо ве упо тре бе, па жљи во 
смо их ана ли зи ра ли. Утвр ђу ју ћи функ ци је ових из ра за, за љу чи ли смо да их 
са го вор ни ци ко ри сте у ци љу охра бри ва ња го вор ни ка у да љем из ла га њу или 
ка ко би му сиг на ли зи ра ли да га пра те, ра зу ми ју или по др жа ва ју. 

У про зо диј ском ис пи ти ва њу пре ки да фо ку си ра ли смо се на f0. Пре глед 
спрек тро гра ма и ау ди тив на ана ли за свих при мје ра до ве ли су нас до истог 
за кључ ка: па ра ме та ри f0 са го вор ни ка у мо мен ту пре ки да го то во уви јек су на 
при бли жном или не што ни жем ни воу у од но су на па ра ме тре f0 тре нут ног го-
вор ни ка. Тач ни је, мје ре ња по ка зу ју да се са го вор ник прак тич но на до ве зу је 
на ви си ну гла са го вор ни ка чи ји ред пре ки да. Сто га је наш ре зул тат у скла ду 
с оним до ког су до шли Френч и Ло кал (FrencH – lo cal 1983).
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У по ку ша ју да де таљ ни је при ка же мо и раз ра ди мо из ве де ни за кљу чак 
на ве шће мо при мје ре из кор пу са ко је сма тра мо ка рак те ри стич ним об ли ци ма 
ко о пе ра тив них пре ки да, а у окви ру ко јих су вр ше на мје ре ња па ра ме та ра f0. 

(1)
1 Li sa Nic hols

2 

3 Oprah Win frey

4 Li sa Nic hols

5 

6 Oprah Win frey

7 Li sa Nic hols

8 

9

10 Oprah Win frey

11 Li sa Nic hols

12

13 Oprah Win frey

14 Li sa Nic hols

15 Oprah Win frey

16 Li sa Nic hols

17 Oprah Win frey

18 Li sa Nic hols

19 Oprah Win frey

20

In a   mo ment  (0,22) that we ’re  de a ling  with  we ight (0,32)
     L+H*3 H-L%         H*      H*  H-L% 
Fa mily   (0,16) fri ends 
H*   H-L%    H*
Yeah (0,48)

That   in stead of  wan ting to  cha::nge it (0,75)
     L+H*          H*    (
Ap pre ci a te  what’s  the re   (0,22)
  H*         H*  (
Yeah

Find  the   things abo ut it   that work  (0,55) 
 H*      H*      L*    H* H-L% 
Find  the   things that   in fu se you (0,38)
 H*      H*       H*    (
All  everything  (0,17)
H*   H*   H-L%
Mhm

And   by do ing that  you cre a te a  spa ce  (0,47)
      L+H* L*      H*    H*
For  you  to  get  bet ter (0,11)
         H*  H*   L-H%
Mhm

You   know  we we  lo ok at  bet ter as  as   if
             H*    L*

        Yeah

So met hing’s  wrong  with  now  (0,17)
H*      H*     H* (
Yeah

You   know  it’s  (0,23)

I   was  jus’ saying  that to  a fri end last  night
         H*   L*      H*   H*  H*
You   need to  re lax
     H*     H*

(The Oprah Win frey Show, 1. ја ну ар 2006. г.)

3 Знаци за транскрипцију
L*
H*
L+H*
L*+H
L- / H-
L% / H%
(

ни ски тон ски ак це нат
ви со ки тон ски ак це нат
уз ла зни ви со ки тон ски ак це нат
уз ла зни ни ски тон ски ак це нат
ни ски / ви со ки фра зни ак це нат
ни ски / ви со ки гра нич ни тон
дје ли мич но си ла зни гра нич ни тон

::
(0,1)
aaa
xxx

[

про ду жен из го вор во ка ла 
па у за из ра же на у се кун да ма 
о кли је ва ње 
дио тек ста ко ји ни је тран скри бо ван
исто вре ме ни го вор два или ви ше го вор-
ни ка
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У при мје ру 1 го шћа Ли за Ни колс (Li sa Nic hols) ка же да чо вјек пред про-
бле ми ма не тре ба да по клек не, већ да бу де за хва лан на све му див ном што 
му жи вот пру жа, да ми сли по зи тив но и да ће та ко при зва ти по зи тив не ства ри 
у свом жи во ту. Њен мо но лог пре ки да во ди тељ ка Опра Вин фри (Oprah Win frey) 
чак шест пу та (ре до ви 3, 6, 10, 13, 15 и 17). Во ди тељ ки ни упа ди, ја сно је, ни-
је су по ку шај да пре у зме ред, већ са мо на чин да по ка же го шћи да је пра ти, 
али и да се сла же са њом. Ана ли за при ка за ног кон тек ста, сто га, свр ста ва во-
ди тељ ки не пре ки де у ка те го ри ју ко о пе ра тив них. И из мје ре ни па ра ме три f0 
по твр ђу ју овај за кљу чак. У Та бе ли 3 при ка за не су ври јед но сти f0r и f0av за 
свих шест ре до ва, тј. за шест IPU ко је пред ста вља ју об лик ко о пе ра тив ног 
пре ки да, као и ври јед но сти f0r и f0av оних IPU не по сред но при је пре ки да.

Та бе ла 3

Ред IPU не по сред но при је прекида Ред IPU ко ју чи ни ми ни мал на реплика
f0av (Hz) f0r (ST) f0av (Hz) f0r (ST) 

2 164 5,7 3 144,02 3,3 
5 203,2 14,3 6 151,8 2,6 
9 230,1 13,9 10 180 2,7 
12 229 13,6 13 139 1,6 
14 230,7 13,52 15 174,9 5,9 
16 208,6 13,6 17 174,01 4,1 

Ка ко се ви ди из Та бе ле 3, IPU са чи ње не од ми ни мал них ре пли ка, а ко је 
пред ста вља ју упад у ред Ли зе Ни колс, знат но су ма њег ра спо на од оних ко је 
им прет хо де. Раз ли ка се ре ги стру је и у ври јед но сти ма f0av. Од су ство по ра ста 
на ве де них па ра ме та ра по ка за тељ је во ди тељ ки не на мје ре да из вр ши пре кид 
ко о пе ра тив ног, а не ин тру зив ног ти па. То ме у при лог иде и по да так да из мје-
ре на сред ња ври јед ност f0av ко ја ка рак те ри ше Оприн из го вор пр ве IPU при-
ли ком пре у зи ма ња ре да на мје сту тран зи та из но си 214 Hz. Ипак, из мје ре ни 
па ра ме три на ве де ни у Та бе ли 3 да ле ко су ис под сред њих ври јед но сти.

(2)
1 Ma rie Osmond 

2 

3 

4 Joy Be har

5 Ma rie Osmond

6

In   our   fa ith  we  get  mar ried   in  the   tem ple 
    L+H*  H*     H*  H*         H* 
Which  is  not  you know  de ath   do  us part
       H*     L*   H*    H*     H*  L-H% 
It’s te- it’s an eter nal aaa (0,44) com mit ment (0,33)  and so you  know
      H*         H*  L-H%         L*

Yeah
 
In or der to  re ce i ve  a tem ple  di vor ce  the re has   to  be
        H*    L+H*    L*
You know aaa (0,51)  le git  re a sons  and   ha ve  it 
   L*       H*  H*       H*
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7 

8 Joy Be har

9 Ma rie Osmond

10 Joy Be har

11 Au di en ce

12 Joy Be har

13 Ma rie Osmond

14 Joy Be har

15

16 Ma rie Osmond

Be  very

So what we re the  re a sons you wan na tell me
      H*        H*      L*   H*  H-H%

Not  re ally
                          H*  L- L%
Ok (0,2)  aaa it’s fi ne    you can say wha te ver you want
 L-H%     H* L-H%      H*   L+H*    H* H-L% 
(La ugh)

But you had a child did you get  cu stody of  the child  (0,5)
      H*    H*      H*   H*        L*  H-H%
Aha well he’s  twenty  eight  now an’
         H*  H*   L+H* 

But he stayed  with   you   the   baby 
H*          L*

The boy when you  got di vor ced
L*        L*    L* L- L%

Well we  sha red in  vi si ta tion and  things li ke that
H*      H*      H*      L-L%

(The Joy Be har Show, 18. мај 2011. г.)

При мјер 2 илу стру је дру га чи ји об лик ко о пе ра тив ног пре ки да, до ког до-
ла зи у ре до ви ма 8 и 14. Во ди тељ ка Џој Бе хар (Joy Be har) пре ки да го шћу и 
укљу чу је се у раз го вор на мје сти ма ко ја ни је су тран зит ног ка рак те ра, а у ци љу 
по ста вља ња пи та ња у ве зи с оним што је го шћа упра во ре кла. Не сум њи во, 
во ди тељ ка же ли да до би је што ви ше ин фор ма ци ја ве за них за лич ни жи вот 
Ме ри Озмонд (Маrie Оsmоnd), као и да раз ја сни све оне по је ди но сти ко је 
го шћа из но си. Сто га ова кав ко о пе ра тив ни пре кид де фи ни ше мо као пре кид 
ра ди раз ја шње ња. За раз ли ку од прет ход ног при мје ра, у овом има мо не што 
ве ће раз ли ке у мје ре ним па ра ме три ма. Не по сред но при је пре ки да из мје ре на 
f0av IPU је 183 Hz, a f0r из но си 13,4 ST. Во ди тељ ка пре ки да го шћу у 8. ре ду, 
по ста вља ју ћи јој пи та ње, при че му се пре кид са сто ји из са мо јед не IPU, чи ји 
f0r из но си 13,9 ST. На осно ву до би је них по да та ка еви дент на је сим бо лич на 
раз ли ка из ме ђу дви је IPU у f0r. Ме ђу тим, зна чај ни ја је раз ли ка у f0av. f0av 
оне IPU ко ја је ујед но и ко о пе ра тив ни пре кид из но си 228,4 Hz. Ипак, уко-
ли ко узме мо у об зир из мје ре ну сред њу ври јед ност f0av во ди тељ ке при ли ком 
пре у зи ма ња ре да го во ре ња на мје сти ма тран зи та (221,7 Hz), за кљу чу је мо да 
тек бла ги по раст па ра ме тра у 8. ре ду ни ка ко не ука зу је на во ди тељ кин по ку-
шај да пре у зме ред. 

У 14. ре ду има мо слич ну си ту а ци ју – во ди тељ ка по но во пре ки да го шћу с 
истом на мје ром. f0r је ди ни це при је пре ки да у 13. ре ду из но си 15,4 ST. Упад во-
ди тељ ке чи ни јед на IPU чи ји је f0r знат но ма њи – 9,63 ST. Ка да је ри јеч о f0av 
дви је IPU, еви дент но је тон ско по кла па ње: f0av IPU при је пре ки да је 236,3 Hz, 
док је f0av IPU у мо мен ту пре ки да 241,2 Hz. Не што ве ћа ври јед ност f0av 
у од но су на сред њу ври јед ност f0av (221,7 Hz) при ли ком пре у зи ма ња ре да 
го во ре ња на мје сти ма тран зи та од стра не во ди тељ ке и да ље не сиг на ли зи ра 
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ин тру зив ни упад. По твр да сти же од мах у 16. ре ду. Ме ри Озмонд по нов но 
пре у зи ма ред, при че му је њен го вор про зо диј ски сли чан оном не по сред но 
при је ко о пе ра тив ног пре ки да. За би ље жен је не што ма њи f0r (15,1 ST), као и f0av 
(231,1 Hz) пр ве IPU на кон пре ки да у од но су на IPU не по сред но при је пре ки да.

5.2. На су прот ко о пе ра тив ним пре ки ди ма, ин тру зив ни пре ки ди де мон-
стри ра ју зна чај не ва ри ја ци је па ра ме та ра f0. Од укуп но 849 пре ки да у раз го-
во ру ре ги стро ван је 181 пре кид ин тру зив ног ка рак те ра, а ко ји су бли ски оним 
ком пе ти тив ним ко је опи су ју Френч и Ло кал (FrencH – lo cal 1983). До њих 
не до ла зи на мје сти ма тран зи та, па смо у на шој ана ли зи пр во кре ну ли од њи-
хо вог иден ти фи ко ва ња у кор пу су, за тим кла си фи ка ци је, и, на кра ју, од ва ри-
ја ци ја тон ске кон ту ре. Иден ти фи ка ци јом пре ки да до шли смо до при бли жног 
бро ја оних ко ји се ја вља ју као ре зул тат не сла га ња (68) и оних до ко јих до ла-
зи да би се са мо пре у зео ред (91). Ка да је ри јеч о пре ки ди ма у ци љу про мје не 
те ме, њих је ма ње (22). Ипак, по че ће мо од ових по сљед њих с об зи ром на то 
да се не раз ли ку ју од већ на ве де них ти по ва пре ки да ња са мо по за сту пље но-
сти, већ су спе ци фич ни и по ври јед но сти ма f0. У ве зи с тим, кре ну ће мо од 
два ре ле вант на за па жа ња. Пр во, во ди те љи су ти ко ји вр ше ин тру зив не пре-
ки де у ци љу про мје не те ме. Го сти се не ри јет ко уда ље од те ме или пру жа ју 
пре ви ше де та ља, па су во ди те љи при ну ђе ни да их пре ки ну због вре мен ског 
огра ни че ња еми си ја и ре клам ног бло ка, али и због оства ри ва ња уна при јед 
пла ни ра ног. Дру го, при ли ком вр ше ња ин тру зив них упа да на ве ћи ни мје ста 
ни је за би ље жен зна ча јан раст па ра ме та ра на ко ји ука зу ју Френч и Ло кал. 
Тач ни је, ври јед но сти па ра ме та ра f0 прак тич но су на про сјеч ном или не што 
ви шем ни воу во ди те ља/-ке , што из не на ђу је с об зи ром на тип пре ки да. Исто 
та ко, из мје ре ни па ра ме три гла са во ди те ља/-ке  у тре нут ку пре ки да не знат но 
се раз ли ку ју, тј. на до ве зу ју су на f0 гла са тре нут ног го вор ни ка. У по ку ша ју 
да об ја сни мо из о ста нак оче ки ва них мо ди фи ка ци ја ври јед но сти из ни је ће мо 
два за па жа ња. 

Пр во за па жње у ве зи је с рас по дје лом уло га у ТВ еми си ја ма раз го вор ног 
ти па, што је сва ка ко јед но од ин сти ту ци о нал них оби љеж ја ове вр сте дис кур-
са. По шту је се хи је рар хи ја, а на вр ху ље стви це су во ди те љи јер има ју глав ну 
ри јеч, по ста вља ју пи та ња, кон тро ли шу ток еми си је, пре ки да ју из ла га ње јед ног 
го ста и да ју ри јеч дру гом. Сто га прет по ста вља мо да упра во ова аси ме трич на 
ди стри бу ци ја мо ћи и ин сти ту ци о нал ни ста тус (ilie 1999) омо гу ћу ју во ди те љи-
ма да оства ре оно што су на у ми ли у раз го во ру, а да при том не при бје га ва ју 
ма ни пу ла ци ји на су пра сег мент ном ни воу.

Дру го за па жње од но си се на не ри јет ку при мје ну из ра за okay, right и 
al right ка ко би се про ми је ни ла те ма. Та ко ђе, не ка да у са деј ству с по ме ну тим 
из ра зи ма, а не ка да и са мо стал но, во ди те љи ко ри сте од ре ђе не лек сич ке струк-
ту ре у ци љу про мје не те ме без ва ри ја ци ја f0: let me ask you anot her thing (да 
те/вас пи там не што дру го), let me chan ge the su bject (хај де да про ми је ни мо 
те му), spe a king of that, let’s talk abo ut ot her is sue (кад то по ме ну смо, хај де да 
пре ђе мо на на ред но пи та ње). 

Ка ко циљ овог ра да ни је ис пи ти ва ње уна при јед утвр ђе них уло га у ТВ 
еми си ја ма, упо тре ба лек сич ких је ди ни ца и вер бал них стра те ги ја, по ме ну та 
за па жа ња не ће мо раз ра ђи ва ти, али вје ру је мо да ће ова хи по те за би ти у фо-
ку су не ког бу ду ћег ис тра жи ва ња. 
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5.3. Зна чај ни је про мје не на су пра сег мент ном пла ну за би ље же не су у 
окви ру пре о ста лих ин тру зив них упа да. У свим при мје ри ма пре ки да то ком 
ко јих го вор ник же ли или да из ра зи не сла га ње у ве зи с не ком из ја вом или 
са мо да пре у зме ред го во ре ња, ре ги стро ва не су ва ри ја ци је f0. Ови ре зул та ти 
на ро чи то се од но се на го сте еми си је ко ји уви јек при бје га ва ју ма ни пу ла ци ји 
и мо ди фи ка ци ји па ра ме та ра f0. На при ку пље ним спек тро гра ми ма ја сно су 
уоч љи ве раз ли ке из ме ђу f0r IPU ко ја прет хо ди пре ки ду и f0r пр ве IPU ин тру-
зив ног пре ки да. За раз ли ку од ко о пе ра тив них пре ки да ко је ка рак те ри ше при-
бли жан или ма њи f0r у од но су на прет ход ни сег мент го вр ни ка, IPU ко је смо 
из дво ји ли као по че так ин тру зив ног пре ки да ве ћег су f0r од оних IPU ко је 
им прет хо де. Та ко ђе, ре ги стро ван је и по раст f0av гла са го вор ни ка у си ту а-
ци ја ма вр ше ња ин тру зив ног упа да у од но су на сред њу ври јед ност f0av. На кон 
обез бје ђи ва ња ре да, ври јед но сти па ра ме та ра опа да ју и крећy се у про сјеч ним 
гра ни ца ма ка рак те ри стич ним за баш тог го вор ни ка. На осно ву ре че ног, на ши 
ре зул та ти у скла ду су с они ма ко је пру жа ју Френч и Ло кал (1983).

И уну тар ин тру зив них пре ки да ња из дво ји ли смо ка рак те ри стич не при-
мје ре у окви ру ко јих су вр ше на мје ре ња ре ле вант них па ра ме та ра f0, а све у 
ци љу про вје ра ва ња пр во бит них за кљу ча ка до ко јих смо до шли ана ли зом 
спек тро гра ма и ау ди тив ном ана ли зом. Али, при је не го их на ве де мо, вра ти-
ће мо се при мје ру 1, с фо ку сом на ре до ве 18, 19 и 20. По ред број них ми ни мал-
них ре пли ка ко је пред ста вља ју ко о пе ра тив ни тип пре ки да ња у при мје ру 1, 
у по сљед њим ре до ви ма при мје ра ре ги стру ју се дру га чи је ври јед но сти па-
ра ме та ра f0. На кон ана ли зе кон тек ста, пре ки да ње до ког до ла зи у 19. ре ду 
свр ста ли смо у гру пу ин тру зив них пре ки да. Очи глед но је да IPU у 18. ре ду 
ни је за вр ше на цје ли на ни у син так сич ком, ни у ин то на ци о ном, ни у праг-
ма тич ком сми слу. Ипак, во ди тељ ка Опра Вин фри ко ри сти па у зу ко ју ње на 
го шћа пра ви и пре у зи ма ред на мје сту ко је ни је тран зит ног ка рак те ра. На 
тај на чин, во ди тељ ка не же ли да про ми је ни те му или да ри јеч дру гом са го-
вор ни ку, већ са мо да се на до ве же на оно о че му го во ри ње на го шћа. Ка ко би 
успје шно пре у зе ла ред, во ди тељ ка знат но по ве ћа ва ври јед но сти f0av. Та ко, 
f0av пр ве IPU (19. и 20. ред) из но си 261,5 Hz (16,6 ST), што је за 3,4 ST ви ше 
од сред ње ври јед но сти f0av гла са во ди тељ ке при ли ком пре у зи ма ња ре да на 
мје сту тран зи та (214 Hz/13,2 ST). Уз овај па ра ме тар по ре ди ли смо и f0r дви је 
IPU. IPU ко ју го шћа из го ва ра у 18. ре ду ка рак те ри ше при лич но ма ли ра спон 
од све га 3,54 ST. f0r пр ве IPU ко ју во ди тељ ка из го ва ра при ли ком упа да у ред 
го шће иде чак до 17 ST.

Раз ли ке у f0av и f0r за би ље же не су и у при мје ру 3.

(3)
1 Jack King ston 

2 

3

4 

5 A. Huf fing ton

And in fact that’s it’s in te re sting that if the re was any  cri ti cism 
         H*            L+H* H*
It was a  xxx si len ce  from the   Whi te  Ho u se  (0,13)

H*         H*    H*  H- L%
Who who did not  want  to  ha ve  any  part of  this

H*     H*      H*      H-L%
And an’  I  think  they  just 

L+H* 
No no no no   that’s not  true    (0,26)
H*          H*  H*  H-L%
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6 Jack King ston

7 A. Huf fing ton

8 

9 

10 

11 

12 

13 Bill Ma her

14 Jack King ston

15 A. Huf fing ton

16 

17 Jack King ston

18 A. Huf fing ton

19 Jack King ston

20 

21 Bill Ma her

22 

23

24 Jack King ston

25 Bill Ma her

26 

27 A. Huf fing ton

28 Jack King ston

29 Bill Ma her

30 A. Huf fing ton

31 

32 Bill Ma her

33 A. Huf fing ton

34

Well  I  mean for  di plo ma tic re a sons they we re
L*      H*  H* 

The Whi te (0,4) the Whi te Ho u se  did it the right  way you know
H*      H*      L+H* H*    L*

They (0,34) we don’t ha ve  re la ti ons with  North  Ko rea (0,34)
H*   H*      H*    H* L-H%

And so ba si cally when (0,5) Bill Clin ton went  the re
    H*         H*  H*    H* L*
That was the  deal that’s what  I   re mem ber

H*     H*      H*  L-H%
He played  It  per fectly he didn’t smi le a lot (0,45)

H*  L* H*         H*   H* L-H%
And he just (la ugh)

Didn’t smi le at all  I  was very di sap po in ted
         L*   H*     H*    H*  L-L%

No he di sap pe a red for  an ho ur or two
H*        H*    H*

He was  very

He  was very busy but
 H*  H*

 He and John  Ga le but
 H*  H*

The- the re’s  this  mo ving mo ment
         L+H*  H*

 Li sten I  think he did the  right  thing
 H*    L+H*    H*    H*  H*

An’  I’m all in fa vor of it an’ (0,2) so::
 H*    H*

What do you  think
L+H*

it wo uld ‘ve  been if  Ge or ge Bush had go ne
H*     H*    H*     H*  L-H%

I  mean
L*

Aaaaaa 

I’m jus’ I’m not I’m not trying to  start a  fight
H*    H*   H* H-L%

I’m jus’  saying
H*

Well ac tu ally the re was the re was  this 
L+H*            H*

You you

Be ca u se I co uldn’t help
H*

The re was this in te re sting mo ment that La u ra  Ling  said  that  (0,37)
H*    L+H*     H*  H*  H*

That do or ope ned  and she saw Bill Clin ton
H*  H*  L-H%    H*  H* H*

Right

And  she knew her long  night ma re  was over 
H*     H*  H*       H*  H- L%

I tho ught myself (0,46)  if she’d seen  Ge or ge  Bush
L+H*            H*  L+H* L+H*  L-L%

(Real with Bill Ma her, 7. ав густ 2009. г.)
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У при мје ру 3 те ма је осло бо ди лач ка ми си ја Би ла Клин то на (Bill Clin ton), 
тј. ње гов од ла зак у Сје вер ну Ко ре ју ка ко би спа сио дви је но ви нар ке ухапшeне 
од стра не та мо шњих вла сти, а ко је су пра ви ле ре пор та жу о же на ма и тра фи-
кин гу. Во ди тељ Бил Мар (Bill Ma her) из но си по да так да су бив шег пред сјед-
ни ка не ки чак и кри ти ко ва ли због тог по ступ ка, док ње гов гост Џек Кинг стон 
(Jack King ston) за сту па су прот но ми шље ње, ис ти чу ћи да је Клин тон ура дио 
пра ву ствар. 

До пр вог ин тру зив ног упа да до ла зи у ре до ви ма 5 и 7. У ред Џекa Кинг-
сто на упа да го шћа Ари а на Ха финг тон (Ari an na Huf fing ton), и то очи глед но 
због не сла га ња с оним што Џек Кинг стон из но си. Да би смо утвр ди ли да ли 
Ари а на Ха финг тон мо ди фи ку је го вор у про зо диј ском сми слу, из мје ри ли смо 
аку стич ке па ра ме тре го вор них сег ме на та при је и у тре нут ку пре ки да. f0av 
IPU ко ју из го ва ра Џек Кинг стон у 4. ре ду из но си 135 Hz. f0r исте IPU из но-
си 10,25 ST. На дру гој стра ни, Ари а на Ха финг тон ко ри сти не са мо лек сич ку 
је ди ни цу no (не), ко ју из го ва ра чак че ти ри пу та, већ и дру ге је ди ни це. Та ко, 
f0r пр ве IPU ко ју Ари а на Ха финг тон из го ва ра знат но је ве ћи (17,3 ST) од f0r 
IPU ко ја јој прет хо ди. f0av исте IPU из но си 229,7 Hz (14,4 ST). Уко ли ко узме мо 
у об зир по да так да је сред ња ври јед ност f0av IPU ко је из го ва ра Ари а на Ха финг-
тон при ли ком пре у зи ма ња ре да у дру гим кон тек сти ма 213,6 Hz (13,1 ST), 
за кљу чу је мо да је f0av при ли ком вр ше ња ин тру зив ног упа да у 5. ре ду у бла гом 
по ра сту. Ка ко Џек Кинг стон не од у ста је од на мје ре да за др жи ред, по ви су је 
тон у 6. ре ду, при че му је f0av 183,7 Hz. Сто га, Ари а на Ха финг тон вр ши но ви 
пре кид, а f0av при ли ком из го во ра IPU у 7. ре ду ве ћа је за 3,25 ST у од но су 
на сред њу ври јед ност f0av и из но си 257,2 Hz (16,35 ST). На кон пре у зи ма ња 
ре да, би ље жи се зна тан пад ври јед но сти па ра ме та ра f0 за ври је ме ње ног 
го во ра. Ин стру мен тал на ана ли за по ка зу је да f0av IPU па да на 206,4 Hz и до 
кра ја ње ног ре да за би ље же не су тек сим бо лич не про мје не. Та ко ђе, исту IPU 
ка рак те ри ше сма ње ње f0r ко ји из но си 9,73 ST.

На кон број них ко о пе ра тив них пре ки да од 13. до 18. ре да, у 19. ре ду ре-
ги стру је се но ви ин тру зив ни пре кид ко ји вр ши Џек Кинг стон, знат но по ве-
ћа ва ју ћи ври јед ност f0av (244,1 Hz). На и ме, он је ис ко ри стио тре ну так го во-
ре ња углас, па из го ва ра ју ћи li sten (чуј те) ка ко би оста ли обра ти ли па жњу 
ис кљу чи во на ње га, пре у зи ма ред. Циљ пре ки да ни је из ра жа ва ње не сла га ња, 
као што је то већ био слу чај, не го про сто пре у зи ма ње ре да и по ку шај да се 
вра ти на тре ну так ка да је пр ви пут пре ки нут. 

Из истог раз ло га Ари а на Ха финг тон вр ши и по сљед њи ин тру зив ни 
упад у при мје ру 3 (27. ред). Она по ви су је тон, а f0av IPU у мо мен ту пре ки да 
до сти же ври јед ност од 287,2 Hz, a f0r исте 16,6 ST. Пот пу но оче ки ва но до-
ла зи до па да на ве де них ври јед но сти на кон 30. ре да, тј. на кон што Ари а на 
Ха финг тон пре у зме ред го во ре ња (f0av = 241 Hz; f0r = 11,5 ST).

6. ЗА КљУ чАК. Спро ве де но ис тра жи ва ње углав ном по твр ђу је пр во бит ну 
претпо ставкy да се тон ско кре та ње и ври јед но сти па ра ме та ра f0 раз ли ку ју 
уну тар ко о пе ра тив них и ин тру зив них пре ки да у те ле ви зиј ским еми си ја ма 
раз го вор ног сти ла. У скла ду са за кључ ци ма ко је из во де по ме ну ти ау то ри у 
одјељ ку 3, а ко ји ис ти чу да мо ди фи ка ци је f0 за ви се од вр сте пре ки да ња, у 
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тв еми си ја ма раз го вор ног сти ла на и шли смо на при мје ре ко ји по твр ђу ју тај 
за кљу чак, али и на оне ко је ка рак те ри шу не што дру га чи ја мје ре ња. Сто га нас 
ва ри ја ци је и кре та ња f0 при је, у тре нут ку и на кон пре ки да под сје ћа ју на са му 
при ро ду ис пи ти ва ног кор пу са, у ком је очи гле дан спој фор мал ног и не фор-
мал ног, пла ни ра ног и спон та ног, објек тив ног и су бјек тив ног. Иа ко је го то во 
све пре ци зно утвр ђе но при је по чет ка еми си је, то ком еми си је уви јек су при-
сут ни еле мен ти нео че ки ва ног и из не на ђу ју ћег. Чи ни нам се да је исто и са 
уло гом f0.

Оп шти за кљу чак у ве зи са пре ки да њи ма у тв еми си ја ма раз го вор ног 
сти ла је сте да вр сте пре ки да ња ва ри ра ју у за ви сно сти од еми си је и те ма ти ке. 
У ана ли зи ра ном кор пу су из дво ји ли смо ве ли ки број ко о пе ра тив них пре ки да 
(668), али и од ре ђе ни број ин тру зив них (181). У окви ру ко о пе ра тив них пре-
ки да за би ље же на су два слу ча ја. Пр ви се од но си на ситуацијe у ко ји ма са-
го вор ник пре ки да ред тре нут ног го вор ни ка ка ко би изразиo сла га ње или 
пружиo по треб ну по моћ го вор ни ку, а у ко ји ма се не ре ги стру је по раст па-
ра ме та ра f0. Уко ли ко са го вор ник вр ши ко о пе ра тив ни пре кид у ци љу раз ја-
шње ња, ври јед но сти па ра ме та ра f0 ми је ња ју се, тј. уо чен је сим бо ли чан раст. 
Ин тру зив не пре ки де, на дру гој стра ни, ка рак те ри шу зна чај не мо ди фи ка ци је 
про зо диј ских па ра ме та ра. Ипак, ди стинк ци ју мо же мо на пра ви ти и из ме ђу 
по сма тра них ври јед но сти то ком ин тру зив них упа да. Та ко, би ље жи мо зна-
чај ну раз ли ку у f0r из ме ђу дви је IPU то ком пре ки да ња. По ре ђе њем IPU ко ју 
из го ва ра тре нут ни го вор ник не по сред но при је пре ки да и оне ко ју из го ва ра 
са го вор ник ко ји вр ши пре кид до ла зи мо до за кључ ка да IPU у тре нут ку ин-
тру зив ног пре ки да ка рак те ри ше кон ту ра ве ћег ра спо на. У тре нут ку вр ше ња 
ин тру зив ног пре ки да ре ги стро ва на је и про мје на f0av од стра не са го вор ни ка. 
Тач ни је, у од но су на f0av у мо мен ти ма пре у зи ма ња ре да на мје сти ма тран-
зи та, са го вор ник по ве ћа ва ту ври јед ност при ли ком ин тру зив ног пре ки да. 
Уко ли ко са го вор ник ус пи је у то ме и за др жи ред, ври јед но сти f0 опа да ју и у 
гра ни ца ма су про сјеч ним за тог уче сни ка. Уко ли ко тре нут ни го вор ник не 
же ли да пре пу сти ред, ис ко ри сти ће f0 у на мје ри да га за др жи. На су прот оче-
ки ва ним и до ка за ним мо ди фи ка ци ја ма у окви ру про зо диј ских па ра ме та ра 
у ци љу пре зи ма ња ре да, нео бич но је да су ре ги стро ва ни при мје ри у ко ји ма 
се ред го вор ни ка пре ки да и пре у зи ма без зна чај них ва ри ја ци ја па ра ме та ра. 
Та ко не што ка рак те ри ше ис кљу чи во во ди те ље тв еми си ја, и то у тре ну ци ма 
ка да на мје ра ва ју про ми је ни ти те му раз го во ра. У по ку ша ју да об ја сни мо ову 
по ја ву, из ло жи ли смо за па жа ња којa тре ба на кнад но ис пи та ти. 

Прем да је у овом ра ду спро ве де на ана ли за ис кљу чи во на кор пу су ен гле-
ског је зи ка (аме рич ки ва ри је тет), сма тра мо да би у бу ду ћа ис пи ти ва ња тре-
ба ло укљу чи ти и тв еми си је раз го вор ног ти па на срп ском је зи ку, ко је су, из 
угла ин то на ци је, у ма њој мје ри про у ча ва не (јО КА НО вИћ-мИ ХАј лОв 2006; po-
lo vi na – pa nić 2011). На осно ву кон тра стив не ана ли зе мо гли би смо утвр ди ти 
да ли је еви ден тан и ко ли ки је ути цај овог из у зет но по пу лар ног аме рич ког 
те ле ви зиј ског фор ма та на еми си је истог ти па на срп ском је зи ку у по гле ду 
при мје не ко му ни ка тив них и лин ги стич ких стра те ги ја, упо тре бе про зо диј-
ских чи ни ла ца у ци љу об ли ко ва ња го во ра, ни јан си ра ња зна че ња и сиг на ли-
зи ра ња на мје ра у ко му ни ка ци ји.
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San dra Vu ka so je vić

THE RO LE OF f0 VA RI A TI ONS IN SIG NAL LING THE TYPE 
OF IN TER RUP TION IN TURN-TA KING SYSTEM IN EN GLISH

S u m  m a r y

The main goal of this pa per is to ex plo re the ro le of f0 va ri a ti ons in sig nal ling co o pe ra ti ve and 
in tru si ve in ter rup ti ons, this be ing the com mon fe a tu re of the turn-ta king system. We are par ti cu larly 
in te re sted in two seg ments: first, in the f0 va lue in the ca se of co o pe ra ti ve and in tru si ve in ter rup ti-
ons, and, se cond, in the be ha vi o ur of the spe a ker who is in ter rup ted, but still in tends to ke ep the 
flo or. For the pur po se of in ve sti ga ting the seg ments, we used a fi ve-ho ur cor pus ex cerp ted from 
Ame ri can TV talk shows. In to tal, 849 in ter rup ti ons we re re gi ste red in the cor pus, out of which 181 
we re of the in tru si ve type. Upon no ting and clas sifying the in ter rup ti ons, we car ried out the au di tory 
analysis and a tho ro ugh vi sual in spec tion of spec tro grams of all the exam ples. Ad di ti o nally, the 
me a su re ment of so me aco u stic pa ra me ters (f0max, f0min, f0av, f0r) was do ne by me ans of Pra at wit hin 
a li mi ted num ber of exam ples. The fin dings in di ca ted the dif fe ren ce in the f0 va lu es in two types of 
in ter rup ti ons. Co o pe ra ti ve in ter rup ti ons de mon stra te no sig ni fi cant chan ge in f0. In ot her words, the 
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f0 of the over lap per is mo re or less at the sa me le vel as the f0 of the over lap pee. Ho we ver, we no ti ced 
that the cla ri fi ca tion in ter rup tion, a sub-class of co o pe ra ti ve in ter rup ti ons, co uld be cha rac te ri zed 
by the par tial in cre a se of f0. On the ot her hand, a mo re sig ni fi cant chan ge in f0 was no ti ced wit hin 
the in tru si ve in ter rup ti ons. If the over lap per wants to ex press di sa gre e ment or simply to ta ke the 
flo or at a non-tran si tion re le van ce pla ce, s/he will mo dify f0av, i.e. the pa ra me ter will be sig ni fi cantly 
in cre a sed (3 ST or mo re). With re spect to the in tru si ve in ter rup ti ons as so ci a ted with a to pic shift, no 
sig ni fi cant chan ge in f0 was re gi ste red. As the hosts of the shows we re the ones who in ter rup ted the 
gu ests for the pur po se of to pic shift, and they did not de ploy pro so dic fe a tu res to ac hi e ve this, we 
as su me they dis played signs of po wer and aut ho rity in such a man ner. Ad di ti o nally, the use of so me 
ver bal stra te gi es and bac kchan nel ex pres si ons ena bled suc cessful to pic shifts, wit ho ut the re gi ste red 
chan ge in f0. The fin dings from this re se arch co in ci de with pre vi o us stu di es re gar ding the im por tant 
fun ction of f0 in dif fe ren ti a ting co o pe ra ti ve from in tru si ve in ter rup ti ons (FrencH – lo cal 1983). As 
far as the be ha vi o ur of the over lap pee is re gar ded, we no te that the f0 va ri a ti ons pro ve to be of high 
im por tan ce in this con text as well. If the over lap pee do es not want to gi ve up the turn, s/he will use 
not only the in cre a sed in ten sity and slo wer tem po, as it has been pre vi o usly sta ted (FrencH – lo cal 
1983), but al so the in cre a sed f0. 

Уни вер зи тет Цр не Го ре
Фи ло зоф ски фа кул тет
Сту диј ски про грам за ен гле ски је зик и књи жев ност
Да ни ла Бо јо ви ћа бб, 81400 Ник шић, Цр на Го ра
san drav@t-com .me
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Ми ле на Ива но вић

ФУНК ЦИ О НАЛ НИ ПРИ СТУП КА ТЕ ГО РИ ЈИ АК ЦИ О НАЛ НО СТИ 
(НА МА ТЕ РИ ЈА ЛУ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА)

У ра ду је пред ста вљен при ступ ак ци о нал но сти ба зи ран на функ ци о нал ној гра-
ма ти ци А. В. Бон дар ка, где су у опис сред ста ва из ра жа ва ња ове се ман тич ке ка те го ри је 
по ред лек сич ко-твор бе них сред ста ва укљу че на и ана ли тич ка сред ства. На пла ну са др-
жа ја ове ка те го ри је из два ја мо че ти ри ком плек са зна че ња: фа зност (цен трал ни), де тер-
ми на тив ност (по лу цен трал ни), плу рал ност (по лу пе ри фер ни) и гра ду ел ност (пе ри фер ни). 
На пла ну из ра за као цен трал на сред ства из два ја мо ак ци о нал не кла се гла го ла и ак цо нал-
не кон струк ци је, а од ред бе на и дру га сред ства као пе ри фер на. У за кључ ку ука зу је мо 
на нео п ход ност раз ли ко ва ња пој мо ва ак ци о нал ност и ак ци о нал не кла се гла го ла, као и 
на од нос се ман тич ке струк ту ре ка те го ри је ак ци о нал но сти и упо тре бе цен трал них и 
пе ри фер них сред ста ва ње ног из ра жа ва ња. 

Кључ не ре чи: функ ци о нал ни, ак ци о нал ност, ак ци о нал не кла се гла го ла, ак ци о нал не 
кон струк ци је.

The pa per pre sents a new ap pro ach to ak ti on sart ba sed on the fun cti o nal gram mar of 
A.V. Bon dar ko, which in ad di tion to le xi cal-for ma ti ve to ols in clu des analyti cal to ols in the 
de scrip tion of to ols for ex pres sing this se man tic ca te gory. In terms of con tent of the ak ti on sart 
ca te gory, fo ur com ple xes of me a ning ha ve been se lec ted: pha sal (cen tral), de ter mi na ti ve (se mi-
-cen tral), plu ral (se mi-pe rip he ral) and gra dual (pe rip he ral), which form the system ba sed on 
a se ri es of bi nary op po si ti ons. In terms of ex pres si on, ak ti on sart verb clas ses and ak ti on sart 
con struc ti ons are se lec ted as cen tral to ols, with de fi ning to ols as pe rip he ral. The con clu sion 
shows the ne ces sity to dif fe ren ti a te bet we en the terms ak ti on sart and ak ti on sart verb clas ses, 
as well as the re la ti on ship bet we en the se man tic struc tu re of the ak ti on sart ca te gory and the 
use of cen tral and pe rip he ral to ols for its ex pres si on. 

Key words: fun cti o nal, ak ti on sart, ak ti on sart verb class, ak ti on sart con struc ti ons.

1. ПО јАм АК цИ О НАл НО сТИ. Ак ци о нал ност пред ста вља се ман тич ку ка те го-
ри ју у чи јој је осно ви обе ле жа ва ње на чи на на ко ји се рад ња од ви ја у вре ме ну. 
Спе ци фич ност сло вен ских је зи ка ле жи у чи ње ни ци да се у са мој гла гол ској 
лек се ми не за ви сно од ње не кон крет не упо тре бе са др же бит не ин фор ма ци је 
о про ти ца њу рад ње озна че не том лек се мом, ко је мо гу би ти из ра же не ка ко 
лек сич ки (ко ре ном гла го ла), та ко и на гра ма тич ком (вид ски об ли ци) и твор-
бе ном (ак ци о нал не кла се гла го ла) ни воу (ПЕ ТРУ ХИ НА 1998). 

2. ПРЕ глЕд ПРЕТ ХОд НИХ Ис ТРА жИ вА њА. Ак ци о нал ност је пр ви из дво јио 
швед ски сла ви ста С. Агрел по чет ком про шлог ве ка као „се ман тич ке функ-
ци је пре фик сал них гла го ла (као и не ких не пре фик сал них гла го ла и су фик-
сал них из ве де ни ца) ко је пре ци зи ра ју ка ко се од ви ја рад ња, озна ча ва ју на чин 
на ко ји се она од ви ја” (АгРЕлль 1962: 36)1. Агре ло ве иде је да ле су им пулс 

1 Ци тат на во ди мо пре ма ру ском пре во ду од лом ка из ра да: Si gurd agrell. Pr ze drost ki 
po sta ci o we cza sow ników pol skich. Ma te riały i Pra ce Ko mi sji Języko wej AU VI II. Kraków, 1918.



120 МИ ЛЕ НА ИВА НО ВИЋ

број ним ис тра жи ва њи ма, чи ји је ре зул тат би ло раз гра ни ча ва ње ак ци о нал-
но сти и дру гих аспек ту ал них ка те го ри ја од ви да. 

2.1. АК цИ О НАл НОсТ У слА вИ сТИ цИ. На кон ви ше ра до ва2 ко ји се на је дан 
или дру ги на чин ба ве ак ци о нал но шћу у сло вен ским је зи ци ма ше зде се тих 
го ди на ХХ ве ка по ја вљу ју се два ра да кључ на за да љи раз вој уче ња о ак цио-
нал но сти у сло вен ској на у ци о је зи ку, док тор ска ди сер та ци ја Ј. С. Ма сло ва 
и гра ма ти ка ру ског је зи ка (у по ре ђе њу са сло вач ким) А. В. Иса чен ка, у ко ји ма 
ће ау то ри из не ти сво је ви ђе ње ове по ја ве. Ј. С. Ма слов схва та ак ци о нал ност 
ши ро ко, као „из ве сне за јед нич ке (че сто али не и оба ве зно из ра же не твор бе-
ним сред стви ма) осо бе но сти лек сич ког зна че ња јед них или дру гих гла го ла 
ко је се од но се на про ти ца ње рад ње тих гла го ла у вре ме ну и ис по ља ва ју се у 
оп штим осо бе но сти ма њи хо вог функ ци о ни са ња у је зи ку, и то на ни воу твор-
бе не ак тив но сти, ви да и син так сич ке упо тре бе” (мА слОв 1957: 8). По А. В. Иса-
чен ку ак ци о нал ност пред ста вља „се ман тич ку мо ди фи ка ци ју по ла зног про-
стог или пре фик сал ног гла го ла” и оба ве зно је фор мал но из ра же на у са мом 
гла го лу, пре фик си ма или су фик си ма (ИсА чЕН КО 1960: 216). У ка сни јим ис тра-
жи ва њи ма та ко ђе се из два ја ју два при сту па. Ши ро ко схва та ње ак ци о нал-
но сти, пре ма ко јем ова ка те го ри ја об у хва та не са мо тзв. ка рак те ри зо ва не 
ак ци о нал не кла се, већ и гла го ле без спе ци јал них фо р мал них по ка за те ља 
ко ји се у од ре ђе ну ак ци о нал ну кла су свр ста ва ју пре ма за јед нич ком аспек-
ту ал ном обе леж ју, ка рак те ри стич но је, на при мер, за М. А. Ше ља ки на (шЕ-
ляКИН 1983). С дру ге стра не, Н. С. Ави ло ва сма тра да је за „оне кла се гла го ла 
ко је се да нас на зи ва ју ак ци о нал ним кла са ма ка рак те ри стич но упра во то да 
има ју фор мал но из ра же ну мо ди фи ка ци ју рад ње но ми но ва не про стим гла го-
лом” (АвИ лО вА 1976: 263), а Ана А. За ли зњак и А. Д. Шме љов ту ма че ак цио-
нал ност као „раз ли чи те ти по ве се ман тич ких мо ди фи ка ци ја гла го ла, из ра же не 
од ре ђе ним фо р мал ним сред стви ма (пре фик си ма и су фик си ма)” (ЗА лИЗНяК 
– шмЕ лЕв 1997: 87). За пр ву де це ни ју ХХІ ве ка ка рак те ри сти чан је ког ни-
тив ни при ступ ак ци о нал но сти, где се из два ја ју док тор ска ди сер та ци је Е. М. 
Рјан ске (РяНсКАя 2002), мо но гра фи ја Т. В. Бе ло шап ко ве (бЕ лО шАП КО вА 2007) 
и део мо но гра фи је Љ. По по вић Је зич ка сли ка све та (ПО ПО вИћ 2008).

2.2. АК цИ О НАл НОсТ У сР бИ сТИ цИ. У на у ци о срп ском је зи ку на „вид ски 
лик” нај пре скре ће па жњу А. Бе лић у сту ди ји О је зич кој при ро ди и је зич ком 
раз вит ку (бЕ лИћ 1941), ис ти чу ћи да, по ред им пер фек тив них и пер фек тив них 
гла го ла, ко ји су по при ро ди сво јој та кви, има у сло вен ским је зи ци ма и чи тав 
си стем из ве де них им пер фек тив них и из ве де них пер фек тив них гла го ла чи је 
зна че ње „ни је та ко про сто”. Раз ли чи те вр сте „трај но сти” или „свр ше но сти” 
мо гу се на зва ти на ро чи том вр стом или на ро чи тим ли ком гла гол ског ви да, 
из ве де ним или се кун дар ним гла гол ским ви дом. Ову на ро чи ту вр сту ви да 
мо гу има ти са мо из ве де ни гла го ли и она пред ста вља „ком би на ци ју ме ђу 
основ ним зна че њем гла го ла, зна че њем пре фик са и вид ским зна че њем ко је 
се та ко ђе кат ка да ме ња” (бЕ лИћ 1941: 424-427). Раз ли чи тим ти по ви ма ак цио-

2 Пре глед ис тра жи ва ња из овог пе ри о да да ју А. В. Иса чен ко (ИсА чЕН КО 1960) и Ј. С. Ма-
слов (мА слОв 1962). Де та љан пре глед но ви јих ис тра жи ва ња да ју Ј. В. Пе тру хи на и Ј. Став ниц ка 
(ПЕ ТРУ ХИ НА 2000; sTaW nic ka 2009). Кра так пре глед нај зна чај ни јих сту ди ја по све ће них пи та-
њи ма аспек ту ал но сти у не сло вен ском све ту на во ди и П. Но ва ков (no va kov 2005).
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нал но сти, као „аспект ним зна че њи ма” по све ће на је исто и ме на мо но гра фи ја 
Ђ. Гру бо ра (gru bor 1953). Под ак ци о нал но шћу (Ak ti on sart) Ђ. Гру бор под-
ра зу ме ва на чин ре а ли за ци је рад ње, ис ти че да је то по јам ко ји ни је јед нак 
гла гол ском ви ду, али не од ре ђу је екс пли цит но ко ја све зна че ња под ра зу ме ва 
под њим. Ве ћи на аспект них зна че ња ко ја Гру бор из два ја „по ко ли чи ни из-
вр ше но сти” пред ста вља ју оно што се обич но под ра зу ме ва под ак ци о нал ним 
кла са ма гла го ла. Не ке кла се у овој кла си фи ка ци ји, ко ја ни је све о бу хват на, 
су спор не, на шта је ука зао још А. Бе лић у сво јој кри ти ци Гру бо ро ве сту ди је 
(бЕ лИћ 1955/1956: 296–297), што, ме ђу тим, не ума њу је зна чај ра да Ђ. Гру бо ра.

М. Сте ва но вић го во ри о гла гол ском ви ду и зна чењ ским вид ским ли ко-
ви ма у сво јој гра ма ти ци срп ско хр ват ског је зи ка. У де лу по све ће ном вид ским 
ли ко ви ма он у фу сно ти за па жа да С. Агрел по ми ње пре ко два де сет зна чењ-
ских ли ко ва па се мо же с пра вом прет по ста ви ти, као што је то учи нио и П. 
Но ва ков, да М. Сте ва но вић под пој мом вид ски лик под ра зу ме ва оно што је 
С. Агрел на зи вао „Ak ti on sart” (сТЕ вА НО вИћ 1974: 536; no va kov 2005: 20). Он 
из два ја два вид ска ли ка не свр ше них гла го ла – не пре кид но-ду ра тив ни и 
уче ста ли (ите ра тив ни) и не ко ли ко вид ских ли ко ва свр ше них гла го ла – тре-
нут но-свр ше ни, по чет но-свр ше ни, нео д ре ђе но-свр ше ни, за вр шно-свр ше ни, 
ко ји да ље мо гу има ти сво је под ти по ве (сТЕ вА НО вИћ 1974: 534–539). М. Сте-
ва но вић вид ске ли ко ве сма тра по себ ним слу ча јем ка те го ри је ви да, а не са-
мо стал ном ка те го ри јом, ис ти чу ћи да су јед ни ти по ви зна чењ ских ли ко ва 
пред мет оп ште се ман ти ке гла го ла, а дру ги пред мет твор бе ре чи, док по је-
ди ни ула зе и у сфе ру син так се (сТЕ вА НО вИћ 1974: 533–534, 539).

П. Но ва ков у свом кон тра стив ном ис тра жи ва њу ак ци о нал но сти у срп-
ском и ен гле ском је зи ку де фи ни ше „тип гла гол ске си ту а ци је” као лек сич ку 
ка те го ри ју ко ја се од но си на „на чин ре а ли за ци је гла гол ске си ту а ци је, на 
при ро ду те си ту а ци је” и, осла ња ју ћи се на Вен дле ро ву кла си фи ка ци ју, из-
два ја че ти ри ти па гла гол ске си ту а ци је – ак тив ност (ac ti vity), ста ње (sta te), 
оства ре ње (ac com plis hment) и до стиг ну ће (ac hi e ve ment). Да ље од ре ђу је ове 
ти по ве на осно ву три обе леж ја – ста тив ност, тра ја ње и циљ, и ис ти че да 
„тра ди ци о нал ни тер мин Ak ti on sart пред ста вљао би тип гла гол ске си ту а ци је 
де фи ни сан на осно ву ком би на ци је три по ме ну та ди стинк тив на обе леж ја” 
(no va kov 2005: 26). При ступ П. Но ва ко ва очи то је усло вљен кон тра стив ном 
усме ре но шћу ра да и не срод но шћу ана ли зи ра них је зи ка ко ја зах те ва при ме-
ну уни вер зал не кла си фи ка ци је ка ква је Вен дле ро ва (ven dler 1957).

Го ди не 2008. по ја вљу је се мо но гра фи ја Љ. По по вић (ПО ПО вИћ 2008) 
чи ји је је дан део по све ћен ак ци о нал но сти. То је пр ва си сте мат ска ана ли за 
ак ци о нал них зна че ња у срп ском је зи ку, те пр во кон тра стив но ис тра жи ва ње 
ове по ја ве код нас, у ко ме се по ре де срп ски и укра јин ски је зик. Пред мет ње-
ног ин те ре со ва ња су, пре све га, твор бе на (од но сно пре фик сал на) сред ства 
из ра жа ва ња ак ци о нал но сти, и то у ког ни тив ном кљу чу. Кон тра стив на је и 
мо но гра фи ја Б. То шо ви ћа (ТО шО вИч 2009) у ко јој се ана ли зи ра ју ак ци о нал не 
кла се гла го ла у срп ском, хр ват ском и бо шњач ком је зи ку у по ре ђе њу са ру ским. 
Б. То шо вић ак ци о нал ност схва та уско, као се ман тич ко-твор бе ну ка те го ри ју, 
и да је сво ју кла си фи ка ци ју ак ци о нал них кла са гла го ла. 

По је ди на пи та ња по ве за на са ак ци о нал но шћу у сво јим ра до ви ма ана ли зи-
ра ју И. Гриц кат – аспек ту ал на зна че ња по је ди них пре фик са (гРИц КАТ 1957/1958) 
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и де ми ну тив ност и ауг мен та тив ност (гРИц КАТ 1955/1956), М. Ивић – аспек-
ту ал на зна че ња по је ди них пре фик са (ИвИћ 1982) и по на вља на рад ња (ivić 
1983), З. То по лињ ска – ин хо а тив ност (ТО ПО лИњ сКА 1985), зна че ња и функ цио-
ни са ње пре фик са про- и пре- (мИ ТРИ НО вИћ 1986), П. Пи пер – кван ти та тив ност 
и гра ду ел ност (ПИ ПЕР 2002; 2003; ПИ ПЕР и др. 2005) и по јам гра ни це у аспек-
ту ал но сти (ПИ ПЕР 2009), С. Та на сић – се ман ти ка гла го ла и ите ра тив ност, 
збир на ви ше крат ност (ТА НА сИћ 2005).

3. фУНК цИ О НАл НИ ПРИ сТУП јЕ ЗИ КУ. Функ ци о нал на лин гви сти ка под ра-
зу ме ва при ступ је зи ку с тач ке гле ди шта ње го вог функ ци о ни са ња као сред-
ства ко му ни ка ци је. У ши рем сми слу функ ци о нал ни пра вац у ис тра жи ва њу 
је зи ка у це ли ни и ње го вих је ди ни ца по је ди нач но под ра зу ме ва при ступ са 
аспек та функ ци је, од но сно са др жа ја од ре ђе не је зич ке је ди ни це и у том сми-
слу су прот ста вљен је фор мал ном при сту пу (яРцЕ вА и др. 1998: 565–566; 
Crystal 2008: 201; бОН дАР КО и др. 1987). По сто је раз ли чи те шко ле функ ци о-
нал не лин гви сти ке – фран цу ска, чи ји су пред став ни ци А. Мар ти не и ње го-
ви след бе ни ци, у чи јем су фо ку су гра ма тич ки аспек ти го во ра ана ли зи ра ни 
с тач ке гле ди шта ко му ни ка тив не функ ци је је зи ка, пра шка у ко јој Ф. Да неш, 
М. До ку лил и др. раз ма тра ју од нос је зич ког си сте ма и упо тре бе је зич ких 
сред ста ва у кон крет ној го вор ној си ту а ци ји. Функ ци о нал ни при ступ до след-
но ре а ли зу ју и хо ланд ски лин гви сти С. Дик, К. де Грот и др. (яРцЕ вА и др. 
1998: 566)3. 

3.1. фУНК цИ О НАл НА гРА мА ТИ КА ПЕ ТРО гРАд сКЕ шКО лЕ. Функ ци о нал ни при-
ступ је зи ку у са вре ме ној сло вен ској, пре све га ру ској лин гви сти ци осла ња 
се на иде је Ј. Бо ду е на де Кур те неа, А. А. По теб ње, А. А. Шах ма то ва, А. М. Пе-
шков ског, Л. В. Шчер бе, В. В. Ви но гра до ва, а у ње го вој осно ви је оно ма си-
о ло шки при ступ је зи ку у окви ру ко га се је зич ке по ја ве ана ли зи ра ју с тач ке 
гле ди шта њи хо вих функ ци ја, од но сно од се ман тич ких ка те го ри ја ка је зич-
ким сред стви ма ко ји ма се оне из ра жа ва ју (яРцЕ вА и др. 1998: 565–566). Цен-
трал но ме сто у ова квим ис тра жи ва њи ма сло вен ских је зи ка при па да функ-
ци о нал ној гра ма ти ци чи је је по сту ла те по сте пе но фор му ли сао А. В. Бон дар ко 
у број ним ра до ви ма из се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, као и ин те грал-
но у пр вој од шест мо но гра фи ја се ри је Те о ри ја функ ци о нал не гра ма ти ке 
(1987–1996). Тре ба ис та ћи да функ ци о нал ном гра ма ти ком ове шко ле ни су 
об у хва ће не са мо по ја ве ве за не за гра ма ти ку у тра ди ци о нал ном сми слу – 
мор фо ло ги ју и син так су, већ и за је ди ни це дру гих ни воа је зи ка, као што су 
лек сич ки и твор бе ни (то јест, свих ни воа осим фо но ло шког), ко је се по сма-
тра ју у окви ру је дин стве ног си сте ма на осно ву за јед нич ких се ман тич ких 
функ ци ја. Осим то га, иа ко де кла ри сан као пре те жно оно ма си о ло шки, овај 
при ступ не ис кљу чу је смер „од фор ме ка се ман ти ци”, ко ји се мо же при ме-
ни ти на раз ли чи тим ета па ма ана ли зе (бОН дАР КО и др. 1987: 14).

3.1.1. ПО јАм сЕ мАН ТИч КЕ КА ТЕ гО РИ јЕ И фУНК цИ О НАл НО-сЕ мАН ТИч КОг ПО љА. 
Под се ман тич ким ка те го ри ја ма у сфе ри гра ма ти ке А В. Бон дар ко под ра зу-

3 О раз ли чи тим прав ци ма функ ци о нал не лин гви сти ке и њи хо вим пред став ни ци ма в. 
гАК 1985. 

МИ ЛЕ НА ИВА НО ВИЋ
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ме ва „основ на ин ва ри јант на ка те го ри јал на обе леж ја (се ман тич ке кон стан те) 
ко ја су пред ста вље на у јед ним или дру гим ва ри јан та ма у је зич ким зна че-
њи ма из ра же ним раз ли чи тим (...) сред стви ма” (бОН дАР КО и др. 1987: 12), 
ис ти чу ћи да је њи хо ва ин ва ри јант ност ре ла тив на, те да не ке ка те го ри је, без 
об зи ра на ви сок сте пен сво је ап стракт но сти мо гу би ти под ве де не под оп шти-
ји по јам. С дру ге стра не, и ка те го ри је ма њег сте пе на ап стракт но сти мо гу 
има ти раз ли чи те под вр сте и ва ри јан те (бОН дАР КО и др. 1987: 28–30). Као при-
мер А. В. Бон дар ко на во ди ка те го ри ју аспек ту ал но сти ко ја „за јед но с вре-
мен ском ло ка ли зо ва но шћу, тем по рал но шћу и так си сом фор ми ра ком плекс 
се ман тич ких ка те го ри ја ко је пред ста вља ју раз ли чи те стра не оп шти јег (мак-
си мал но ши ро ког) пој ма вре ме на”. И да ље: „Аспек ту ал ност оста је се ман-
тич ка ка те го ри ја без об зи ра на то што укљу чу је ка те го ри је ли ми та тив но сти, 
ду ра тив но сти, крат но сти, фа зно сти итд.” (бОН дАР КО и др. 1987: 29). Ипак, 
сма тра Бон дар ко, свр сис ход но је на све ове ен ти те те при ме њи ва ти уоп ште ни 
по јам се ман тич ке ка те го ри је. У том сми слу ми ће мо ов де и го во ри ти о се ман-
тич кој ка те го ри ји ак ци о нал но сти. 

Ис ти чу ћи да у са вре ме ној лин гви сти ци по сто је раз ли чи ти прав ци функ-
ци о нал не гра ма ти ке, А. В. Бон дар ко у уво ду пр ве мо но гра фи је из по ме ну те 
се ри је ука зу је да је за ту ма че ње функ ци о нал не гра ма ти ке из ло же но у њој 
ка рак те ри стич на ори јен та ци ја на по јам функ ци о нал но-се ман тич ког по ља 
(ФСП) ко ји „да је си стем ску осно ву за ана ли зу функ ци ја је ди ни ца раз ли чи-
тог но воа је зич ког си сте ма” (бОН дАР КО и др. 1987: 11). Под функ ци о нал но-се-
ман тич ким по љем под ра зу ме ва се скуп је зич ких сред ста ва ко ја при па да ју 
раз ли чи тим ни во и ма, а об је ди ње на су за јед нич ким се ман тич ким функ ци ја ма. 
Сва ко по ље укљу чу је си стем под ти по ва, вр ста и ва ри јан ти од ре ђе не се ман-
тич ке ка те го ри је ко ји ко ре ли ра са ра зно вр сним фор мал ним сред стви ма њи-
хо вог из ра жа ва ња. Да кле, реч је о би ла те рал ној це ли ни, ко ја укљу чу је план 
са др жа ја и план из ра за (бОН дАР КО И др. 1987: 11). ФСП та ко ђе пред ста вља 
вир ту ел ни је зич ки про стор ко ји има свој цен тар и пе ри фе ри ју, као и зо не 
укр шта ња са дру гим по љи ма – што је, ка ко ће мо ви де ти, на ро чи то бит но за 
опис ка те го ри је ак ци о нал но сти. 

3.1.2. АК цИ О НАл НОсТ У фУНК цИ О НАл НОј гРА мА ТИ цИ. У те о ри ји функ ци о-
нал не гра ма ти ке ак ци о нал ност се раз ма тра у окви ру ли ми та тив но сти, и то 
у пр вој мо но гра фи ји из се ри је – Те о рия функ ци о нальной ֱрам ма ֳ и ки. Вве-
де ние. Асֲек ֳ у альносֳь. Вре мен ная ло ка ли зо ван носֳь. Так сис (бОН дАР КО и 
др. 1987). Ка те го ри ја ли ми та тив но сти де фи ни ше се као „се ман тич ка ка те-
го ри ја ко ја об је ди њу је раз ли чи те ти по ве од но са рад ње пре ма гра ни ци” а 
од го ва ра ју ће ФСП „об у хва та сред ства јед ног или дру гог је зи ка ко ја слу же 
за из ра жа ва ње тих од но са”, где се под гра ни цом под ра зу ме ва „вре мен ска 
гра ни ца рад ње, огра ни ча ва ње ње ног про ти ца ња у вре ме ну” (бОН дАР КО и др. 
1987: 45–46). Ли ми та тив ност, као од нос рад ње пре ма уну тра шњој гра ни ци, 
чи ни у сло вен ским је зи ци ма се ман тич ку до ми нан ту аспек ту ал но сти, а ФСП 
ли ми та тив но сти за у зи ма цен трал но ме сто ме ђу дру гим аспек ту ал ним по-
љи ма, што је усло вље но по сто ја њем гра ма тич ке ка те го ри је ви да (бОН дАР КО 
1983: 79; бОН дАР КО и др. 1987: 53). У струк ту ри по ља ли ми та тив но сти у сло-
вен ским је зи ци ма, по ред гра ма тич ке ка те го ри је ви да и лек сич ко-гра ма тич ких 
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кла са тер ми на тив них/атер ми на тив них гла го ла, бит ну уло гу има ју ак ци о нал-
не кла се гла го ла, „чи је зна че ње от кри ва јед не или дру ге де та ље од но са пре-
ма гра ни ци или са др жи се му ли ми та тив но сти по ред зна че ња ко ја се од но се 
на аспек ту а на по ља ду ра тив но сти, крат но сти, фа зно сти”. Ак ци о нал ност, 
ме ђу тим, с об зи ром на ње ну лек сич ко-се ман тич ку при ро ду, усит ње ност и 
мно штво аспек ту ал них кла са лек си ке, при па да пе ри фе ри ји ли ми та тив но сти 
и аспек ту ал но сти у це ли ни (бОН дАР КО и др. 1987: 63). Ау тор де ла ове мо но гра-
фи је по све ће ног ак ци о нал но сти је М. А. Ше ља кин, ко ји ис ти че да ак ци о нал-
не кла се гла го ла ука зу ју на „ка рак тер про ти ца ња тер ми на тив них/атер ми на-
тив них рад њи у вре ме ну”, те да се ме ђу соб но раз ли ку ју „пре ма спе ци фи ци 
свог из ра за и пре ма ука зи ва њу на онај кон крет ни ка рак тер тер ми на тив но сти/
атер ми на тив но сти рад ње ко ји од ре ђу је тип ње ног про ти ца ња: ре зул та тив-
ност/не ре зул та тив ност, вре мен ска гра ни ца, гра ни ца ин тен зи те та итд.” (бОН-
дАР КО и др. 1987: 66).

4. сЕ мАН ТИ КА АК цИ О НАл НО сТИ. По ла зе ћи од пла на из ра за, од но сно од 
из дво је них и опи са них ак ци о нал них кла са гла го ла (АКГ) као та квих ко је 
об је ди њу ју гла гол ске лек се ме са истим ак ци о нал ним зна че њем и твор бе ним 
афик сом или афик си ма ко ји су но си о ци тог зна че ња, од ре ди ли смо че ти ри 
ком плек са ак ци о нал них зна че ња ко ји чи не се ман тич ку зо ну ФСП ак ци о нал-
но сти у срп ском је зи ку: фа зност, де тер ми на тив ност, плу рал ност и гра ду ел-
ност. Сва ки од ових ком плек са има сво је се ман тич ке и фор мал не осо бе но сти, 
сва ки за у зи ма спе ци фич но ме сто ка ко у окви ру са ме ак ци о нал но сти, та ко 
и у окви ри ма ши рих се ман тич ких ка те го ри ја, пре све га гла гол ских, аспек ту-
ал них (као што су ду ра тив ност, ли ми та тив ност), али и оних ко ји ма су об у хва-
ће не и дру ге вр сте ре чи (као што је кван ти та тив ност), те је основ но обе леж је 
ак ци о нал но сти хе те ро ге ност са др жа ја. Ме ђу тим, ова ра зно вр сна зна че ња 
ипак чи не си стем ба зи ран на ску пу би нар них опо зи ци ја: та ко се фа зност и 
де тер ми на тив ност, с јед не стра не, као вид ква ли та тив не ак ци о нал но сти 
су прот ста вља ју кван ти та тив ном ка рак те ру плу рал но сти и гра ду ел но сти; у 
окви ру фа зно сти – по чет ност и за вр ше ност, ко је ука зу ју на по чет ну или за-
вр шну гра ни цу си ту а ци је, су прот ста вља ју се ин тра тер ми нал но сти, код ко је 
ове гра ни це не ма; у окви ру де тер ми на тив но сти пре ма обе леж ју од ре ђе не/
нео д ре ђе не огра ни че но сти су прот ста вље но је пер ду ра тив но и де ли ми та тив-
но зна че ње; плу рал ност и гра ду ел ност од ра жа ва ју опо зи ци ју па ра ме трич ка/
не па ра ме трич ка кван ти фи ка ци ја; у окви ру са ме плу рал но сти ди стри бу тив-
ност и ку му ла тив ност, те мул ти пли ка тив ност/се мел фак тив ност као мо но-
тем по рал не си ту а ци је су прот ста вље не су по ли тем по рал ној ре пе ти тив но сти 
и ите ра тив но сти; нај зад у окви ру гра ду ел но сти зна чењ ски ком плек си су 
су прот ста вље ни с об зи ром на ка рак тер сте пе но ва ња, као ре пре зен ти се лек-
тив ног, од но сно нор ма тив ног сте пе но ва ња, уз да ља усит ња ва ња сва ког од 
на ве де них ком плек са4 (ИвА НО вИћ 2012). 

4 Ре ци мо, у окви ру гра ду ел но сти да ље се мо же из дво ји ти јед но ди мен зи о нал но (вер ти-
кал но, на оси ис по ље но сти сте пе на да тог обе леж ја) и ви ше ди мен зи о нал но (си ту а ци ја се раз-
ви ја хо ри зон тал но на вре мен ској оси и вер ти кал но на оси ис по ље но сти сте пе на да тог обе леж ја) 
сте пе но ва ње, а у окви ру нор ма тив ног сте пе но ва ња раз ли ку је мо нор му ин тен зи те та и мо дал ну 
нор му, при че му гра ду ел на ло ка ли за ци ја мо же би ти ис под или из над нор ме (ПИ ПЕР 2002; 2003). 
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4.1. фА ЗНОсТ. Ком плекс фа зних зна че ња об у хва та зна че ња по чет но сти 
(за пе ва ти), ин тра тер ми нал но сти (пе ва ти) и за вр ше но сти (от пе ва ти) са сво-
јим под зна че њи ма (в. о то ме ви ше у ИвА НО вИћ 2012) ко ја су об је ди ње на у 
се ман тич ку ка те го ри ју фа зно сти, о ко јој се, с об зи ром да се у ње ном цен тру 
као вр ста ре чи на ла зи гла гол и с об зи ром на то да је ње на су шти на упра во 
у мо ди фи ка ци ји зна че ња у прав цу ука зи ва ња на од ре ђе ну вре мен ску гра ни цу 
рад ње, мо же го во ри ти као о цен трал ној ак ци о нал ној ка те го ри ји (ИвА НО вИћ 
2012). Зна че ња по чет но сти и за вр ше но сти из два ја ју се и у окви ру тра ди цио-
нал ног при сту па на осно ву фор мал них по ка за те ља, од но сно фор мал но мар-
ки ра них ак ци о нал них кла са ин хо а тив них (по чет на фа за), фи ни тив них и 
ком пле тив них (за вр шна фа за) гла го ла. За из два ја ње ин тра тер ми нал но сти 
као сред ње фа зе нео п хо дан је функ ци о нал ни аспект ко ји укљу чу је и дру га 
сред ства из ра жа ва ња ак ци о нал них зна че ња (у овом слу ча ју фа зне гла го ле, 
као и вид ске об ли ке) и при ступ од се ман ти ке ка фор ми (из два ја ње ин тра-
тер ми нал ног зна че ња као та квог ко је ула зи у опо зи ци ју са тер ми нал ним 
зна че њи ма по чет но сти и за вр ше но сти).

4.2. дЕ ТЕР мИ НА ТИв НОсТ. Ком плекс де тер ми на тив них зна че ња об у хва та 
де ли ми та тив ност и пер ду ра тив ност ко је су, као и фа зност, вид ло ка ли за ци је 
си ту а ци је на оси вре ме на. Док је код фа зних зна че ња реч о из два ја њу од ре-
ђе них ета па у од ви ја њу си ту а ци је, де тер ми на тив ни гла го ли и кон струк ци је 
озна ча ва ју си ту а ци ју у це ли ни, ука зу ју ћи да је ње но тра ја ње огра ни че но од ре-
ђе ним (пер ду ра ти ви: пре се де ти, од се де ти два са та) или нео д ре ђе ним (де-
ли ми та ти ви: по се де ти) вре мен ским ин тер ва лом. Ком плекс де тер ми на тив них 
зна че ња та ко ула зи у аспек ту ал не ка те го ри је ду ра тив но сти и ли ми та тив но-
сти и, ши ре, (тра ја ње као „ко ли чи на вре ме на”) кван ти та тив но сти (ИвА НО вИћ 
2012; 2014), а у окви ру ак ци о нал но сти за у зи ма по лу цен трал ну по зи ци ју.

4.3. ПлУ РАл НОсТ. Ком плекс плу рал них зна че ња, као и ком плекс гра ду-
ел них зна че ња, ула зи у се ман тич ку ка те го ри ју кван ти та тив но сти, ко ја је 
оп шти ја ка те го ри ја ви шег ран га. Овај ком плекс об у хва та зна че ња мул ти-
пли ка тив но сти (ку ца ти) и се мел фак тив но сти (куц ну ти, по ку ца ти), ди стри-
бу тив но сти (по па да ти, из бу ди ти, раз де ли ти) и ку му ла тив но сти (на ку пи ти), 
ите ра тив но сти (ви ђа ти, ру ча ва ти, но ћи ва ти) и ре пе ти тив но сти (два пут 
ви де ти, не ко ли ко пу та ру ча ти). За из два ја ње по след ње две пот ка те го ри је 
та ко ђе је био нео п хо дан функ ци о нал ни, оно ма си о ло шки при ступ. Од оста-
лих ак ци о нал них ка те го ри ја плу рал ност се из два ја од су ством ука зи ва ња на 
гра ни цу, би ло вре мен ску, би ло гра ни цу ин тен зи те та – у окви ру ње рад ња 
се од ре ђу је пре ма сво јој раш чла ње но сти и по на вља но сти. Бу ду ћи да плу рал-

У окви ру плу рал но сти опо зи ци ја ди стри бу тив но сти и ку му ла тив но сти, с јед не стра не, и 
мул ти пли ка тив но сти/се мел фак тив но сти, с дру ге, ба зи ра на је на са ста ву уче сни ка си ту а ци је, 
ко ји је исто ве тан у свим ми кро си ту а ци ја ма ко је ула зе у мул ти пли ка тив ну ма кро си ту а ци ју, и 
раз ли чит у сва кој ми кро си ту а ци ји ди стри бу тив не и ку му ла тив не. Мул ти пли ка тив ност пред-
ста вља скуп ми кро си ту а ци ја, а се мел фак тив ност из два ја по је ди нач ну ми кро си ту а ци ју. Ди стри-
бу тив ност и ку му ла тив ност су прот ста вље не су на осно ву кон цеп ту а ли за ци је ма кро си ту а ци је: 
код ку му ла ти ва је ис так ну та ње на це ло ви тост, док је код ди стри бу ти ва ис так ну та ње на раш чла-
ње ност на ми кро си ту а ци је. По ли тем по рал на ре пе ти тив ност и ите ра тив ност су прот ста вље не су 
по обе леж ју огра ни че но сти/нео гра ни че но сти ко ли чи не ми кро си ту а ци ја (ИвА НО вИћ 2012; 2013).
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ност у сфе ри гла гол ске рад ње има сво је осо бе но сти у од но су на дру ге вр сте 
ре чи, мо же мо го во ри ти и о се ман тич кој ка те го ри ји гла гол ске плу рал но сти 
(ИвА НО вИћ 2013), ко ја у ФСП ак ци о нал но сти за у зи ма по лу пе ри фер но ме сто. 

4.4. гРА дУ Ел НОсТ. Ком плекс гра ду ел них зна че ња под ра зу ме ва кван ти-
фи ка ци ју пре ма сте пе ну ис по ље но сти обе леж ја про це су ал не си ту а ци је. Гра-
ду ел ност ни је ак ци о нал на ка те го ри ја у ужем сми слу, бу ду ћи да гра ни ца у 
од но су на ко ју се ка рак те ри ше рад ња ни је уну тра шња, вре мен ска, али гра-
ду ел не мо ди фи ка ци је рад ње на је дан или дру ги на чин мо ди фи ку ју и ње не 
аспек ту ал не ка рак те ри сти ке, као што су це ло ви тост, ре зул тат (ефе кат), тра-
ја ње, ви ше крат ност (ИвА НО вИћ 2012). С об зи ром на то, сте пе но ва ње обе леж ја 
про це су ал не си ту а ци је че сто се и не раз ма тра у ве зи са аспек ту ал но шћу 
(та кав је при ступ ка рак те ри сти чан, ре ци мо, за те о ри ју функ ци о нал не гра-
ма ти ке, где оно ула зи у ка те го ри ју ква ли та тив но сти), а ак ци о нал не кла се 
гла го ла за ко је су ка рак те ри стич не кван ти та тив не мо ди фи ка ци је сте пе на 
обич но се раз ма тра ју у окви ру тзв. спе ци јал но ре зул та тив них АКГ или у окви-
ру АКГ са зна че њем ви ше крат но сти5. Гра ду ел ност за у зи ма нај пе ри фер ни ји 
по ло жај у ФСП ак ци о нал но сти, а од оста лих ак ци о нал них ка те го ри ја се из-
два ја и мо гућ но шћу ком би но ва ња са дру гим ак ци о нал ним зна че њи ма, нај че-
шће по чет ним (раз ма ха ти се), мул ти пли ка тив ним (зви жду цак ти), се мел-
фак тив ним (ка шљуц ну ти), као и мно штвом зна че ња АКГ ко је об је ди њу је: 
ма јо ра тив ност као се лек тив но сте пе но ва ње (над му дри ти); ево лу тив ност 
(бе ле ти, кра ћа ти, сма њи ва ти се) и фак ти тив ност (бе ли ти, кра ти ти, сма њи-
ва ти) као ди на мич ко сте пе но ва ње; ин тен зив ност (рас пла ка ти се, из гр ди ти, 
за ма за ти, оба су ти) и де ин тен зив ност (на гри сти, под гре ја ти, при тво ри ти, 
по дрх та ва ти, за дир ки ва ти, при бо ја ва ти се, дир ка ти, куц ка ти, ка шљу ца ти, 
дрх ту ри ти, ср ку та ти, пе ву ши ти) као сте пе но ва ње пре ма нор ми ин тен зи-
те та; екс це сив ност – су фи цит ну (пре це ни ти, усмре де ти се) и де фи цит ну 
(пот це ни ти, пре ви де ти) уз са ту ра тив ност (на је сти се, испа ва ти се) као 
сте пе но ва ње пре ма мо дал ној нор ми до вољ но сти.

Из дво је ни ком плек си ак ци о нал них зна че ња је су до дат на обе леж ја ко ја 
ука зу ју на од ре ђе не па ра ме тре од ви ја ња рад ње у вре ме ну6. Ти па ра ме три 
чи не се ман тич ку зо ну по ља ак ци о нал но сти.

5 По на шем ми шље њу при си сте ма ти за ци ји ак ци о нал них зна че ња упут ни је је го во ри ти 
о гра ду ел ним мо ди фи ка ци ја ма, уз ука зи ва ње на њи хо ву спе ци фи ку. По јам ре зул та тив но сти, 
на и ме, те сно је по ве зан са пој мом тер ми на тив но сти. Ре зул тат је она гра ни ца ко ју до сти же про-
цес усме рен на њу (бОН дАР КО и др. 1987: 56) и као та кав ула зи у сфе ру ка те го ри је ви да, ма да 
по сто ји и дру га чи је схва та ње ре зул та та као из ме не ста ња, од но сно но вог ста ња ко је на ста је 
у оном тре нут ку ка да се за вр ши од ре ђе ни про цес (глО вИН сКАя 1982; ХО лО дО вИч 1979). Оно што 
се под ра зу ме ва под спе ци јал ном ре зул та тив но шћу ни је ни шта дру го до по сле ди ца или ефе кат 
по ја ча ног или осла бље ног ин тен зи те та ко јим се си ту а ци ја од ви ја, од но сно од сту па ња од мо-
дал не нор ме код раз ли чи тих ти по ва екс це си ва. Осим то га, у спе ци јал но ре зул та тив не АКГ 
свр ста ва ју се, на при мер, и ку му ла ти ви и ди стри бу ти ви, ко је ми раз ма тра мо у окви ру плу рал-
них мо ди фи ка ци ја, а „спе ци јал ност” ре зул та та ле жи у њи хо вом „ве ли ком бро ју”. Ве ли ки број 
ре зул та та, о ко ме је ов де нео спор но реч, по сле ди ца је рас по де ље но сти рад ње на ви ше су бје-
ка та или обје ка та, а не не ка ква спе ци јал на ак ци о нал на мо ди фи ка ци ја (ИвА НО вИћ 2012).

6 Са из у зет ком мул ти пли ка тив но сти ко ја пред ста вља има нент но обе леж је од ре ђе них 
рад њи: рад ња је по сво јој при ро ди та ква да се од ви ја као скуп иден тич них ми кро си ту а ци ја 
од ко јих сва ка мо же би ти ре а ли зо ва на са ма за се бе као се мел фак тив на си ту а ци ја (кли ма ти = 
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5. ИЗ РА жА вА њЕ АК цИ О НАл НО сТИ. Ак ци о нал на зна че ња из ра же на су пре 
све га на лек сич ко-твор бе ном ни воу, у окви ру са ме гла гол ске лек се ме (оту да 
и ен гле ски тер мин „le xi cal aspect”). Но си лац ак ци о нал ног зна че ња у гла гол-
ској лек се ми је твор бе ни афикс, нај че шће пре фикс: за пе ва ти, про пе ва ти 
(фа зно по чет но зна че ње), от пе ва ти (фа зно за вр шно зна че ње), на пе ва ти се 
(са ту ра тив но зна че ње), пе ву ши ти (де ин тен зив но зна че ње); од се де ти (фа зно 
фи ни тив но зна че ње), по се де ти (де ли ми та тив но зна че ње), пре се де ти (пер ду-
ра тив но зна че ње), по се да ти (ди стри бу тив но зна че ње), за се де ти се, усе де ти 
се (су фи цит но екс це сив но зна че ње) итд. При па ја ње од ре ђе не ак ци о нал не 
се ме лек сич ком зна че њу мо тив ног гла го ла до во ди до из ме не ње го вог зна че-
ња а но ва гла гол ска лек се ма, као мар ки ра ни члан, чи ни са њим при ва тив ну 
опо зи ци ју. Гла гол ске лек се ме об је ди ње не од ре ђе ним ак ци о нал ним зна че њем 
или ком би на ци јом ак ци о нал них зна че ња ко је има ју спе ци фич не твор бе не 
афик се као по ка за те ље тог зна че ња или тих зна че ња чи не не ку ак ци о нал ну 
кла су гла го ла. Ак ци о нал не кла се гла го ла основ ни су но си о ци ак ци о нал них 
зна че ња у сло вен ским је зи ци ма, у ко је спа да и срп ски је зик, за у зи ма ју цен-
трал но ме сто ме ђу сред стви ма из ра жа ва ња ак ци о нал но сти уоп ште (ма да 
код по је ди них зна че ња, ре ци мо код ите ра тив но сти, мо гу би ти пе ри фер на у 
од но су на не ка дру га сред ства), због че га се че сто у ис тра жи ва њи ма ка те-
го ри ја ак ци о нал но сти упра во и сво ди на њих.

Уко ли ко, ме ђу тим, у ана ли зи ак ци о нал но сти кре не мо од се ман ти ке ка 
фор ми, уо ча ва мо да су сред ства из ра жа ва ња ак ци о нал но сти не са мо син те-
тич ке већ и ана ли тич ке при ро де, као и да син те тич ка сред ства мо гу би ти не 
са мо твор бе на, већ и лек сич ка (ре ци мо, код ком плек са гра ду ле них зна че ња 
мо же мо го во ри ти о лек сич ким ин тен зи ви ма (бук та ти, жу де ти, ју ри ти, 
пљу шта ти) и лек сич ким де ин тен зи ви ма (на зи ра ти се, ро ми ња ти, ти ња ти, 
ша пу та ти) и гра ма тич ка (об ли ци не свр ше ног ви да у ак ту ал но-ду ра тив ној 
упо тре би као основ но сред ство из ра жа ва ња ин тра тер ми нал но сти; вид ско-
-вре мен ски об ли ци као јед но од сред ста ва из ра жа ва ња ите ра тив но сти итд.). 

Ана ли тич ка сред ства ни су би ла пред мет си сте мат ског ис тра жи ва ња 
про у ча ва ла ца сло вен ске аспек ту ал но сти и са ме ак ци о нал но сти, са рет ким 
из у зе ци ма7, бу ду ћи да је њи хов фо кус, и у окви ру ши ре, и у окви ру уже кон-

клим ну ти + клим ну ти + клим ну ти ....). Раз ли ка из ме ђу има нент ног и до дат ног обе леж ја на 
ко је се спе ци јал но ука зу је мо же се илу стро ва ти раз ли ком из ме ђу мул ти пли ка ти ва и ди стри-
бу ти ва, ко ја се не сво ди са мо на иден тич ност са ста ва уче сни ка си ту а ци је код мул ти пли ка ти-
ва и ње го ву раз ли чи тост код ди стри бу ти ва (где се сва ка ми кро си ту а ци ја раз ли ку је по јед ном 
ак тан ту или по јед ном ак тан ту и сир кон стан ту), већ у дру гом слу ча ју де но та тив но иста си-
ту а ци ја у ко јој уче ству је мно штво ак та на та мо же би ти пред ста вље на на раз ли чи те на чи не – 
ди стри бу тив ним и не ди стри бу тив ним гла го лом: Фла ше су па ле с по ли це/Фла ше су по па да ле 
с по ли це, што зна чи да коснтрук ци је са ди стри бу ти ви ма озна ча ва ју спе ци фич ну ин тер пре та-
ци ју си ту а ци је с тач ке гле ди шта ње не раш чла ње но сти, од но сно из два ја ње та квог ње ног па-
ра ме тра (ИвА НО вИћ 2013: 82). Дво стру ка ин тер пре та ци ја мул ти пли ка тив не си ту а ци је, ме ђу тим, 
ни је мо гу ћа. Мул ти пли ка тив ни гла го ли спе ци фич ни су и по то ме што ни су из ве де ни од дру-
гих гла го ла, као ве ћи на оста лих АКГ, али има ју од ре ђе на фор мал на обе леж ја по ко ји ма се 
из два ја ју (су фикс ин фи ни ти ва -а-).

7 Уко ли ко су ова сред ства и укљу чи ва на у до са да шња ис тра жи ва ња, углав ном се на во-
де као функ ци о нал ни екви ва лент од ре ђе не АКГ (што се прак тич но сво ди на фа зне по чет не 
кон струк ци је као јед но од сред ста ва из ра жа ва ња по чет но сти). Ко рак да ље оти шао је је ди но 
В. С. Хра ков ски, ко ји ука зу је да осим син те тич ких по сто је и „ана ли ти че ские спо собы действия”, 
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цеп ци је, био упра во на син те тич ким – лек сич ким, од но сно лек сич ко-твор бе-
ним сред стви ма као спе ци фич ним за сло вен ске је зи ке. Ка да је реч о аспек-
ту ал но сти уоп ште, А. В. Бон дар ко сма тра да се она од но си не са мо на сфе ру 
гла гол ског пре ди ка та, већ и на ис каз у це ли ни, од но сно пре ди ка тив ни цен-
тар ко ји чи не пре ди кат и еле мен ти ко ји га де тер ми ни шу (бОН дАР КО 1987б: 40). 
Ову кон ста та ци ју тре ба узе ти у об зир и код про у ча ва ња ак ци о нал но сти као 
по себ ног слу ча ја аспек ту ал но сти. Она та ко мо же би ти пред ста вље на на ни-
воу про стог гла гол ског пре ди ка та – у оним слу ча је ви ма ка да су ак ци о нал на 
зна че ња из ра же на твор бе ним сред стви ма у окви ру јед не гла гол ске лек се ме. 
Ка да је, пак, ак ци о нал ност из ра же на ван гла го ла, кроз ње го ву ве зу са ре чи ма 
ко је су лек сич ки но си о ци ак ци о нал них зна че ња, го во ри мо о лек сич ко-син-
так сич ком ни воу из ра жа ва ња ак ци о нал но сти. На овом ни воу мо гу се раз ли-
ко ва ти два ти па сред ста ва. Пр во су ана ли тич ке ак ци о нал не кон струк ци је 
саста вље не од гла го ла (по че ти, на ста ви ти, пре ста ти, до вр ши ти – код 
из ра жа ва ња фа зних зна че ња; про ве сти – код из ра жа ва ња де тер ми на тив них 
зна че ња; по ста ја ти – код из ра жа ва ња ево лу тив но сти; пре те ра ти – код из-
ра жа ва ња су фи цит не екс це сив но сти итд.) или, ве о ма рет ко, реч це (реч ца ли 
уз ре ду пли ка ци ју гла го ла при из ра жа ва њу ин тра тер ми нал ног зна че ња уз до-
дат ну се му ин тен зи те та: А он пе ва ли пе ва!), ко ји су но си о ци не ког ак ци о нал-
ног зна че ња и гла го ла или имен ске ре чи ко ји су но си о ци лек сич ког зна че ња 
(по че ти, на ста ви ти чи та ти/чи та ње/са  чи та њем/књи гу; пре ста ти чи та-
ти/са  чи та њем; до вр ши ти чи та ње/књи гу; про ве сти (не ко вре ме, два са та) 
у чи та њу/чи та ју ћи; пре те ра ти са чи та њем; по ста ја ти уз не ми рен). Ни ов де 
се не из ла зи ван сфе ре пре ди ка та, али је реч о сло же ном пре ди ка ту. 

Зна че ња гла го ла ко ји су но си о ци ак ци о нал ног зна че ња у овим кон струк-
ци ја ма су ап стракт на, не са мо стал на, што ука зу је на њи хо ву ви со ку гра ма-
ти ка ли зо ва ност. Че сто је реч о гла гол ским тво ре ни ца ма чи ји пре фикс и сам 
функ ци о ни ше као по ка за тељ да тог ак ци о нал ног зна че ња, као што су, ре ци мо, 
гла го ли до вр ши ти, пре ста ти, по ста ти, про ве сти иа ко ве за са мо тив ним 
гла го лом на син хро ниј ском пла ну мо же би ти из гу бље на (као код пре ста ти, 
по ста ти, про ве сти) или је реч о ко рен ској мор фе ми ко ја не функ ци о ни ше 
са мо стал но (као код по че ти). Ак ци о нал не кон струк ци је, код оних зна че ња 
где функ ци о ни шу за јед но са лек сич ко-твор бе ним сред стви ма (ре ци мо, код 
фа зно сти или де тер ми на тив но сти, или код по је ди них гра ду ел них зна че ња), 
спа да ју у цен трал на сред ства из ра жа ва ња од го ва ра ју ћих ак ци о нал них са-
др жа ја, а у не ким слу ча је ви ма АКГ за у зи ма ју пе ри фер ну по зи ци ју у од но су 
на ак ци о нал ну кон струк ци ју (на при мер, при из ра жа ва њу ком пле тив но сти 
знат но је че шћа упо тре ба ком пле тив них кон струк ци ја, док се од го ва ра ју ћа 
АКГ сво ди тек на не ко ли ко гла го ла (до гле да ти (филм), до го ре ти, до чи та ти 
итд.), а ве ћи на гла го ла са пре фик сом до- мо гу из ра жа ва ти, и че шће из ра жа-
ва ју, до вр ша ва ње рад ње на кон пре ки да или до дат ну рад њу ко јом се ме ња ре-
зул тат исто вет не прет ход не рад ње (ИвА НО вИћ 2012а: 209); та ко ђе, твор бе ни 
мо дел по ко ме се обра зу ју пер ду ра ти ви у са вре ме ном срп ском је зи ку од ли-

али и ис ти че да у сло вен ским је зи ци ма (као и у дру гим је зи ци ма), има мно го ак ци о нал них 
зна че ња ко ја се из ра жа ва ју ана ли тич ки, а ко ја ни су ис тра же на са мо због то га што се не из ра-
жа ва ју и син те тич ки” (ХРА КОв сКИй 1980: 8).
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ку је се ни ском про дук тив но шћу, та ко да је пер ду ра тив на АКГ ма ло број на, 
а цен трал но сред ство из ра жа ва ња овог зна че ња је су упра во пер ду ра тив не 
кон струк ци је са гла го лом про ве сти). Цен трал ну по зи ци ју ак ци о нал них кон-
струк ци ја по твр ђу је и чи ње ни ца да су оне нај че шће спе ци ја ли зо ва не за из ра-
жа ва ње од го ва ра ју ћих зна че ња, док је код твор бе них сред ста ва ак ци о нал на 
ком по нен та са мо део њи хо ве се ман ти ке. 

На ни воу ре че ни це ак ци о нал на зна че ња мо гу би ти из ра же на и ван пре-
ди ка та, сред стви ма ко ја су пре те жно лек сич ког ка рак те ра и функ ци о ни шу 
као сво је вр сни ак ци о нал ни опе ра то ри, нај че шће кроз ве зу пре ди ка та са 
раз ли чи тим од ред ба ма ко је су но си о ци од го ва ра ју ћег зна че ња. Ова кав на чин 
из ра жа ва ња ти пи чан је, на при мер, за ак ци о нал но зна че ње ите ра тив но сти, 
где се од ред ба ком би ну је са дру гим по ка за те љи ма (као што су се ман ти ка 
гла го ла, вид ско-вре мен ски об ли ци и сл.) али упра во она ука зу је на ите ра-
тив но ту ма че ње ис ка за8, упор. Он је пи сао мај ци и Он је че сто/ре дов но/
рет ко/сва ког да на пи сао мај ци или Он би на пи сао мај ци пи смо (али не ма 
па пи ра) и Он би по не кад на пи сао мај ци пи смо. Гра ду ел ност та ко ђе мо же 
би ти и че сто би ва из ра же на ван пре ди ка та – ње го вим спо јем са лек сичким 
сред стви ма ин тен зи фи ка ци је, од но сно раз ли чи тим од ред ба ма ме ре и сте-
пе на ти па ја ко, ве о ма (То га је пре пла ши ло – То га је ве о ма упла ши ло), али 
и на ни воу сло же не ре че ни це (То га је то ли ко упла ши ло, да је устук нуо) 
(ИвА НО вИћ 2012).

6. ЗА КљУч цИ. Функ ци о нал ни мо дел опи са ка те го ри је ак ци о нал но сти на-
до ве зу је се на тра ди ци о на лни при ступ у окви ру ко га се у фо кус као но сио ци 
ак ци о нал них зна че ња у сло вен ским је зи ци ма ста вља ју лек сич ко-твор бе не 
кла се гла го ла а са ма ак ци о нал ност уско фор мал но де фи ни ше и, исто вре ме но, 
раз ли ку ју ћи по јам ак ци о нал но сти као се ман тич ке ка те го ри је и ак ци о нал них 
кла са гла го ла као јед ног од сред ста ва из ра жа ва ња ак ци о нал не се ман ти ке, 
да је осно ву за њен све о бу хват ни опис у окви ру јед ног је зи ка, али и, пре све га, 
за кон тра стив на и ти по ло шка ис тра жи ва ња ка ко сло вен ских, та ко и не сло-
вен ских је зи ка. Укљу чи ва ње пој мо ва цен тра и пе ри фе ри је омо гу ћа ва опис 
ак ци о нал но сти у свим ње ним се ман тич ким ни јан са ма и фор мал ним ма ни-
фе ста ци ја ма. 

Осим то га, ана ли за функ ци о ни са ња ра зно вр сних сред ста ва из ра жа ва ња 
ак ци о нал но сти омо гу ћа ва да се из ве ду и од ре ђе ни за кључ ци о се ман тич кој 
струк ту ри ове ка те го ри је. На ве шће мо не ке од њих. Ак ци о нал не кон струк-
ци је функ ци о ни шу као сред ство из ра жа ва ња цен трал них ак ци о нал них ка-
те го ри ја – фа зно сти и де тер ми на тив но сти, из у зет но се мо гу сре сти и код 
пе ри фер них ка те го ри ја (по је ди на зна че ња у окви ру гра ду ел но сти). Исто вре-
ме но, са др жај цен трал них ак ци о на лих ка те го ри ја прак тич но се не из ра жа ва 
оста лим ана ли тич ким сред стви ма, док уло га ових сред ста ва ра сте што је 

8 Ове од ред бе, ко је пред ста вља ју цен трал но сред ство из ра жа ва ња ите ра тив но сти, В. С. 
Хра ков ски сма тра уни вер зал ним сред стви ма из ра жа ва ња овог зна че ња и ис ти че да ула зе у 
сфе ру гра ма ти ке, с об зи ром да „из ра жа ва ју при лич но ап стракт на, не са мо стал на, ‘услу жна’ 
зна че ња, ко ја се у јед на кој ме ри мо гу из ра жа ва ти и стан дард ним гра ма тич ким сред стви ма” 
(ХРА КОв сКИй 1989: 43).
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ка те го ри ја уда ље ни ја од цен тра (нај и зра зи ти ја је, ре ци мо, код гра ду ел но сти, 
а ве о ма бит на и за из ра жа ва ње ите ра тив но сти у окви ру ком плек са плу рал-
них зна че ња). Гра ма тич ка сред ства, као што су вид ски об ли ци, функ ци о ни шу 
као са мо стал на сред ства из ра жа ва ња са мо код цен трал не ка те го ри је фа зно-
сти, а рет ко, и то у ком би на ци ји са дру гим сред стви ма, и код из ра жа ва ња дру-
гих ак ци о нал них зна че ња (об ли ци не свр ше ног ви да са од ред ба ма ти па не ко 
вре ме при из ра жа ва њу де ли ми та тив но сти: по се де ти – се де ти не ко вре ме, 
у окви ру ка те го ри је де тер ми на тив но сти, ко ја за у зи ма по лу цен трал ни по ло-
жај; вид ско-вре мен ски об ли ци у ком би на ци ја ма са од ред ба ма ци клич но сти, 
ин тер ва ла и узу ал но сти основ но су сред ство из ра жа ва ња ите ра тив но сти). 
Фа зност као цен трал на ак ци о нал на ка те го ри ја по се ду је нај ве ћи број спе ци-
ја ли зо ва них сред ста ва из ра жа ва ња, а у окви ру фа зно сти као цен трал на се 
из два ја по чет на фа за, док за из ра жа ва ње за вр шне фа зе по сто ји ма ње сред ста-
ва, бу ду ћи да се ово ак ци о нал но зна че ње сли ва са зна че њем до сти за ња гра-
ни це, што је основ но зна че ње свр ше ног ви да. Ин тра тер ми нал ност за у зи ма 
у окви ру фа зно сти пе ри фе ран по ло жај, бу ду ћи да је сред ња фа за ета па од-
ви ја ња си ту а ци је у ко јој не ма сме не си ту а ци ја, те обич но ни је мар ки ра на. 
Основ но сред ство ње ног из ра жа ва ња сто га су не мар ки ра ни об ли ци не свр ше-
ног ви да у ак ту ел но-ду ра тив ној упо тре би, а спе ци јал на (али не и спе ци ја-
ли зо ва на9) сред ства се ко ри сте са мо у оним слу ча је ви ма ка да се ука зу је на 
ње но од ви ја ње у од но су на не ку дру гу си ту а ци ју или упр кос спо ља шњим 
смет ња ма.
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Ми ле на Ива но вич

ФУНК ЦИ О НАЛЬНЫЙ ПОД ХОД К КА ТЕ ГО РИИ АК ЦИ О НАЛЬНО СТИ
(НА МА ТЕ РИ А ЛЕ СЕРБ СКО ГО ЯЗЫКА)

Р е з ю м е

В статье пред ста влен новый под ход к ак ци о нально сти, ба зи рующийся на идеях функ-
ци о нальной грам ма ти ки А.В. Бон дар ка, в рам ках ко то ро го в опи са ние средств выра же ния 
этой се ман ти че ской ка те го рии, кро ме лек си ко-сло во творных средств, включены и ана ли ти-
че ские, лек си ко-син так си че ские сред ства. В пла не со дер жа ния ка те го рии ак ци о нально сти 
выде лены четыре ком плек са зна че ний: фа зо вость (цен тральный), де тер ми на тив ность (по лу-
цен тральный), мно же ствен ность (по лу пе ри фе рийный) и гра ду альност (пе ри фе рийный). Данные 
ком плексы, в рам ках ко торых мо жно выде лить бо лее уз кие зна че ния, фор ми руют си сте му, 
осно ван ную на ряде би нарных оп по зи ций. В пла не выра же ния выделяются син те ти че ские 
сред ства – ак ци о нальные классы гла го лов (спо собы гла гольно го действия), и ана ли ти че ские 
сред ства – ак ци о нальные кон струк ции (кон струк ции с не пол но значными  гла го ла ми – но си-
телями  ак ци о нально го при зна ка, и пол но значными гла го ла ми или име на ми существи-
тельными – но си телями  лек си че ско го зна че ния) как цен тральные, а так же ана ли ти че ские 
сред ства, в ко торых но си телями  ак ци о нально го при зна ка являются ра зно го ро да об стояте-
льства, как пе ри фе рийные. В заключи тельно й ча сти статьи ав тор указыва ет на нео б хо ди мость 
отли чать понятия ак ци о нально сти и ак ци о нальных клас сов гла го лов, осо бен но в со по ста ви-
тельных и ти по ло ги че ских ис сле до ва ниях, а так же на со от но ше ние се ман ти че ской струк туры 
ка те го рии ак ци о нально сти и упо тре бле ния цен тральных и пе ри фе рийных средств ее выра-
же ния.
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Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за сла ви сти ку
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КОН ЦЕП ТУ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА И КА ТЕ ГО РИ ЗА ЦИ ЈА  
ФИК ТИВ НОГ КРЕ ТА ЊА У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ 

У ра ду се раз ма тра ју еле мен ти кон цеп ту а ли за ци је и ко ди ра ња фик тив ног кре та ња 
у срп ском је зи ку кроз вр сте фик тив них пу та ња из пер спек ти ве ког ни тив не се ман ти ке, 
на осно ву по став ки Л. Тал ми ја (Talmy 2000). Основ на ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња је сте 
ква ли та тив на ана ли за кор пу са, ко ји чи не књи жев ни тек сто ви на срп ском је зи ку и реч-
нич ки при ме ри. У ра ду се ис пи ту је ема на ци ја, пу та ње обра сца, кре та ње у од но су на 
окру же ње, пу та ње по ја вљи ва ња, пу та ње при сту па и пу та ње про сти ра ња. Ре зул та ти 
ана ли зе по ка зу ју да срп ски је зик са др жи еле мен те ко ји ма се при ка зу је ве ћи на по ме ну-
тих пу та ња, што до при но си тврд њи да по сто ја ње фик тив ног кре та ња у мно го број ним 
је зи ци ма ука зу је на ког ни тив но уте ме ље ње ове по ја ве.

Кључ не ре чи: ког ни тив на се ман ти ка, кон цеп ту а ли за ци ја, срп ски је зик, фик тив но 
кре та ње, пу та ње.

The main aim of the pa per is to in ve sti ga te the con cep tu a li za tion and ca te go ri sa tion of 
fic ti ve mo tion in the Ser bian lan gu a ge by em ployin g a cog ni ti ve se man tic per spec ti ve sug ge-
sted by L. Talmy’s re se arch (Talmy 2000). The study re li es on a qu a li ta ti ve cor pus analysis, 
and the sam ple com pri ses li te rary texts in Ser bian and dic ti o nary lem mas and ci ta ti ons. The 
pa per in ve sti ga tes ema na tion, pat tern paths, fra me-re la ti ve mo tion, advent paths, ac cess paths 
and co ex ten si on paths. The re sults of the analysis ha ve in di ca ted that Ser bian has ap pro pri a te 
lin gu i stic in stru ments for ex pres sing a ma jo rity of the paths exa mi ned. This might con tri bu te 
to the cla im that the exi sten ce of fic ti ve mo tion in very many lan gu a ges in di ca tes that it has a 
cog ni ti ve gro un ding.

Key words: cog ni ti ve se man tics, con cep tu a li za tion, Ser bian, fic ti ve mo tion, paths.

1. УвОд НА РАЗ мА ТРА њА. Основ ни за да так овог ис тра жи ва ња је сте да из 
ког ни тив но се ман тич ке пер спек ти ве про у чи кон цеп ту а ли за ци ју и ко ди ра ње 
фик тив ног кре та ња у срп ском је зи ку, на осно ву вр ста пу та ња фик тив ног 
кре та ња и пре ма мо де лу ана ли зе ко ји је по ста вио Л. Тал ми (Talmy 2000) при 
раз ма тра њу фик тив ног кре та ња у ен гле ском је зи ку. Фик тив но кре та ње из-
ра жа ва се у ви ше је зи ка и у сва ком од њих оно ис по ља ва спе ци фич но сти, а 
овај рад ће пред ста ви ти на чи не из ра жа ва ња и кон цеп ту а ли за ци је ове вр сте 
кре та ња у срп ском. 

1.1. o КРЕ ТА њУ. Кре та ње је би ло пред мет про у ча ва ња још од ан тич ког 
до ба. По јам кре та ња ве о ма је ком плек сан с об зи ром на то да он мо же да 
озна чи сва ку вр сту про ме не, ма те ри јал не или ап стракт не. Од Хе ра кли та, 
пре ко еле ја ца, до Пла то на и Ари сто те ла, кре та ње и ми ро ва ње се раз ма тра ју 
из мно гих угло ва и че сто у ком би на ци ји са про сто ром и вре ме ном. Су ви шно 
је го во ри ти о ва жно сти кре та ња и ње го вог про у ча ва ња од вре ме на ре не сан се 
до да нас, има ју ћи у ви ду от кри ћа Ко пер ни ка, Ке пле ра, Га ли ле ја, Њут на, Ајн-
штај на и дру гих на уч ни ка. Ка да го во ри мо о ма те ри јал ној про ме ни, тач ни је 
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о фи зич ком кре та њу те ла, нај че шће има мо на уму про ме ну по ло жа ја јед ног 
те ла у од но су на дру га те ла, укљу чу ју ћи и под ло гу по ко јој се те ло кре ће. 
По јам кре та ња и сме шта ња у про стор је сте „има нент на људ ска осо би на ко ја 
пред ста вља јед ну од нај ва жни јих кон цеп ту ал них ка те го ри ја људ ског би ћа. 
Чо век [...] има по тре бу за ау то ло ка ли зо ва но шћу и ре а гу је на про стор” (вУ јО вИћ 
2009: 6). Марк Џон сон, у на сто ја њу да пре до чи ва жност кре та ња за наш кон-
цеп ту ал ни си стем, кре та ње је по и сто ве тио са жи во том, а не до ста так кре та ња 
са смр ћу, при че му на во ди ен гле ски при дев still born (мр тво ро ђен, у до слов-
ном пре во ду ро ђен не по ми чан) (JoHnson 2007: 19). У по гла вљу „The Mo ve ment 
of Li fe” у књи зи The Me a ning of the Body (JoHnson 2007: §2), Џон сон го во ри 
о на чи ну на ко ји по крет, нај че шће под све сно, ле жи у осно ви на ше кон цеп-
ту а ли за ци је. Мно ги ау то ри (нпр. sTra uss 1966; young 1980; la koFF 1987) 
сла жу се око то га да је кре та ње при мар но људ ско ис ку ство, а Мак син Шитс-
Џон сто ун кроз фе но ме но ло шку ана ли зу по ре кла, струк ту ре и ква ли те та 
људ ског по кре та до ка зу је да по крет пред ста вља по чет ну тач ку у про це су из-
град ње зна че ња (sHe eTs-JoHnsTo ne 1999: §3). До овог ис ку ства чо век до ла зи 
нај пре са мим кре та њем, али и кроз пер цеп ци ју про стор них од но са (нпр. 
Jac ken doFF 1987; man dler 2004; 2008; lan dau et al. 1984; mun nicH et al. 2001; 
lan dau – HoF Fman 2005), нај че шће ви зу ел ним пу тем (ar nHe im 1969; sWe eT ser 
1990) и до во ди до из град ње основ них сли ков них схе ма (нпр. JoHnson 1987; 
2007; Ham pe 2005). У са мој ког ни тив ној лин гви сти ци сре ће мо при мат про-
стор ног до ме на у ор га ни за ци ји це ло куп ног пој мов ног си сте ма чо ве ка (РА сУ лИћ 
2004: 31). У при лог ово ме го во ри и из у зет но ва жан по ло жај про стор них 
ме та фо ра у кон цеп ту а ли за ци ји ка ко јед но став них, та ко и сло же них до ме на 
(la koFF – JoHnson 1980), као и ве ли ки број сту ди ја и збор ни ка ра до ва ко ји за 
глав ну те ма ти ку има ју упра во од нос про сто ра и је зи ка, а вр ло че сто и ког ни-
ци је уоп ште (нпр. ПИ ПЕР 1997; blo om et al. 1999; le vin son 2003; Hic kman – 
ro berT 2006; evans – cHil Ton 2010; br dar et al. 2011). Због све га ово га, оче ку је 
се да би ло ко ји свет ски је зик има оби ље је зич ког ма те ри ја ла ко ји опи су је 
про стор не од но се, па са мим тим и кон цеп те ве за не за кре та ње (сТА мЕН КО вИћ 
2013).

1.2. фИК ТИв НО КРЕ ТА њЕ. У ког ни тив ну се ман ти ку по јам фик тив ног кре-
та ња (енгл. fic ti ve mo tion) уво ди Л. Тал ми у пр вом то му књи ге To ward a 
Cog ni ti ve Se man tics (Talmy 2000: 99–172), и об ја шња ва да се ра ди о кре та њу 
ко је се у је зи ку при ка зу је, а при том не ма фи зич ку ма ни фе ста ци ју, као, на 
при мер, у ре че ни ца ма: I lo o ked out past the ste e ple; The sce nery rus hed past us 
as we dro ve along; This road go es from Mo de sto to Fre sno1. Ове ре че ни це по-
ка зу ју не ку вр сту ли не ар ног при зо ра ко ји се кон цеп ту а ли зу је као кре та ње, 
иа ко пра вог кре та ња не ма – код по сма тра ча се ја вља сво је вр сни ефе кат кре та-
ња, због че га по сто ји раз ли ка из ме ђу кон струк ци о ног фик тив ног кре та ња 
(енгл. con struc ti o nal fic ti ve mo tion) и ис ку стве ног фик тив ног кре та ња (енгл. 
ex pe ri en ced fic ti ve mo tion). Пре ма Тал ми ју (Talmy 2000: 103–104), фик тив но 

1 Слич не тер ми не на ла зи мо и код оста лих ау то ра – Џе кен доф (Jac ken doFF 1983) ову 
по ја ву на зи ва екс тен зи јом, Ла на кер (lan gac ker 1987) ап стракт ним кре та њем, Ма цу мо то 
(maT su mo To 1996) су бјек тив ним кре та њем, а Тал ми (Talmy 1983) ко ри сти још и тер мин вир-
ту ел но кре та ње.
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кре та ње пред ста вља ре зул тат пре кла па ња мо де ла ког ни тив не ор га ни за ци је 
– иа ко по сто је ен ти те ти ко ји су ствар но не по мич ни, ми у је зи ку има мо мо гућ-
ност да их фик тив но при ка же мо у по кре ту. На при ме ру сле де ће три ре че ни це, 
Тал ми опи су је ка ко се фик тив но кре та ње ма ни фе сту је: (1) That mo un tain ran ge 
li es (lon gi tu di nally) bet we en Ca na da and Me xi co; (2) That mo un tain ran ge go es 
from Ca na da to Me xi co; (3) That mo un tain ran ge go es from Me xi co to Ca na da.

Тал ми твр ди да ре че ни ца под (1) ди рект но из ра жа ва ве ро до стој ни ји 
про стор ни од нос уз по моћ из ра за ко ји је ста ти чан. Код ре че ни ца под (2) и 
(3), ста тич ни ли не ар ни ен ти тет, тј. пла нин ски ве нац, опи сан је та ко да се 
ства ра пред ста ва о то ме да је он за пра во у по кре ту, у пр вом слу ча ју од се ве ра 
ка ју гу, а у дру гом слу ча ју од ју га ка се ве ру. Ова вр ста пред ста ве се мо же 
сма тра ти ма ње ве ро до стој ном у од но су на чо ве ко во зна ње о све ту, јер опи-
су је пла нин ски ве нац као не што што се кре ће. Тал ми је опи сао сле де ће вр сте 
пу та ња фик тив ног кре та ња: ема на ци ју (енгл. ema na tion), пу та ње обра сца 
(енгл. pat tern paths), кре та ње у од но су на окру же ње (енгл. fra me-re la ti ve mo-
tion), пу та ње по ја вљи ва ња (енгл. advent paths), пу та ње при сту па (енгл. ac cess 
paths) и пу та ње про сти ра ња (енгл. co ex ten si on paths), ко ји ма ће мо се ба ви ти 
у овом ис тра жи ва њу, на гра ђи срп ског је зи ка.

На сли чан на чин и Фо ко ни је (Fa u con ni er 2001: 2495–2498) при ме ћу је 
ка ко је зи ци има ју сред ства ко ји ма не по крет не при зо ре при ка зу ју пу тем 
фик тив ног кре та ња, за шта на во ди при мер The fen ce runs all the way down to 
the ri ver (при мер де таљ ни је раз мо трен у vi da no vić 2012: 46–47). Тод Оу кли 
(oa kley 2009) по ми ње и при ме ре из ар хи тек тон ских ча со пи са на ен гле ском 
је зи ку, у ко ји ма су гра ђе ви не опи са не пу тем фик тив ног кре та ња (нпр. мо же мо 
го во ри ти о дим ња ци ма ко ји се уз ди жу или о сво до ви ма ко ји се спу шта ју), 
док се кат кад и од са мог чи та о ца кроз та кве опи се зах те ва да се фик тив но 
кре ће про сто ри ја ма. Објек тив ну не по мич ност у је зи ку, да кле, при ка зу је мо 
вр стом кон цеп ту ал ног кре та ња, при че му је са ма пу та ња у пр вом пла ну, 
по што не ма ре ал не про ме не по ло жа ја. Фик тив но кре та ње, ко је омо гу ћа ва ју 
мен тал ни про сто ри и пој мов но са жи ма ње, пред ста вља ве о ма ком плек сну 
по ја ву из пер спек ти ве ког ни тив не се ман ти ке (сТА мЕН КО вИћ 2013).

1.3. фИК ТИв НО КРЕ ТА њЕ У РАЗ лИ чИ ТИм јЕ ЗИ цИ мА. По ред ен гле ског, про блем 
фик тив ног кре та ња раз ма тран је и у дру гим је зи ци ма. Ма цу мо то (maT su mo To 
1996) кон тра сти ра фик тив но кре та ње у ја пан ском и ен гле ском је зи ку и уви-
ђа слич но сти и раз ли ке ко је се огле да ју у гла гол ском ви ду и вр сти гла го ла 
кре та ња ко ја се ко ри сти за опи си ва ње ли не ар них пу та ња. Ма цу мо то сма тра 
да су слич но сти из ме ђу два не срод на је зи ка мо гу ће упра во за то што се ра ди 
о ког ни тив ном фе но ме ну, док раз ли ке по сто је на пла ну гра ма ти ке и лек си ке, 
због спе ци фич но сти њи хо вих устрој ста ва. Ро хо и Ва лен цу е ла (ro Jo – va len-
zu e la 2003), кроз кон тра стив ни при ступ и уз по моћ пре вод ног кор пу са, раз-
ма тра ју на чи не из ра жа ва ња фик тив ног кре та ња у шпан ском и ен гле ском 
је зи ку. За кљу чу ју да су се шпан ски пре во ди о ци углав ном усме ра ва ли ка 
одр жа њу фе но ме на фик тив ног кре та ња, чак у ве ћој ме ри не го ка да је реч о 
истин ском кре та њу. Та ре ма (Ta re maa 2013) се за ни ма за слич но сти и раз ли-
ке у из ра жа ва њу фик тив ног и истин ског кре та ња у окви ру естон ског је зи ка. 
Она је нај пре пре по зна ла гла го ле ко ји ма се мо гу из ра зи ти ове две вр сте 
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кре та ња, а на кон то га упо ре ди ла ре че ни це у ко ји ма се при ка зу је фик тив но 
кре та ње са они ма у ко ји ма се при ка зу је ре ал но кре та ње, при че му је утвр ди-
ла да се бит ни је раз ли ке ви де са мо у при ка зу ло ка ци је и да је при ка зи ва ње 
про сто ра ве за но за се ман ти ку гла го ла у естон ском, а не за вр сту кре та ња.

2. фИК ТИв НО КРЕ ТА њЕ У сРП сКОм јЕ ЗИ КУ

2.1. сТРУК ТУ РА КОР ПУ сА И мЕ ТОд АНА лИ ЗЕ. Узо рак ко ји ће мо ов де ана ли зи-
ра ти ти че се срп ског је зи ка и са чи ни ли смо га на осно ву ше зде сет тек сто ва 
ко ји су пре у зе ти из елек трон ских збир ки књи жев них тек сто ва на срп ском 
је зи ку (Ан то ло ги ја срп ске књи жев но сти и Про је кат Раст ко), из књи жев них 
де ла у штам па ном об ли ку, као и на осно ву при ме ра из Реч ни ка срп ског је зи ка, 
до ступ ног на сај ту Срп ска ди ги тал на би бли о те ка, ко ји је за сно ван на Реч ни ку 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти и Реч ни ку Ма ти це срп ске. У ра ду ће мо 
ци ти ра ти се дам де сет иза бра них ре че ни ца у ко ји ма је при ка за но фик тив но 
кре та ње. Ре че ни це смо кла си фи ко ва ли пре ма вр ста ма фик тив не пу та ње ко ја 
је у њи ма при ка за на, при ме њу ју ћи кла си фи ка ци ју пу та ња ко ју да је Тал ми 
(Talmy 2000: 99–176). За ана ли зу кор пу са опре де ли ли смо се ка ко би смо 
ис тра жи ва ње спро ве ли на је зи ку у ње го вој ствар ној упо тре би, и та ко се 
осло ни ли на објек тив не по дат ке о је зич кој гра ђи, пре не го на ин ту и ци ју 
ко ју има мо у упо тре би срп ског као ма тер њег је зи ка. 

Ка ко збир ке тек сто ва ко је смо ко ри сти ли ни су ко ди ра ни кор пу си, у 
узо рак смо увр сти ли ре че ни це у ко ји ма смо уста но ви ли по сто ја ње не ких од 
ти по ва фик тив не пу та ње из Тал ми је вог пре гле да (Talmy 2000: 99–176), ко је 
ће мо опи са ти са ста но ви шта те о ри је ког ни тив не се ман ти ке и у кон тек сту 
упо тре бе срп ског књи жев ног је зи ка. Ана ли за ко ју спро во ди мо је сте ква ли-
та тив на и фо ку си ра на је на свој ства је зич ких екс по не на та ко ји ма се ре а ли-
зу је да та је зич ка по ја ва, тј. фик тив но кре та ње, ви ше не го на ње ну уче ста лост, 
што нам до пу шта ин тер пре та ци ју и опис по је ди нач них је зич ких сег ме на та.

Узо рак ко ји ће мо ана ли зи ра ти у да љем тек сту илу стру је упо тре бу гла-
го ла раз ли чи тих де но та ци ја у озна ча ва њу фик тив ног кре та ња, тј. кре та ња 
без фи зич ке ма ни фе ста ци је. У ис пи та ним кон струк ци ја ма обра ти ће мо па жњу 
на зна че ња упо тре бље них гла го ла, и при мар на и се кун дар на, при че му су 
сва зна че ња де фи ни са на у реч нич ком кор пу су ко ји смо кон сул то ва ли, а ко је 
смо на бро ја ли у из во ри ма.

2.2. ПУ ТА њЕ фИК ТИв НОг КРЕ ТА њА У сРП сКОм јЕ ЗИ КУ – КОг НИ ТИв НО сЕ мАН-
ТИч КИ И лИН гвИ сТИч КИ АсПЕК ТИ. Ка ко се мо же за кљу чи ти из Тал ми је вих 
(Talmy 2000: 269) тврд њи о пу та њи фик тив ног кре та ња, о фик тив но сти кре-
та ња ра ди се он да ка да се ста ње ми ро ва ња кон цеп ту а ли зу је и у је зи ку при-
ка зу је као кре та ње. Под пу та њом фик тив ног кре та ња под ра зу ме ва се за ми-
шље на пу та ња ко јом се не од ви ја ме ха нич ко кре та ње, она ко ка ко је зик то 
при ка зу је. У том по гле ду, пу та ња је при вид на, јер се она са мо за ми шља, или 
се пра ти по гле дом, и ни је тра јек то ри ја,2 тј. пу та ња кре та ња фи зич ког те ла. 
Фик тив но кре та ње при ка за но је зич ким сред стви ма у ис пи та ном узор ку не 

2 У ки не ма ти ци се под тра јек то ри јом под ра зу ме ва ге о ме триј ско ме сто та ча ка у про сто ру 
кроз ко је ма те ри јал ни обје кат сук це сив но про ла зи у про це су кре та ња.
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опи су је ре ал ну по ја ву у ван је зич ком окру же њу јер се не од но си на про ме ну 
по ло жа ја не ког објек та у од но су на ре фе рент ну тач ку или ре фе рент но те ло, 
ка ко је то слу чај код кре та ња у фи зич ком сми слу. Нај че шће се ра ди о при-
ка зи ма ста ња ми ро ва ња ко ја об у хва та ју од ме ра ва ње пу та ње оства ри вог 
кре та ња, огра ни ча ва ње ви зу ел не пу та ње две ма тач ка ма и ори јен та ци је јед-
ног објек та у од но су на дру ги или у од но су на окру же ње.

2.3. АНА лИ ЗА КОР ПУ сА 
2.3.1. ЕмА НА цИ јА. Пр ви и нај оп шти ји тип фик тив ног кре та ња је сте ема-

на ци ја (енгл. ema na tion). Ова вр ста фик тив ног кре та ња по чи ва на опи си ва њу 
не чег не ма те ри јал ног и нео пи пљи вог, као да оно на ста је из не ког из во ра и 
има за ми шље ну пу та њу чи ја је крај ња тач ка на не ком дру гом објек ту (Talmy 
2000: 105–106). Ову вр сту кре та ња да ље ће мо опи са ти у окви ру под вр ста.

2.3.1.1. ПУ ТА њЕ ОРИ јЕН ТА цИ јЕ (енгл. ori en ta tion paths). Ши ра под вр ста ема-
на ци је је су пу та ње ори јен та ци је. По и ма ње ових пу та ња за сни ва се на за ми-
шље ној не пре кид ној ли не ар ној пу та њи ко ја по ла зи од не ког објек та и од 
ње га се уда ља ва. У овој фик тив ној пу та њи до ми ни ра пред ња стра на објек та 
ко ји се по сма тра, а ко ја се од ре ђу је или на осно ву аси ме три је ко ја по сто ји у 
об ли ку са мог објек та или та ко што се за ми шља да би се са том стра ном ис ту-
ре ном на пред тај обје кат кре тао по за ми шље ној пу та њи. Код обје ка та ко ји 
има ју ма су и за пре ми ну пред ња стра ни ца је „ли це”, а код обје ка та ко ји има ју 
ду жи ну, пред ња стра на је врх, ши љак и слич но. Пре ма то ме да ли обје кат има 
врх или ли це и да ли је фик тив но кре та ње по пу та њи осо вин ско или боч но, 
Тал ми (Talmy 2000: 107) де ли пу та ње ори јен та ци је на сле де ће вр сте:

(а) Пу та ње ви ди ка (енгл. pro spect paths), ко је об у хва та ју објек те ли цем 
окре ну те пре ма дру гом објек ту у око ли ни; про стор ни од нос два ју обје ка та 
опи су је се као да из ме ђу њих по сто ји пу та ња. У узор ку смо утвр ди ли да се 
ова вр ста пу та ње у срп ском је зи ку при ка зу је гла го лом гле да ти, у зна че њу 
бИ ТИ ОКРЕ НУТ ИлИ УсмЕ РЕН КА НЕ чЕ мУ, и упо тре бља ва се са не жи вим ен ти те ти-
ма ко ји ма чу ло ви да ни је свој стве но, па ова упо тре ба од сту па од при мар ног 
зна че ња гла го ла. При ме ри из срп ског је зи ка су сле де ћи:
(1) У ход ник су гле да ла тво ја вра та (РСЈ); Со ба је гле да ла у дво ри ште (РСЈ); Про-

зо ри гле да ју на ули цу (РСЈ); С бал ко на, ко ји гле да у да љи не гра да, бро јим зви-
је зде (РСЈ); ...то је она иста бо ја зи до ва, про зор што гле да на ке стен у дво ри шту, 
па тос пре бо јен уља ном бо јом за по до ве, и пла ви ча ста та ва ни ца... (Ка пор, Нај-
бо ље го ди не и дру ге при че, АСК).

Упо тре ба гла го ла гле да ти ра ди при ка зи ва ња пу та ње ви ди ка у срп ском 
је зи ку ве за на је за ен ти те те као што су вра та, про зор, со ба и бал кон. Ови 
ен ти те ти су не по мич ни, али се у ре че ни ца ма њи хов по ло жај од ре ђу је пре ма 
за ми шље ним пу та ња ма ко ји ма би се они кре та ли у прав цу ко ји од ре ђу је 
пред лог. Са ког ни тив ног гле ди шта, ове пред ста ве се за сни ва ју на то ме што 
се из да те тач ке про јек ту је ствар но кре та ње од вра та или из со бе, или пра вац 
по гле да са про зо ра или бал ко на. Да ти пра вац се од ре ђу је пред ло зи ма у и на. 
Пре ма Д. Кли ко вац (2000: 209), пред лог у у ова квим слу ча је ви ма упо тре бе 
са гла го ли ма гле да ти и по гле да ти има зна че ње У ПРАв цУ НЕ КО гА/НЕ чЕ гА, а 
исто за кљу чу је мо и о упо тре би пред ло га на у да тим ре че ни ца ма. 
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Што се фик тив но сти ти че, код ових пу та ња је зич ке пред ста ве се ре ал-
но ти чу ста ња ми ро ва ња и про стор них од но са две ју та ча ка: по чет не тач ке 
фик тив не пу та ње и ње не крај ње тач ке. Пу та ње ви ди ка у срп ском од сли ка ва ју 
по ло жа је еле ме на та стам бе ног про сто ра, ка кви су про зор и бал кон, са ко јих 
се по гле дом мо же об у хва ти ти оно што је крај ња тач ка фик тив не пу та ње, и 
вра та или ход ник, са ко јих се мо же усме ри ти кре та ње у прав цу крај ње тач ке 
фик тив не пу та ње. У пр вом слу ча ју ра ди се о пу та њи ко ја се пра ти ви зу ел но, 
тј. по гле дом се пра ти пу та ња од про зо ра до ули це у при ме ру Про зо ри гле-
да ју на ули цу, а у дру гом слу ча ју о пу та њи ко ја се мо же пре ћи кре та њем, на 
при мер из со бе до ход ни ка у ре че ни ци У ход ник су гле да ла тво ја вра та. 

Ка да го во ри мо о кон струк ци ја ма ко је се у ен гле ском је зи ку мо гу упо тре-
би ти у при ка зи ва њу ове вр сте пу та ња, мо же мо да за при мер узме мо Тал ми-
је ву ре че ни цу The cliff wall fa ces to ward/aw ay from/in to/past the val ley (Talmy 
2000: 108). Ка ко се из ове ре че ни це ви ди, ен гле ски је зик до пу шта упо тре бу 
ра зно вр сних пред ло га са гла го лом fa ce, ко ји је екви ва лен тан срп ском гла го лу 
гле да ти у се кун дар ном зна че њу ко је смо опи са ли у ве зи са узор ком. Срп ски 
узо рак је по ка зао да су са на ве де ним срп ским гла го лом у упо тре би са мо пред-
ло зи ко ји по ка зу ју усме ра ва ње пре ма дру гом објек ту, а не уда ља ва ње од тог 
објек та, ка ко је то мо гу ће у ен гле ској ре че ни ци The cliff wall fa ces away from 
the val ley, или ми мо и ла же ње два ју објек та, нпр. у ен гле ском The cliff wall fa ces 
past the val ley (Talmy 2000: 108). У срп ском је зи ку не при род ност ре че ни ца 
*Сте на гле да од до ли не и *Сте на гле да по ред/ми мо до ли не ука зу је на то да 
се фик тив на пу та ња ви ди ка у срп ском ви зу а ли зу је од пр вог објек та до дру-
гог, и не до пу шта уда ља ва ње по гле да од дру гог објек та ни ти ми мо и ла же ње 
са дру гим објек том. 

(б) Пу та ње рав на ња (енгл. аlignment paths) од но се се на не по ми чан обје-
кат ко ји има пра во ли ниј ски об лик са ис ту ре ним вр хом. У је зи ку се ова вр ста 
пу та ње при ка зу је као да кре ће од осе ко ја иде од вр ха тог објек та до дру гог 
објек та, у прав цу ко ји од ре ђу је пред ло шка кон струк ци ја. Ка ко на во ди Тал ми 
(Talmy 2000: 108), у ен гле ском је зи ку за сту пље не су две вр сте кон струк ци-
ја са овом пу та њом: она ко ја при ка зу је да је ис ту ре на стра на пр вог објек та 
нај бли жа дру гом објек ту, нпр. The sna ke is lying to ward the ligh, и она ко ја 
при ка зу је да је та стра на уда ље на од дру гог објек та, нпр. The sna ke is lying 
away from the light. 

Узо рак ко ји смо ис пи та ли по ка зао је да кон струк ци је ко је од сли ка ва ју 
ова кве пу та ње у срп ском ни су уо би ча је не. При ме ри ко је смо упо ре ди ли са 
ен гле ским при ме ри ма су (1) На ис точ ној стра ни, до не кле из дво је но од ју жног 
угла ка сте ла, пру жа се ка ис то ку кру жно уз ви ше ње, чи ја ви си на над ма ша 
пла то ка сте ла (Ар хе о ло шки пре глед 1964) и (2) Зид, чи ја је осно ва при бли-
жно луч ног об ли ка, пру жа се пре ма за па ду... (Ар хе о ло шки пре глед 1979). Ка ко 
ови при ме ри са др же пред ло шке кон струк ци је са име ни ца ма за стра не све та, 
ко је за пра во ни су објек ти, не мо же мо сма тра ти да за ми шље на пу та ња има 
крај њу тач ку, ка ко је на при мер у на ве де ним ен гле ским ре че ни ца ма та тач-
ка сун це. За то, у срп ским ре че ни ца ма гла гол пру жа ти се, у свом се кун дар-
ном зна че њу ПРО ТЕг НУ ТИ сЕ У дУ жИ НУ, слу жи са мо да опи ше про стор ко ји за у-
зи ма не ки обје кат, док пред ло шка кон струк ци ја са ка и пре ма од ре ђу је пра вац 
у ко ме се обје кат про те же, без пре ци зи ра ња крај ње тач ке. Због то га мо же мо 
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ре ћи да се ло ка ци ја не по мич ног из ду же ног објек та не опи су је у срп ском 
је зи ку та ко да се кон цеп ту а ли зу је фик тив на пу та ња чи ја је по чет на тач ка 
ис ту ре на стра на тог објек та, а крај ња тач ка обје кат пре ма ко ме је та стра на 
окре ну та, осим што се за ори јен та ци ју у слич ним слу ча је ви ма узи ма стра на 
све та, за ко ју сма тра мо да ни је тач ка, већ пра вац.

(в) По ка зне пу та ње (енгл. de mon stra ti ve paths), ко је об у хва та ју пра во-
ли ниј ски обје кат са вр хом од ко га по ла зи за ми шље на пу та ња чи јом се ду жи-
ном усме ра ва по сма тра че ва па жња. Ори јен та ци ја да тог објек та мо же би ти 
(1) сред ство по мо ћу ко га се не чи ја па жња усме ра ва у од ре ђе ном прав цу или 
(2) сред ство по ка зи ва ња прав ца у ко ме не ко тре ба да по гле да или да се кре ће. 
За пр во на ве де ни слу чај Тал ми (Talmy 2000: 109) из ен гле ског је зи ка на во ди 
ре че ни цу I/The ar row on the sig npost po in ted to ward/aw ay from/in to/past the 
town, а за дру го на ве де ни слу чај ре че ни цу I po in ted/di rec ted him to ward/past/
away from the lobby. Из срп ског узор ка из два ја мо сле де ће при ме ре:
(2) Под о фи цир по ка зу је ка уском се о ском пу ту, по пло ча ном ка ме ном... (Чер кез, 

Ор ло ви и ву ци); „Ok, let’s go” ка же на по кон, уз је два чу јан уз дах, и ру ком по-
ка зу је ка ула зу, пре ја ко све стан соп стве не, па жљи во ода бра не оде ће... (Ар се-
ни је вић, Пре да тор); За тим је по ка за ла пр стом на сво ју пу дли цу и на пра ви ла 
по крет ру ком, ти па „њам-њам” (Ка пор, Бе ле шке јед не Ане, АСК); ‒ Глу по сти. 
Ако ће мо пра во, ја сам по ка зао пр стом са мо на ону ве ли ку гру пу ги бо на. И? 
Ни шта се ни је де си ло (Да ви чо, Цр но на бе ло); Кад су чу ли бол ни ме кет ов це 
Аје и ра за бра ли уз не ми ре ност ко ја је ишла од ста да до ста да, чо ба ни су иза бра-
ли из ме ђу се бе дво ји цу мла дих и сме ли јих и по сла ли их у шу му да по тра же 
из гу бље но не по слу шно ши ље же (Ан дрић, Аска и Вук).

Нај за сту пље ни ји гла го ли у овој вр сти пу та ње је су по ка за ти, у зна че њу 
УсмЕ РИ ТИ НЕ чИ јУ ПА жњУ НА НЕ шТО, и по сла ти, ко ји има зна че ње УПРА вИ ТИ У 
НЕ КОм ПРАв цУ. Пр во на ве де ни гла гол оства ру је фик тив но кре та ње са пу та њом 
усме ре не па жње, а дру го на ве де ни пу та њу ко јом би се ли це упу ће но у не ком 
прав цу тре ба ло да кре ће. По ка зне пу та ње од ре ђе не су тач ком ко ја је у срп-
ским ре че ни ца ма онај ко ји по ка зу је пут, и од ко га пу та ња по ла зи (Под о фи-
цир по ка зу је...), и тач ком ко ју чи ни оно на шта не ко усме ра ва не чи је кре та ње 
или па жњу (...ка уском се о ском пу ту, по пло ча ном ка ме ном). Нај че шћа је 
пу та ња усме ра ва ња па жње, ко ју онај чи ја се па жња усме ра ва ви зу ел но пра ти 
од оно га ко ји по ка зу је до оно га на шта се по ка зу је (За тим је по ка за ла пр стом 
на сво ју пу дли цу). Гла гол по ка за ти ни је гла гол кре та ња, већ озна ча ва гест 
не би ли се па жња или кре та ње усме ри ли ка дру гом објек ту, тј. у прав цу ко ји 
се од ре ђу је пред ло зи ма ка и на.

Као и код пу та ња ви ди ка, и у овој вр сти пу та ња гла го ле у срп ском 
узор ку пра те пред ло шке кон струк ци је ко је ука зу ју на кре та ње пре ма дру гом 
објек ту, а не на уда ља ва ње од ње га, на су прот ен гле ској ре че ни ци The ar row 
on the sig npost po in ted away from the town (*Стре ли ца на зна ку је по ка зи ва ла 
од гра да), или ми мо и ла же ње са тим објек том, на су прот ре че ни ци The ar row 
on the sig npost past the town (*Стре ли ца на зна ку је по ка зи ва ла по ред гра да).

(г) Пу та ње усме ра ва ња (енгл. tar ge ting paths), код ко јих вр ши лац рад ње 
по ста вља обје кат та ко да за ми шље на пу та ња иде од тог објек та и пра ти же-
ље ни пра вац пре ма не че му што се на ла зи у окру же њу. Вр ши лац рад ње пред-
ви ђа да ће се том за ми шље ном пу та њом оства ри ти ре ал но кре та ње или 

КОН ЦЕП ТУ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА И КА ТЕ ГО РИ ЗА ЦИ ЈА ФИК ТИВ НОГ КРЕ ТА ЊА У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ



140

кре та ње мо же би ти за пра во фик тив но. Као при мер из ен гле ског је зи ка Тал ми 
(Talmy 2000: 109) да је кон струк ци је I po in ted/ai med (my gun/ca me ra) in to/past/
away from the li ving ro om, у ко ји ма се ви ди да би ме так из пи што ља оства рио 
фи зич ко кре та ње, али да ка да се не што фо то гра фи ше, из објек ти ва до оно-
га што се же ли усли ка ти за ми шља се пу та ња ко јом се ни шта опи пљи во не 
кре ће.

Из узор ка на во ди мо сле де ће при ме ре:
(а) са гла го ли ма упра ви ти, упе ри ти и окре ну ти уз име ни це за оруж је, 

а у зна че њу НА НИ шА НИ ТИ У НЕ КОм ПРАв цУ; у та квим кон струк ци ја ма пра вац 
од ре ђу је пу та њу ко јом би се ме так кре тао, а пред ло шка кон струк ци ја са др жи 
име ни цу за обје кат ко ји је крај ња тач ка те пу та ње, тј. за обје кат ко ји је узет 
на ни шан; на при мер:
(3)  Из ва ди...ре вол вер... и упра ви га на Га ји ћа (Каш. 2, РМС; РСЈ); Ње го ва ру ка у 

од ре ђе ном ча су зна упе ри ти смр то но сни ре вол вер у не при ја те ља (Матк. М.1, 
РМС; РСЈ); Сеј ме ни су ски ну ли пу шке и окре ну ли их пре ма го ми ли (Се лим. 
5, 282, РСЈ);

(б) са гла го ли ма ни ша ни ти и упра ви ти уз име ни це (фо то)апа рат и 
ре флек тор:
(4)  Фо то ре пор те ри [су] бе стра сно шкљо ца ли, из у зев... Гру ча... ко ји је ле гао у јед-

ну ло кву на пу ту, и ни ша не ћи апа ра том бр да пред со бом, стр пљи во че као да 
по ве та рац на те ра у објек тив бе ли обла чић на лик на је дри ло (Да ви чо 1, 47, РСЈ); 
Швај ца рац упра вља на њих свој ре флек тор и он да угле да мо буб ња ре и њи хо ве 
пра ти о це за се ње них очи ју (Пе тро вић, Афри ка, АСК). 

Пу та ње усме ра ва ња је су оне чи ја по чет на тач ка је сте оруж је ко јим се 
ни ша ни или апа рат ко јим се не што же ли усли ка ти. Пу та ња се за ми шља од 
оруж ја до ме те (Из ва ди... ре вол вер... и упра ви га на Га ји ћа) и од апа ра та до 
оно га што се же ли усли ка ти (... и ни ша не ћи апа ра том бр да пред со бом...). 
Ка ко се ви ди из ен гле ског при ме ра ко ји смо прет ход но на ве ли, у ен гле ском 
је зи ку је мо гу ћа пред ста ва пу та ње ви ди ка ко јом би се уда ља ва ло од дру гог 
објек та или се са њим ми мо и ла зи ло. Та кве кон струк ци је у срп ском је зи ку 
ни смо за бе ле жи ли, те би ре че ни це *Упе рио сам апа рат од днев не со бе или 
*Упе рио сам апа рат по ред днев не со бе би ле не при род не.

(д) Пу та ња опа жа ња (енгл. li ne of sight), ко ја се ти че за ми шље не пу та ње 
ко ја по ла зи од чу ла ви да. Ова пу та ња се мо же у је зи ку оства ри ти не са мо 
гла го ли ма по сма тра ња, ка кав је гла гол гле да ти, већ и гла го лом ка кав је 
окре ну ти се. У при ме ри ма I slowly tur ned/lo o ked/I slowly tur ned my ca me ra 
to ward the do or/aro und the ro om/aw ay from the win dow/from the pa in ting/past 
the pil lar/to the ta pe stry, ко је да је Тал ми (Talmy 2000: 111), ви ди се да се ра ди 
о боч ном кре та њу, не осо вин ском, јер се не ме ња раз да љи на ко ја по сто ји 
из ме ђу два ју обје ка та. Срп ски узо рак са др жи сле де ће при ме ре:

(а) са кон струк ци јом упра ви ти очи у зна че њу ПО глЕ дА ТИ, са пред ло гом 
на, ко јим се спе ци фи ку је крај ња тач ка пу та ње, а то је оно пре ма че му се усме-
ра ва по глед:
(5)  Из та ме но ћи... све тлу ца очи ју без број упра вље них на ме (Панд., РМС; РСЈ); 

Упра ви... на уја ка... ли је пе очи (Фран геш И. 1, РМС; РСЈ);
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(б) са гла го лом по гле да ти, ко ји не пра ти пра ви обје кат, већ пред ло шка 
кон струк ци ја са пред ло зи ма у, ко јим се од ре ђу је крај ња тач ка пу та ње, као 
и пред ло зи ма кроз и низ, ко ји са ми по се би ука зу ју на кре та ње објек та ло ка-
ли за ци је, при че му се у слу ча ју пред ло га кроз ра ди о кре та њу „с јед не на дру гу 
стра ну ло ка ли за то ра” (КлИ КО вАц 2000: 236):
(6)  Де вој ка би за стај ки ва ла и по гле да ла час у не бо, час у сво је ру ке (Ан дрић, РМС; 

РСЈ); Њих дво је се са шап та ва ју, чо век за ми шље но кли ма гла вом по гле да ју ћи 
по вре ме но кроз отво ре на вра та кри шом и тмур но у Ве ру (Ти шма, Упо тре ба 
чо ве ка); А кад је ушао у ули цу, про ду жио је до Ка ле мег да на, по гле дао низ 
Пил суд ско ву, окре нуо се и осмо трио на го ре (Да ви чо, Пе сма);

(в) са гла го лом окре ну ти се, са пред ло гом пре ма, ко јим се пре ци зи ра 
ка че му се окре та њем гла ве усме ра ва по глед, што је крај ња тач ка пу та ње, или 
вр ло рет ко са пред ло гом од, ко ји ка зу је од че га се по глед од вра ћа:
(7)  С вра та, при из ла зу, Ак са ков се окре нуо пре ма ме ни, обра тив ши ми се бла же-

ним то ном... (Ра до ва но вић, По вест о спи су Рај мон да Ли ла, ПР); А он си ро мах 
му ца и кри је по глед од ње. – Ка жи, или сад ћу да се на љу тим? – ве ли му она 
мр го де ћи се и окре ћу ћи се то бож љу ти то од ње га (Стан ко вић, Пр ва су за, ПР);

(г) са гла го лом освр ну ти се, са пред ло зи ма на и ка, ко ји ма се од ре ђу је 
оно на шта се усме ра ва по глед:
(8)  Ма ло да ље пред на ма за ба вља се је дан чо век… Он се не освр те на нас; ми се 

освр то смо на ње га (Нен. Љ. 26, 109, РСЈ); За трен се освр ну ла ка сво јој ку ћи, 
али ред гу сти ша на оба ли за кла њао ју је од по гле да (Кне же вић, За кла на у Ла-
пис Ла зу ли ју, ПР).

Уз на ве де не гла го ле сто је оба ве зно и пред ло шке кон струк ци је ко ји ма 
се пре ци зно од ре ђу је пу та ња пер цеп ци је, тј. обје кат на ко ји се по глед усме-
ра ва, и тај обје кат је крај ња тач ка пу та ње. На да тој пу та њи тач ке су не по-
мич не, а пу та ња је ви зу ел на, јер се ра ди у усме ра ва њу по гле да пре ма не ком 
објек ту (Упра ви... на уја ка... ли је пе очи). Ни по чет на тач ка, тј. онај ко ји опа жа, 
ни ти крај ња тач ка, тј. оно што се опа жа, не кре ће се. Узев ши у об зир ен гле-
ске при ме ре ко је смо прет ход но на ве ли, у ве зи са кон тра стив ним од но сом 
срп ског и ен гле ског је зи ка мо же мо ре ћи да раз ли ке по чи ва ју на упо тре би 
пред ло га, ко ји су у ен гле ском ра зно вр сни ји у је зич ким при ка зи ма ове вр сте 
пу та ња, док срп ски кор пус по ка зу је да су у упо тре би пре вас ход но пред ло зи 
ко ји по ка зу ју усме ре ност по гле да ка објек ту, а не од објек та или ми мо ње га. 

 2.3.1.2. ПУ ТА њЕ РА дИ јА цИ јЕ (енгл. ra di a tion paths). Ово је дру ги ши ри тип 
ема на ци је. У је зи ку се ове пу та ње при ка зу ју као пу та ње зра че ња којe иде од 
из во ра енер ги је и од ње га се уда ља ва, све до озра че ног објек та. На пу та њи 
зра че ња углав ном се то зра че ње мо же и ви де ти, као што је то слу чај са све-
тлом, али се за пра во не мо же при ме ти ти да се оно за и ста кре ће. Тал ми (Talmy 
2000: 112) да је при мер из ен гле ског је зи ка The sun is shi ning in to the ca ve/on to 
the back wall of the ca ve, у ко ме је при ка за но ка ко све тлост из ви ре из сун ца, 
пу ту је пра во ли ниј ски и осве тља ва пе ћи ну. Тал ми (Talmy 2000: 112), ме ђу-
тим, об ја шња ва да је ов де у пи та њу фик тив но кре та ње, јер, иа ко је у на у ци 
по зна то да фо то ни за и ста пу ту ју, то људ ско око не мо же да ре ги стру је. 
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У срп ском узор ку при ме ти ли смо да се ова пу та ња при ка зу је сле де ћим 
је зич ким сред стви ма:

(а) из ра зом зра ци па да ју са пред ло гом на, ко ји од ре ђу је ме сто ко је је 
оба сја но: 
(9)  Кроз про зор је ви део ка ко зра ци сун ча ни па да ју, ко со, на жбу ње ја сми на... 

(Цр њан ски, Се о бе (књи га дру га), АСК); Али, чим пр ви зрак сун ца па де на 
сте ну ‒ он за дрх та и по ђе ка оба ли (Олу јић, Не бе ска ре ка и дру ге бај ке, АСК);

(б) гла го лом зра чи ти, у зна че њу ОдА вА ТИ свЕ ТлОсТ:
(10)  Ње го ве ра ши ре не зе ни це угле да ше до ле у во ди не што као за па ље ну ва тру, 

пла ме ну ба кљу ко ја је зра чи ла го ре, пре ма ње му, од ко је му на мах по ста де 
то пли је... (Ра до ва но вић, Ле то пис Те шњар ски, ПР).

По ме ну ти гла гол у срп ском је зи ку уо би ча је но не пра ти пред ло шка кон-
струк ци ја, ко јом се по ка зу је пра вац зра че ња, те су ова кве кон струк ци је 
вр ло рет ке. У на ве де ним при ме ри ма при ме ти ли смо да су нај че шће опи са не 
пу та ње све тло сне и то плот не енер ги је, чи ја је по чет на тач ка из вор све тло сти 
и то пло те, а крај ња тач ка осве тље ни или огре ја ни обје кат. Пу та ње ра ди ја ци је 
су фик тив не јер кре та ње че сти ца ни је ви дљи во људ ском оку, па се све тлост 
опа жа као млаз, а не као кре та ње или та ла са ње елек тро маг нет них че сти ца. 
У по ре ђе њу са прет ход но по ме ну том ен гле ском ре че ни цом, у ко јој гла гол 
shi ne пра те пред ло зи ко ји по ка зу ју пра вац у ко ме зра ци пу ту ју, у срп ском је 
гла гол оба сја ти, ко ји је екви ва лен тан да том ен гле ском гла го лу, пре ла зан и 
не упо тре бља ва се са пред ло зи ма, па се њи ме не би од сли ка ла фик тив на 
пу та ња, јер би се њи ме па жња усме ри ла са мо на то да је обје кат оба сут све-
тло шћу, а не и на из вор све тло сти. 

2.3.1.3. ПУ ТА њЕ сЕН КЕ (енгл. sha dow paths) при ка зу ју се у је зи ку као кре-
та ње сен ке јед ног објек та ка по вр ши ни дру гог објек та. При ме ри из ен гле ског 
је зи ка ко је да је Тал ми (Talmy 2000: 114) су The tree threw its sha dow down 
in to/ac ross the val ley и The pil lar cast/pro jec ted a sha dow on to/aga inst the wall.

Узо рак об у хва та сле де ће при ме ре: 
(11)  Све тлост по по днев ног сун ца сра ме жљи во се про би ја ла кроз на ву че не, из ве-

зе не за ве се, ба ца ју ћи са пред ме та у њи хо вој спа ва ћој со би то пле, при јат не 
сен ке на под и зи до ве (Скро бо ња, На кот, ПР); ...ан тич ки ки по ви дуж Ме се, 
на фо ру ми ма, при рет ким бле сци ма Ме се ца Аква дукт ба ца сво ју сен ку на 
до ли ну Ли ку са (Пет ко вић, Са вр ше но се ћа ње на смрт); Су ре ли ти це ба ца ле 
су мрач ну сен ку на во де ко је су за пљу ски ва ле сте ње при о ба ља (Ра до ва но вић, 
По вест о спи су Рај мон да Ли ла, ПР).

У да тим ре че ни ца ма за сту пљен је из раз ба ца ти сен ку са пред ло-
шким кон струк ци ја ма са пред ло гом на, ко је са др же име ни це за објек те 
на чи ју се по вр ши ну про јек ту је сен ка. Пу та ња кре та ња сен ке је фик тив-
на јер се за пра во кре ће обје кат ко ји про јек ту је сен ку или из вор све тло сти. 
По ред то га, сен ка је нео све тље на област не ког про сто ра, па та ко у ре-
че ни ци Су ре ли ти це ба ца ле су мрач ну сен ку на во де ли ти це за кла ња ју 
све тлост на од ре ђе ној по вр ши ни во де, ко ја по ста је там ни ја због по ло жа ја 
сун ца у од но су на ли ти це. У кон тра стив ном по гле ду, код овог ти па пу-
та ња по сто је знат не по ду дар но сти из ме ђу срп ских и ен гле ских при ка за.
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2.3.1.4. сЕН ЗОР НЕ ПУ ТА њЕ (енгл. sen sory paths) об у хва та ју два објек та – оно-
га ко ји не што опа жа и оно што се опа жа. Тал ми (Talmy 2000: 115) го во ри о 
два слу ча ја: у јед ном се опа жај тре ти ра та ко да по ти че од оно га ко ји по сма-
тра с на ме ром да опа зи не ки обје кат, као у ен гле ској ре че ни ци The enemy can 
see us from whe re they’re po si ti o ned, а у дру гом као осо би на ко ја по ти че од 
не ког објек та и до пи ре до оно га ко ји опа жа и сти му ли ше ви зу ел ни до жи вљај, 
као у ре че ни ци The enemy can see us from whe re we ’re stan ding. Оба слу ча ја 
ва же и за дру ге чул не пер цеп ци је. 

Тал ми (Talmy 2000: 116) та ко ђе да је и при мер ен гле ске ре че ни це са гла-
го лом lo ok: I lo o ked in to/to ward/past/away from the val ley, ко ји се удру жу је са 
пред ло шким кон струк ци ја ма ко је са др же раз ли чи те пред ло ге и по ка зу ју 
пра вац пу та ње. Екви ва лен тан овом гла го лу је сте срп ски гла гол по гле да ти, 
ко ји је нај у че ста ли ји у узор ку. 

На во ди мо сле де ће при ме ре из узор ка: 
(а) ре че ни це са гла го лом по гле да ти, ко ји пра те пред ло шке кон струк ци је 

са пред ло зи ма на, ка, пре ма и пре ко, ко ји ма се пре ци зи ра пра вац у ко ме је 
по глед упра вљен; оно што је по гле дом об у хва ће но је сте крај ња тач ка сен зор-
не пу та ње: 
(12)  Стао је ис пред ку ћер ка, го то во исто вет ног оном у ком и сам жи ви, удах нуо 

ду бо ко и по гле дао у ве дро не бо (Фи ли по вић, Злат на књи га, ПР); Сви у про сто-
ри ји по гле да ше пре ма ви со ком, круп ном чо ве ку у мр кој уни фор ми, са пи што-
љем о опа са чу (Скро бо ња, На кот, ПР); По том су сва тро ји ца по гле да ла ка се лу 
ко је се већ сур ва ва ло са мо у се бе као да је ва тра на ле гла на кро во ве... (Пе тро вић, 
Пан кра ти он, ПР); ...оба се при ја те ља тр го ше, пре ки ну ти у ко зна ка квим ми сли-
ма, и по гле да ше ка не ја сној при ли ци ко ја по ред ре ке про ми ца ше из ме ђу вр ба 
(Јан ко вић Бе ли, Бле да ме се че ва све тлост, ПР); Ви дев да је сам на бре жуљ ку, са 
ко њи ма, он по че ша пу та ти сво ме, а др му са ти дру гог и по гле да још јед ном пре ко 
ре ке, спа зив ши на дру гој оба ли фран цу ске пред стра же (Цр њан ски, Се о бе, АСК); 
Док је то сик тао кроз зу бе, Гар су ли се био окре нуо, да још јед ном по гле да на 
утри ну, где је био полк оста вио (Цр њан ски, Се о бе (књи га дру га), АСК);

(б) ре че ни це са гла го лом ви де ти и при ло шким од ред ба ма (ода тле, из 
свих да љи на), ко је пре ци зи ра ју ме сто ода кле се по сма тра, тј. по чет ну тач ку 
сен зор не пу та ње:
(13)  Ода тле је мо гао да ви ди чак и се ло, ко је је, пре, би ло тур ска Ма ха ла, а сад 

би ло на се ље но ње го вим Рас ци ја ни ма (Цр њан ски, Се о бе (књи га дру га), АСК); 
Три то по ле су тре пе ри ле та мо на ве тру и он их је ја сно ви део, из свих да љи на 
(Цр њан ски, Се о бе, АСК).

У овом, дру гом, слу ча ју пред лог из оства ру је зна че ње ко је Д. Кли ко вац 
(2000: 2014) озна ча ва као ПО ТИ цА њЕ.

(в) ре че ни це са гла го ли ма ви де ти се [бИТИ вИдљИв], чу ти се [дОПИРАТИ 
дО слУХА] и осе ти ти се [ОдАвАТИ мИРИс], ко ји ма се од сли ка ва сен зор на пу-
та ња чи ја је по чет на тач ка у оно ме што се чу ли ма спо зна је, што сти му ли ше 
чу ла; у на ве де ним ре че ни ца ма са др жа не су и при ло шке од ред бе ко ји ма се 
од ре ђу је ода кле та сти му ла ци ја до пи ре:
(14)  ... при шао је и не ко вре ме је хо дао по ред нас, а ње го ва ша ре на ко шу ља мо гла 

је да се ви ди с два ки ло ме тра раз да љи не (Олу јић, Гла сам за љу бав, АСК); 
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(2) По гле да на ону стра ну, ода кле се чуо шу шањ (До ман., РМС; РСЈ); Дру жи се 
са чо ве ком ко ји се осе ћа по за да ху на пет ме та ра (Сек., Књиж. 2, 181, РСЈ);

(г) ре че ни це са гла го лом до пи ра ти, у ко ји ма је са др жа на пред ста ва о 
објек ту ко ји де лу је на чу ло слу ха и о тач ки из ко је сен зор на пу та ња кре ће, 
ко ју од ре ђу је при ло шка од ред ба:
(15)  Са [улице] до пи ра ше ја ка вре ва и ви ка (До ман. 2, 5, РСЈ); Из да ле ка, не гдје 

иза бр да шца до пи ра ше ла веж па са (Леск. 3, 37, РСЈ); Та ко они пре кра ћу ју вре-
ме у раз го во ру, док дан про ла зи и рад ња на пре ду је та мо на мо сту, са ко га до 
њих до пи ре шкри па ко ли ца и лу па ма ши не ко ја ме ша це мент и пе сак (Ан дрић, 
На Дри ни ћу при ја); Гра ђе ви на се сма њи ла и пре тво ри ла у дру гу гра ђе ви ну, из 
ко је је до пи ра ла ви ка де це (Пе кић, Атлан ти да).

У свим на ве де ним ре че ни ца ма у окви ру ове гру пе пред ло зи из и са озна-
ча ва ју по ре кло зву ка, а на сли чан на чин они мо гу да озна че и по ре кло све-
тло сти или ми ри са (КлИ КО вАц 2000: 217).

Код сен зор них пу та ња, оно што се кон цеп ту а ли зу је као пу та ња је сте 
пут ко јим „пу ту је” или опа жа ње од чу ла до опа же ног, нпр. По том су сва 
тро ји ца по гле да ла ка се лу или опа жај од опа же ног до чу ла, нпр. По гле да на 
ону стра ну, ода кле се чуо шу шањ. Пу та ња је фик тив на јер се у оба слу ча ја 
ра ди о на дра жа ји ма чу ла и при ма њу спољ них ути са ка пре ко ор га на чу ла. 
Ка ко је по ка зао узо рак, у срп ском је зи ку нај че шће је опи са на ви зу ел на пу-
та ња, тј. ути сци при мље ни чу лом ви да.

Срп ски узо рак ука зао нам је на знат не слич но сти у лек сич ком и струк-
тур ном по гле ду са ен гле ским кон струк ци ја ма ко је да је Тал ми (Talmy 2000: 
116–117). Што се ти че по врат них гла го ла ко је смо ана ли зи ра ли под (в), са 
њи ма мо же мо упо ре ди ти ен гле ске ре че ни це The old wall pa per shows thro ugh 
the pa int (срп. Ста ри та пет се ви ди кроз фар бу), у ко јој би гла гол show од го-
ва рао гла го ли ви ди се, док би па сив не кон струк ци је can be he ard/smel led/seen 
од го ва ра ле гла го ли ма чу је се, осе ћа се и ви ди се.

Што се ти че ема на ци је, уоп ште но го во ре ћи, основ ни ког ни тив ни прин-
цип ко ји Тал ми (Talmy 2000: 117–122) де фи ни ше је сте прин цип на ко ме се 
за сни ва кон цеп ту а ли за ци ја јед ног објек та као из во ра ема на ци је (енгл. so ur ce), 
а дру гог као ци ља (енгл. goal). Тај прин цип се на зи ва прин цип ак тив но сти 
и де тер ми на тив но сти (енгл. ac ti ve-de ter mi na ti ve prin ci ple), и он под ра зу ме ва 
да се обје кат ко ји се схва та као ак тив ни ји од два ју обје ка та на пу та њи при-
ка зу је као из вор ема на ци је. Овај прин цип мо же мо илу стро ва ти на осно ву 
прет ход но ис пи та них срп ских при ме ра, а ва жи у пет ти по ва ема на ци је, а 
оне су сле де ће:

(а) Пу та ње ра ди ја ци је је су оне пу та ње код ко јих све тло сна или то плот-
на енер ги ја пу ту је од не ког из во ра и усме ра ва се ка дру гом објек ту; ка ко се 
ви ди из срп ског узор ка, нај че шће је опи са но еми то ва ње све тло сти, а за тим 
то пло те, из из во ра ка кви су сун це, ба кља, огањ, све тлост, и слич но. У пу та-
ња ма еми то ва ња енер ги је ак тив ни ји обје кат је онај ко ји еми ту је то пло ту или 
све тлост, јер има ве ћу енер ги ју од дру гог објек та, па је за то он као из вор 
ема на ци је по чет на тач ка пу та ње. 

(б) Пу та ње сен ке су пу та ње код ко јих сен ка не ког објек та пу ту је од тог 
објек та до по вр ши не дру гог, ак ти ван еле мент пу та ње ни је сен ка, већ обје кат 
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ко ји ба ца сен ку, јер сен ка и њен по ло жај за ви се од по ло жа ја тог објек та и 
из во ра све тло сти. Обје кат од ко га по чи ње пу та ња сен ке је, сто га, из вор ема-
на ци је, и он за кла ња од ре ђе ни про стор та ко да у ње га не про ди ре све тлост, 
што ства ра сен ку.

(в) Сен зор не пу та ње на ла зи мо у слу ча је ви ма код ко јих је из вор ема на-
ци је ен ти тет ко ји опа жа, чак и у слу ча ју ка да се опа жај при ка зу је као на дра-
жај ко ји по ти че од не ког објек та и сти му ли ше ор ган ви да, јер је онај ко ји 
опа жа ак тив ни ји од опа же ног. У ре че ни ца ма ко је смо прет ход но ана ли зи ра ли 
у ве зи са овом пу та њом из вор ема на ци је је увек жи ви ен ти тет, људ ско би ће, 
чак и у ре че ни ца ма са гла го лом до пи ра ти, у ко ји ма из вор ема на ци је ни је по-
ме нут, јер је су бје кат из о ста вљен, али се под ра зу ме ва.

(г) Пу та ње усме ра ва ња су пу та ње код ко јих је ак тив ни фак тор, а са мим 
тим и из вор ема на ци је и по чет на тач ка пу та ње, ли це ко је упе ру је оруж је, 
усме ра ва ка ме ру или ре флек тор у од ре ђе ном прав цу;

(д) По ка зне пу та ње пред ста вља ју пу та ње код ко јих је из вор ема на ци је 
и по чет на тач ка пу та ње ли це ко је не ко га упу ћу је у из ве сном прав цу.

2.3.2. ПУ ТА њЕ ОбРА сцА (енгл. pat tern paths) об у хва та ју кон цеп ту а ли за ци ју 
не ке кон фи гу ра ци је у про сто ру. До слов но зна че ње ре че ни ца са овим ти пом 
пу та ње од сли ка ва кре та ње не ке ма те ри је у од ре ђе ном рас по ре ду дуж од ре-
ђе не пу та ње. Ов де се фик тив ност оства ру је, на и ме, кроз низ или ша ру у ко ју 
се ма те ри ја ре ђа. Из ен гле ског је зи ка Тал ми (Talmy 2000: 129) да је при мер 
As I pa in ted the ce i ling, pa int spots slowly pro gres sed ac ross the flo or, ко ји при-
ка зу је ка ко се сва ка кап фар бе кре ће пре ма по ду, где ства ра ша ру ко ја се при-
вид но кре ће са ма по се би. Тал ми (Talmy 2000: 129) ис ти че да је, за раз ли ку 
од пу та ња ема на ци је, код овог ти па пу та ње по треб но је ствар но по кре та ње 
да би се оства ри ло фик тив но кре та ње.

У срп ском узор ку ни смо за бе ле жи ли при мер ко ји са др жи пред ста ву о 
то ме да не ка ква ша ра има од ре ђе ну пу та њу кре та ња. Овој пу та њи мо же сли-
чи ти низ су за ко је ли ју јед на за дру гом, у ре че ни ци Стар цу се ни за ху су зе 
за су за ма (Јов. Ј. 4, 154, РСЈ), али оне кре та њем не ства ра ју низ ни ти ша ру 
ко ји би де фи ни са ли пу та њу кре та ња, већ се на сво јој пу та њи гу бе.

2.3.3. КРЕ ТА њЕ У Од НО сУ НА ОКРУ жЕ њЕ (енгл. fra me-re la ti ve mo tion) по сма-
тра ча при ка зу је као не по мич ног, а оно што га окру жу је при ка зу је у по кре ту, 
у за ви сно сти од по сма тра че ве пер спек ти ве. У ен гле ском је зи ку та кав при мер 
је I sat in the car and watched the sce nery rush past me (Talmy 2000: 132). У 
ова квим кон струк ци ја ма фик тив ни су и не по мич ност по сма тра ча и кре та ње 
пре де ла. 

У ре че ни ца ма из узор ка за па жа мо да се ова пу та ња пред ста вља уз по-
моћ гла го ла про ми ца ти, чи је зна че ње је бР ЗО ПРО ћИ ПО КРАј НЕ КО гА, НЕ чЕ гА, на 
при мер:
(16)  Ушла је у во зи ло, док је ње на бе би ца мир но по сма тра ла ка ко ве ли ки број оче-

ва и мај ки са ма лом де цом у но сиљ ка ма или у на руч ју, јед на ко не све сних 
ика кве ме ђу соб не слич но сти или ве зе, пу ни ау то бус и че ка да та rаш тимована 
гр до си ја по за тва ра вра та и кре не пре ма дру гом кра ју гра да. Же на се др жа ла 
чвр сто и по сма тра ла ка ко на по љу про ми чу ви ше спрат ни це на чич ка не дуж но-
во бе о град ских бу ле ва ра (Скро бо ња, На кот, ПР); Све те ку ће ко је су из ра ња ле 
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из из ма гли це, та ли ца ко ја ви дим у про ла зу, ти зи до ви о ко је се оче ша ла мо ја 
срећ на и ле па до са да из пе де се тих го ди на, све ће ми то јед но га да на си гур но 
за тре ба ти, али ка ко да за др жим све те при зо ре ка да та ко бр зо про ми чу с ону 
стра ну ста ка ла, по пут те ле ви зиј ске еми си је ко ја је из не на да из гу би ла тон? 
(Ка пор, Нај бо ље го ди не и дру ге при че, АСК); Са да се ко нач но осло бо дио Хе-
ле не Лиф ка, сва ко га тра га о њој. За др жао се у ход ни ку, пу ше ћи са оста ли ма, 
на мер но од ла жу ћи по вра так ме ђу са пут ни ке у ку пеу, да би му што ви ше вре-
ме на во жње про шло без њих; гле дао је по ља ка ко про ми чу... (Ти шма, Ка по). 

Кре та ње у од но су на окру же ње под ра зу ме ва пу та ње ко је су очи глед но 
не ре ал не јер се пред ста ва о кре та њу од но си на пре део у окру же њу оно га 
ко ји га по сма тра док се кроз тај пре део кре ће. Пу та ња је фик тив на јер се не 
оства ру је она ко ка ко је у да тим кон струк ци ја ма при ка за на; та ко, у при ме ру 
...гле дао је по ља ка ко про ми чу... кре та ње се при пи су је не по мич ним објек ти ма 
(по ља), на ко је се, у ства ри, сме њу је по глед дуж пу та ње оно га ко ји се кре ће. 
У ен гле ском при ме ру ви ди мо упо тре бу гла го ла rush, ко ји је гла гол кре та ња, 
у при ка зи ва њу фик тив ног кре та ња, а срп ски узо рак по ка зу је кон тра стив не 
слич но сти из ме ђу два ју је зи ка у том по гле ду, јер се ова вр ста пу та ње та ко ђе 
при ка зу је гла го лом кре та ња про ми ца ти.

2.3.4. ПУ ТА њЕ ПО јА вљИ вА њА (енгл. advent paths) при ка зу ју ло ка ци ју не ког 
објек та гла го лом ко ји од сли ка ва ка ко је тај обје кат за у зео ту ло ка ци ју или 
ка ко се на њој ма ни фе сту је. Под вр сте овог ти па су за у зи ма ње ло ка ци је (енгл. 
si te ar ri val), нпр. у ен гле ском је зи ку The palm tre es clu ste red to get her aro und 
the oa sis (Talmy 2000: 135) и по ја вљи ва ње на ло ка ци ји (енгл. si te ma ni fe sta tion), 
нпр. This rock for ma tion oc curs/re curs/ap pe ars/re ap pe ars/shows up ne ar vol ca no es 
(Talmy 2000: 135). 

Срп ски узо рак ука зао нам је на упо тре бу сле де ћих гла го ла:
(а) гла го ла ни за ти се, ко јим се оства ру је пу та ња за у зи ма ња ло ка ци је, 

а фик тив но кре та ње се огле да у пред ста ви о ку ћа ма ко је се ре ђа ју у ни зу, док 
за пра во оне сто је у ни зу. У пр вој ре че ни ци на ла зи мо пред ло шку кон струк ци ју 
са пред ло гом по, ко ји ов де има сво је про то ти пич но зна че ње „про сти ра ње или 
кре та ње по из ве сној по вр ши ни” (КлИ КО вАц 2000: 240), док нам пред лог низ 
из дру ге ре че ни це ука зу је на фик тив но кре та ње од ви ше тач ке ка ни жој:
(17)  По гле да жа ло сти во на се о ца што се ни жу по ру бо ви ма (Мат. 12, 186, РСЈ); Иза 

Кр сти не бир ти је ни жу се низ ули цу ве ли ке срп ске рад ње (Ћоп. 12, 42, РСЈ);

(б) гла го ла на чич ка ти се, у зна че њу ОКУ ПљА ТИ сЕ У вЕ лИ КОм бРО јУ, у окви-
ру за у зи ма ња ло ка ци је:
(18) Ту су се, из ме ђу џа ми ја и си на го ге, на чич ка ле ма ле и ве ли ке ку ће, углав ном 

тур ске, и не ка жи вост и скри ве но кре та ње слу ти ли су се под из ма гли цом мно-
гих про шло сти ко ја се ко ви тла ла око ко њу шни ца и ха но ва, око ама ма и ка пи-
џи ка (Вел мар-Јан ко вић, Дор ћол, АСК);

(в) гла го ла ра штр ка ти се, ко ји упу ћу је на фик тив но кре та ње при ко ме 
се не што ра су ло на раз не стра не по да тој по вр ши ни, та ко ђе у за у зи ма њу 
ло ка ци је:
(19)  На ови со ком бре жуљ ку... ра штр ка ле се ку ће и ку ћи це као ко зе (Кол., РМС; 

РСЈ);
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(г) гла го ла по ја ви ти се, у ти пу по ја вљи ва ња на ло ка ци ји, са име ни ца ма 
за не по мич не објек те, и то:

(а) не бе ска те ла:
(20)  Ка ко су уме ли да хо да ју по дво ри шту бес по сле но, с ру ка ма на ле ни ма, да 

ис кре ћу ли ца, још од мар та, пре ма сун цу ко је би се пре под не по ја ви ло над 
кро вом тр го ви не... (Ти шма, Упо тре ба чо ве ка); 

(б) биљ ке:
(21)  Чу вар ку ћа на кро ву по ја ви ла се и раз ра сла се у чи та ву ба шту (Сек., РМС; РСЈ);

(в) ал ге:
(22)  Кад је ки ша ма ло пре ста ла и кад по че ше ле пи је се њи да ни, над пра зним, жу-

тим по љи ма, над вр ба ци ма, у ко ји ма се по ја ви ше бес крај не, зе ле не жа бо кре чи-
не, но ћу, кад је ме се чи на до ла зи ла са шу ме што се про сти ра ла уз бр до, она се 
по ја ви ја шу ћи на мот ка ма, ја шу ћи на јар мо ви ма, пе њу ћи се на ду до ве (Цр њан-
ски, Се о бе, АСК).

Пу та ње по ја вљи ва ња су фик тив не јер се у да тим кон струк ци ја ма при-
ка зу је ло ка ци ја или раз ме штај не по мич них обје ка та, и то та ко као да они на 
тај те рен кре та њем до спе ва ју, ка ко фик тив но до спе ва сун це до кро ва у при-
ме ру... пре ма сун цу ко је би се пре под не по ја ви ло над кро вом тр го ви не, или 
као да се на не ком те ре ну раз вр ста ва ју, ка ко се чич ка ју ку ће у при ме ру Ту су 
се, из ме ђу џа ми ја и си на го ге, на чич ка ле ма ле и ве ли ке ку ће... Ка ко се ре ал но 
ра ди о не по мич ним објек ти ма, они не мо гу кре та њем до да тог те ре на до-
пре ти (сво ју пу та њу сун це пре ла зи за јед ну га лак тич ку го ди ну, што је про-
ток вре ме на стран људ ском ис ку ству), ни ти се не по мич ни објек ти кре та њем 
са ми од се бе раз ме шта ју. 

Узо рак по ка зу је слич но сти са ен гле ским кон струк ци ја ма, па су и ен гле-
ски и срп ски гла го ли ко ји по ка зу ју рас по ред на ло ка ци ји гла го ли кре та ња 
(clu ster; на чич ка ти се), а гла го ли ко ји по ка зу ју по ја вљи ва ње су гла го ли на-
ста ја ња (ap pe ar; по ја ви ти се).

2.3.5. ПУ ТА њЕ ПРИ сТУ ПА (енгл. ac cess paths) од ре ђу ју ло ка ци ју не по мич-
ног објек та на осно ву пу та ње ко јом би се не ки ен ти тет кре тао до тач ке у ко јој 
се тај обје кат на ла зи. Оно што је код ових пу та ња ствар но је сте не по мич ност 
тог објек та, а пред ста ва не ког ен ти те та ко ји се кре ће по да тој пу та њи је фик-
тив на. У ен гле ском је зи ку, у ре че ни ци The ba kery is ac ross the stre et from the 
bank ло ка ци ја пе ка ре при ка за на је пу тем пред ста ве о пу та њи ко ја по чи ње 
од бан ке, во ди пре ко ули це и до ла зи до пе ка ре (Talmy 2000: 137). Ка ко об ја-
шња ва Тал ми (Talmy 2000: 137), ова пу та ња се за и ста пра ти он да ка да се 
овај опис схва та као смер ни ца ка ко до ћи до пе ка ре, али се мо же пра ти ти 
усме ре ном па жњом, као фик тив на пу та ња. 

Узо рак нам је по ка зао да се у срп ском је зи ку нај че шће ко ри сте сле де ће 
кон струк ци је у при ка зи ва њу ове пу та ње:

(а) трп ни при дев уда љен, ме ром за раз да љи ну и пред ло шком кон струк-
ци јом ко ја по ка зу је пра вац фик тив не пу та ње, у зна че њу НА Од сТО јА њУ:
(23)  Ра ди ом се ста вио у ве зу с нај бли жом по ли циј ском по те ром, уда ље ном два де сет 

ми ља пре ма ју го и сто ку (Пе кић, Атлан ти да);
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(б) при ло зи низ вод но и уз вод но, ко ји од ре ђу ју пра вац пу та ње, у прав цу 
во де ног то ка или су прот ном прав цу од во де ног то ка, са пред ло шком кон-
струк ци јом са пред ло гом на и ме ром за раз да љи ну:
(24)  Уто ли ко ви ше их је по ра зи ла јед на нео че ки ва на вест: про чу ло се да је на де-

се так ки ло ме та ра од гра да, низ вод но на оба ли ре ке, про на ђен је дан го му шки 
леш, из ба чен во дом у вр бак, сав на ду вен и ужа сно уна ка жен (Јан ко вић Бе ли, 
Бле да ме се че ва све тлост, ПР);

(в) при ло зи за стра не све та са ме ром за раз да љи ну и пред ло шком кон-
струк ци јом са пред ло гом од, ко ја по ка зу је по чет ну тач ку пу та ње:
(25)  Пет ки ло ме та ра ју жно од Ср би це на ла зи се ма на стир Де вич (Ћу кић, Ко со во: 

Зна ме ни то сти и ле по те).

Фик тив ност за бе ле же на код пу та ња при сту па огле да се у то ме што пу-
та ња ко ја во ди до не ког објек та и ко јом се до тог објек та мо же сти ћи ни је и 
тра јек то ри ја ствар ног кре та ња. Та кве кон струк ци је су за пра во опис ло ка-
ци је не по мич ног објек та, али се пу та ња за ми шља као пут ко јим се ре ал ним 
кре та њем том објек ту мо же при бли жи ти. Иа ко у овим пу та ња ма по сто ји и 
по чет на и крај ња тач ка, оне са мо од ре ђу ју у ком про стор ном од но су сто је 
обје кат у по чет ној и обје кат у крај њој тач ки. Је зич ка сред ства ко ји ма се при-
ка зу ју ове пу та ње у срп ском је зи ку об у хва та ју при ло шке од ред бе и трп ни 
при дев, док се у ен гле ском, ка ко по ка зу је Тал ми јев при мер (Talmy 2000: 137), 
ова пу та ња при ка зу је пред ло шким кон струк ци ја ма.

2.3.6. ПУ ТА њЕ ПРО сТИ РА њА (енгл. co ex ten si on paths) од сли ка ва ју об лик или 
по зи ци ју из ду же ног објек та, та ко што се ду жи ном тог објек та при ка зу је 
пу та ња кре та ња. То кре та ње се углав ном при ка зу је као кре та ње са мог објек та 
по соп стве ној пу та њи. У ен гле ској ре че ни ци The fen ce go es/zig zags/de scends 
from the pla te au to the val ley (Talmy 2000: 138) фик тив но кре та ње се ин тер-
пре ти ра на осно ву до слов ног зна че ња ре че ни це: за ми шље на је пу та ња ко ја 
иде дуж огра де, од ње ног по чет ка до за вр шет ка, ко ју би пра ти ла по сма тра-
че ва па жња.

При ме ти ли смо да се у узор ку у при ка зи ва њу ове вр сте пу та ња ко ри сте 
ра зно вр сни гла го ли кре та ња, док име ни це об у хва та ју име на за ен ти те те ко ји 
се про те жу у ду жи ну, ка кви су ста за, ли ни ја, друм, пут, але ја, ход ник, и слич-
но. У упо тре би су сле де ћи гла го ли:

(а) гла гол ићи, ко ји од свих гла го ла кре та ња има нај оп шти је зна че ње:
(26)  Ли ни ја иде ду жи ном це ле цр те, за та ла са на, за тим се, при кра ју, ус пи ње и ло-

ми (Киш, Ра ни ја ди); Се ло је на бре гу крај са мог уто ка Же пе у Дри ну, а је ди-
ни пут за Ви ше град иде пре ко Же пе, пе де се так ко ра ка по ви ше ушћа (Ан дрић, 
Мост на Же пи);

(б) гла гол скре та ти, ко ји под ра зу ме ва про ме ну прав ца уде сно или уле во:
(27)  Ста за је скре та ла уде сно, за о би ла зе ћи ка ме ног Ми сли о ца ко ме је из те ме на 

те кла во да (Пе кић, Атлан ти да);

(в) гла го ли ви ју га ти и вр лу да ти, ко ји упу ћу ју на на чин кре та ња, али се 
њи ма за пра во од сли ка ва из ви јен об лик објек та:
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(28)  Да ли ће се уме ти да сна ђе, јер ход ни ци че сто ви ју га ју (Ра дић Д. 6, 17, РСЈ); 
За ле ђен пут… се ви ју га ка пла ни ни (Жи вој. 3, 78, РСЈ); Упу тио се пре ко ху ма 
по ко ме је вр лу дао узан, стр ме нит пут (Џу нић С. 1, 158, РСЈ);
(г) гла гол кри ву да ти, ко ји упу ћу је на че сту про ме ну прав ца:

(29)  Из над обје ку ће ди же се бр до, пре ко ко га кри ву да не што ши ра пу та ња (Ћор. 
С. 6, 53, РСЈ).
Код пу та ња про сти ра ња у срп ском је зи ку се опи су ју из ду же ни објек ти, 

пре све га они дуж ко јих се ре ал но кре та ње мо же оства ри ти, ка кви су пут, 
пу та ња и ста за. Фик тив ност се за сни ва на то ме што се пра вац у ко ме ти 
ен ти те ти во де или про стор по ко ме се про те жу опи су је као њи хо во кре та ње, 
а не кре та ње оног ко ји би се том пу та њом упу тио. Што се ти че је зич ких 
сред ста ва у упо тре би у срп ском и ен гле ском је зи ку, по сто је знат не по ду дар-
но сти, јер се у оба је зи ка пу та ње ове вр сте при ка зу ју гла го ли ма кре та ња 
ко је је свој стве но љу ди ма, ка кви су гла го ли go и de scend у ен гле ским при-
ме ри ма и ићи и скре та ти у срп ским.

3. дИ сКУ сИ јА И ЗА КљУч цИ. На осно ву по став ки ког ни тив не се ман ти ке, 
на ко је смо се по зва ли у уво ду у пред мет овог ра да, као и оних ко је смо раз-
мо три ли у ве зи са по је ди нач ним вр ста ма фик тив ног кре та ња, ов де ће мо 
из не ти за па жа ња у ве зи са је зич ким при ка зи ма фик тив ног кре та ња у срп ском 
је зи ку. Ка ко је по ка зао узо рак, у срп ском је зи ку је за сту пље на ве ћи на пу та-
ња ко је опи су је Тал ми (Talmy 2000). У узор ку ни смо про на шли при ме ре за 
пу та ње рав на ња и пу та ње обра сца. Пр во, у по ре ђе њу са ре че ни цом ко ју 
да је Тал ми (Talmy 2000: 108), The sna ke is lying to ward/aw ay from the light, 
ни смо мо гли по твр ди ти по сто ја ње исто вет них струк ту ра ко је по ка зу ју да 
се не по ми чан обје кат рав на са од ре ђе ним дру гим објек том, та ко да ње гов 
врх бу де у ис тој ли ни ји са тим објек том. Не по сто ја ње струк ту ра ко је би 
опи са ле за ми шље но кре та ње дуж пу та ње ко ја иде од вр ха јед ног објек та 
(као што је гла ва зми је) до дру гог објек та мо же зна чи ти да се гла го ли ко ји 
у сво ме основ ном зна че њу под ра зу ме ва ју рад њу у ко јој не ма ни ка квог кре-
та ња, већ ста тич но сти, ка кав је гла гол ле жа ти, у срп ском је зи ку не мо гу 
упо тре би ти за при каз пу та ње фик тив ног кре та ња, та ко да при лог за пра вац 
од ре ђу је крај њу тач ку пу та ње, да пу та ња по чи ње у ис ту ре ном де лу објек та 
и да се про те же пра во ли ниј ски дуж осе тог објек та. Дру го, узо рак ни је ука-
зао на то да се у срп ском је зи ку гла го ли ма кре та ња уо би ча је но при ка зу је 
пу та ња обра сца та ко да се не ки обра зац, ша ра или по ре дак не ке ма те ри је 
опи су је као да се са ми по се би кре ћу у про сто ру. Ка ко смо у ана ли зи узор ка 
по ме ну ли, опис су за ко је се ни жу низ обра зе не мо же мо до ве сти у ве зу са 
овом пу та њом, су де ћи пре ма Тал ми је вом (Talmy 2000: 129) од ре ђе њу по 
ко ме фик тив но кре та ње ове вр сте по чи ва на ша ри ко ја се обра зу је, а не на 
ре ал ном кре та њу по је ди нач них еле ме на та ша ре ко ји се ре ал но кре ћу, ка ко 
се ни жу су зе јед на за дру гом. У не до стат ку пред ста ва ових две ју пу та ња у 
срп ском је зи ку ле жи кон тра стив на раз ли ка из ме ђу срп ског и ен гле ског је-
зи ка, у ко ме се те пу та ње при ка зу ју. Сто га, ка ко смо на по чет ку по ме ну ли, 
иа ко се фик тив но кре та ње сре ће у ве ли ком бро ју је зи ка, оно се у раз ли чи тим 
је зи ци ма оства ру је раз ли чи тим је зич ким сред стви ма, а не ки ти по ви фик-
тив ног кре та ња мо гу у не ком је зи ку и из о ста ти.
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Ка да го во ри мо слич но сти ма ме ђу је зи ци ма у при ка зи ва њу фик тив ног 
кре та ња, по ме ну ће мо за па жа ње ко је из но си Ма цу мо то (maT su mo To 1996: 
194) да и у ен гле ским и у ја пан ским кон струк ци ја ма са фик тив ним кре та њем 
увек по сто ји по да так о од ли ка ма пу та ње (енгл. path con di tion). Ка ко су по ка-
за ле ре че ни це из узор ка, по да так о од ли ка ма пу та ње у срп ском је зи ку да је 
при ло шка од ред ба или пред ло шка кон струк ци ја. То је пре све га по да так о 
то ме у ком се прав цу про те же пу та ња, од но сно у ко ме се за ми шља кре та ње, 
та ко да се да та пу та ња мо же пре ћи или ре ал ним кре та њем или ви зу ел но пра-
ти ти. Што се ти че дру гог усло ва ко ји на во ди Ма цу мо то (maT su mo To 1996: 194), 
по да тка о на чи ну кре та ња (енгл. man ner con di tion), њи ме се утвр ђу је по ве за-
ност на чи на кре та ња и од ли ке пу та ње, та ко што се на чин кре та ња при ка зу је 
са мо он да ка да се на тај на чин од сли ка ва об лик пу та ње. Овај услов смо та ко-
ђе пре по зна ли у срп ском узор ку, код упо тре бе гла го ла ка кви су ви ју га ти, 
вр лу да ти и кри ву да ти код пу та ња про сти ра ња, ко ји ма се за пра во при ка зу-
је об лик пу та ње ко ја мо же би ти тра јек то ри ја ре ал ног кре та ња. У дру гим 
ти по ви ма фик тив ног кре та ња об лик пу та ње ни је зна ча јан по да так, јер је 
пу та ња или ви зу ел на или не про ход на, па ова кви гла го ли ни су упо тре бље ни.

Ко нач но, по ка за ли смо да се у срп ском је зи ку у упо тре би бе ле же при ка-
зи ско ро свих ти по ва фик тив ног кре та ња, да срп ски је зик по ка зу је из у зет но 
бо гат ство и ра зно вр сност у сред стви ма ко ји ма се при ка зу је фик тив но кре та-
ње и да по сто ји зна тан сте пен по кла па ња у из ра жа ва њу фик тив ног кре та ња 
у ен гле ском и срп ском је зи ку. Да љим кон тра стив ним ис тра жи ва њи ма мо гу 
се осве тли ти раз ли ке и слич но сти ко је у ког ни тив ном и је зич ком по гле ду 
по сто је из ме ђу срп ског и ен гле ског је зи ка у кон цеп ту а ли за ци ји и ис ка зи ва-
њу за себ них ти по ва пу та ња. Ана ли за ко ју смо ов де спро ве ли ука зу је на то 
да се срп ски је зик при дру жу је гру пи је зи ка у ко ји ма по сто ји кон цепт фик-
тив ног кре та ња, са свим за бе ле же ним спе ци фич но сти ма у ода би ру је зич ких 
сред ста ва ко ји ма се фик тив но кре та ње ис ка зу је. 
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Vi o le ta Sto ji čić 
Du šan Sta men ko vić

CON CEP TU A LI ZA TION AND CA TE GO RI SA TION 
OF FIC TI VE MO TION IN SER BIAN 

S u m  m a r y

The main ob jec ti ve of this re se arch is to exa mi ne the con cep tu a li za tion and ca te go ri sa tion of 
fic ti ve mo tion in the Ser bian lan gu a ge by em ployin g a cog ni ti ve se man tic per spec ti ve sug ge sted by 
L. Talmy’s re se arch (Talmy 2000) re la ted to fic ti ve mo tion in En glish. The exi sten ce of fic ti ve aspects 
of mo tion has been re cor ded in many lan gu a ges, in which it ex hi bits spe ci fic lin gu i stic pro per ti es. 
For Talmy (Talmy 2000) fic ti ve mo tion is the re sult of over lap ping mo dels of cog ni ti ve or ga ni za tion, 
and alt ho ugh the re are en ti ti es that are fac ti vely mo ti on less, we can con strue them as fic ti vely in 
mo tion. Talmy (Talmy 2000) de scri bes the fol lo wing types of fic ti ve mo tion paths: ema na tion, pat tern 
paths, fra me-re la ti ve mo tion, advent paths, ac cess paths and co ex ten si on paths. As can be con clu ded 
from Talmy (Talmy 2000: 269), the path of fic ti ve mo tion is an ima gi nary path of un real mo tion, 
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sin ce the re it is not a tra jec tory of mo tion of a physi cal body. Fic ti ve mo tion con struc ti ons in Ser bian, 
as in ot her lan gu a ges, do not re la te to chan ges in the po si tion of an ob ject re la ti ve to the re fe ren ce 
body, but most of ten, fic ti ve mo tion is an ima ge that in clu des fe a si ble tra jec to ri es of mo tion, vi sual 
tra jec to ri es li mi ted by two po ints and the ori en ta tion of an ob ject in re la tion to anot her ob ject or to 
the en vi ron ment. The analysis con duc ted in the pa per is qu a li ta ti ve and fo cu ses on the pro per ti es of 
lin gu i stic ex po nents of fic ti ve mo tion in Ser bian. The sam ple analyzed il lu stra tes the use of verbs 
of va ri o us de no ta ti o nal me a nings to re pre sent and con strue fic ti ve mo tion. In the analysis, we ha ve 
al so po in ted to the dif fe ren ces and si mi la ri ti es in lin gu i stic and cog ni ti ve aspects which exist bet we en 
Ser bian and En glish in the con cep tu a li za tion and re pre sen ta tion of spe ci fic types of fic ti ve paths.
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Ми ле на Ја кић

ФОР МАЛ НО ОЗНА ЧА ВА ЊЕ АН ТО НИ МИ ЈЕ  
У РЕЧ НИ КУ СА НУ*

У ра ду је ана ли зи ра но фор мал но озна ча ва ње ан то ни ма у Реч ни ку СА НУ. Нај пре 
су екс пли цит на пра ви ла о ко ри шће њу ан то ни ма при де фи ни са њу упо ре ђе на са лек си-
ко граф ском прак сом, а на кон то га је дат кван ти та тив ни опис упо тре бе ква ли фи ка то ра 
спе ци ја ли зо ва ног за иден ти фи ка ци ју ан то ни ма. Опи са на је и струк ту ра од ред ни ца 
ко ји ма је ан то ним при пи сан. По ред то га ис пи та на је си ме трич ност иден ти фи ка ци је 
ан то ни ми је у овом реч ни ку. До би је ни ре зул та ти ана ли зи ра ни су у све тлу дру гих реч-
ни ка ко ји иден ти фи ку ју ан то ни ми ју.

Кључ не ре чи: лек си ко гра фи ја, ан то ни ми ја, срп ски је зик, Реч ник СА НУ, кван ти-
та тив ни опис.

In this pa per we analyze the for mal an no ta tion of an tonyms  in the SA SA Dic ti o nary. 
Ex pli cit ru les of the ir usa ge in the de fi ni ti ons are com pa red to the le xi co grap hic prac ti ce. A 
qu an ti ta ti ve de scrip tion of the qu a li fi er spe ci a li zed for the iden ti fi ca tion of an tonyms  is gi ven. 
We al so de scri be the struc tu re of en tri es in which such a qu a li fi er is used. Furt he r mo re, we 
exa mi ne the symme try of an tonymy iden ti fi ca tion in this dic ti o nary. The re sults are di scus sed 
in the light of the analysis of ot her dic ti o na ri es that iden tify an tonymy.

Key words: an tonymy, le xi co graphy, SA SA dic ti o nary, qu an ti ta ti ve de scrip tion, Ser bian 
lan gu a ge.

1. УвОд. Нај оп шти ја де фи ни ци ја ан то ни ми је го во ри да су то ре чи су-
прот не по зна че њу (kri sTal 1985; бУ гАР сКИ 1989: 141; дРА гИ ћЕ вИћ 2007: 265), 
ме ђу тим, као што Сти вен Џонс при ме ћу је, чи ни се да је ан то ни ми ја фун да-
мен тал ни ме ха ни зам ор га ни за ци је ис ку ства (Jo nes 2002: 3). Ово су ге ри шу 
мно га ис тра жи ва ња ко ја по ка зу ју да се ан то ни ми ја усва ја на нај ра ни јем 
уз ра сту, већ око тре ће го ди не жи во та (va sić 1976; cru se 1986: 197) и да се на 
за да те сти му лу се у те сто ви ма сло бод них асо ци ја ци ја ан то ним ве о ма че сто 
на во ди као од го вор (cHar les – mil ler 1989; Fell ba um et al. 1993: 26–27; дРА-
гИ ћЕ вИћ 2007; sa vić – ko sTić 2008). Зна че ње ре чи бо ље раз у ме мо уко ли ко 
зна мо шта је ње на су прот ност, те сле ди да ан то ни ми ја мо же по слу жи ти као 
је дан од успе шни јих лек си ко граф ских ин стру ме на та при де фи ни са њу зна-
че ња ре чи. Ипак, ка ко Д. А. Круз на во ди, ни је ла ко до бро де фи ни са ти шта 
све пот па да под овај фе но мен (cru se 1986: 197). Док из вор ни го вор ни ци не-
ма ју ди ле ма око про то ти пич них па ро ва ан то ни ма (до бар – лош, леп – ру жан 
и сл.), по сто ји де ли мич но не сла га ње око ма ње ти пич них чла но ва (за ми шљен 
– ства ран, до бар – рђав).1 Лек си ко гра фи пак бу ду ћи да об ра ђу ју це ло куп ну 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Лин гви стич ка ис тра жи ва ња са вре ме ног срп ског књи жев-
ног је зи ка и из ра да Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка СА НУ (бр. 178009), ко ји 
у пот пу но сти фи нан си ра Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

1 Не ки од па ро ва ре чи ко ји озна ча ва ју из бор из ме ђу две ал тер на ти ве, или се уче ста ло 
по ја вљу ју а по не че му су раз ли чи ти, чи не се као су прот но сти у зна че њу, иа ко то (у нај ве ћем 
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лек си ку, не мо гу се за до во љи ти ти пич ним пред став ни ци ма фе но ме на, јер 
за сва ки кон кре тан слу чај тре ба да до не су од лу ку ка ко ће га об ра ди ти. За-
да так је уто ли ко те жи јер не по сто ји пре ци зна де фи ни ци ја ан то ни ми је, ко ја 
би кла си фи ко ва ла сва ки кон кре тан слу чај у ка те го ри је ко је се у ли те ра ту ри 
на во де,2 ни ти по сто ји пре ци зно упут ство и обра зло же ње лек си ко гра фи ма 
шта све тре ба об ра ди ти у реч ни ку, а шта не и за што. Ка ко Па ра ди со ва и 
са рад ни ци при ме ћу ју, при од лу чи ва њу ко је је ди ни це тре ба пред ста ви ти у 
реч ни ку као ре пре зен те ан то ни ми је, ис тра жи ва чи се осла ња ју на сво ју ин-
ту и ци ју и то че сто до во ди до не из ба лан си ра них и не ре гу лар них ре зул та та 
(pa ra dis et al. 2009).

Та ко на при мер Љ. Ша рић ана ли зи ра упо тре бу ан то ни ма у оп штим 
опи сним реч ни ци ма хр ват ског (V. Anić, Rječ nik hr vat sko ga je zi ka, 1991, у да љем 
тек сту: RHJ), ен гле ског (Long man Dic ti o nary of the En glish Lan gu a ge, 1984, 
у да љем тек сту: LDEL) и не мач ког је зи ка (De utsches Wör ter buch, 1986/1991, 
у да љем тек сту: DW) (Ša rić 1994). Она при ме ћу је да се и у RHJ и у LDEL ја-
вља ју од сту па ња од си сте мат ске об ра де, пре све га по пи та њу си ме трич но сти 
иден ти фи ко ва ња ан то ни ми је. На и ме, док се код при де ва X на во ди ан то ним Y, 
код при де ва Y не по сто ји упу ћи ва ње на ан то ним X (нпр. код при де ва јед но-
ста ван на ве де ни су ан то ни ми ком пли ци ран, сло жен, те жак, али ни код јед-
ног од тих при де ва ни је на ве ден при дев јед но ста ван; код при де ва bad на ве ден 
је ан то ним good, док код при де ва good ни је на ве ден ан то ним bad). По ред то га, 
Љ. Ша рић на во ди да у не ким слу ча је ви ма лек си ко гра фи ве зу ју ан то ним за 
са мо јед но од зна че ња, иа ко је ја сно да се две ре чи су прот ста вља ју и у дру-
гим зна че њи ма. Исто та ко, не ка да се де ша ва да је код две ре чи ус по ста вљен 
од нос ан то ни ми је у свим зна че њи ма, иа ко то не од го ва ра ста њу у је зич ком 
си сте му. За раз ли ку од то га, она на во ди да је у DW ан то ни ми ја ус по ста вље на 
код ма њег бро ја од ред ни ца, али до след но, тј. у оба сме ра, и ис кљу чи во ка да 
су ау то ри сма тра ли да је ан то ним бит на до пу на де фи ни ци ји (Ša rić 1994). 
По ред то га, ау тор ка на во ди да се у оп штим реч ни ци ма вр ло че сто на во де 
ан то ни ми из обла сти струч не тер ми но ло ги је (нпр. ин дук ци ја – де дук ци ја, 
ал тру и зам – его и зам). 

Па ра ди со ва и Вил нер со ва оти шле су ко рак да ље, спро вев ши кван ти-
та тив ну ана ли зу об ра де ан то ни ма на реч ни ку за на пред но уче ње ен гле ског 
је зи ка (J. Sin cla ir (ed.), Col lins CO BU ILD Advan ced Le ar ner’s En glish Dic ti o nary, 
2003, у да љем тек сту Реч ник CCA LED). Оне на во де по да так да је у том реч-
ни ку са пре ко 110.000 од ред ни ца, ан то ним при пи сан код све га 1.750 од ред ни-
ца (pa ra dis – Wil lners 2007). То чи ни све га 1,6% об ра ђе не лек си ке у том реч-
ни ку. Нај ве ћи број од ред ни ца су при де ви (59%), а за тим до ла зе име ни це (18%) 
и гла го ли (13%), док пре о ста лих 10% при па да оста лим вр ста ма ре чи. Ау тор-
ке су по ред то га при ме ти ле да је све га 37% ан то ни ма на ве де но у оба сме ра.

Та ко ђе, у ли те ра ту ри не по сто ји сла га ње око то га да ли је ан то ни ми ја 
од нос ко ји се ус по ста вља из ме ђу две лек се ме или из ме ђу по је ди них зна че ња 
лек се ма (sul li van 2012). До не кле на до ве зу ју ћи се на прет ход но пи та ње, а за 

бро ју слу ча је ва) ни су (по друм – та ван, ру ка – но га, чи ка – те та, сун це – ки ша, па мо жда чак 
и гас – стру ја, чај – ка фа).

2 Ау то ри ан то ни ми ју де фи ни шу на раз ли чи те на чи не и пра ве раз ли ке за сно ва не углав-
ном на ло гич ким, твор бе ним и се ман тич ким кри те ри ју ми ма.
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лек си ко гра фи ју од ве ли ке ва жно сти је сте и то да ли јед на лек се ма мо же 
има ти ви ше од јед ног ан то ни ма. Пре ма јед ном ста но ви шту лек се ма мо же 
има ти је дан ан то ним, или уоп ште не ма ан то ним (le xi cal ca te go ri cal mo del: 
mil ler et al. 1990: 242; дРА гИ ћЕ вИћ 2007: 275–276; pa ra dis et al. 2009: 418), као 
на при мер леп – ру жан. Дру ги ау то ри сма тра ју да ре чи мо гу има ти ви ше од 
јед ног ан то ни ма је ди но ако су ан то ни ми ме ђу соб но у од но су си но ни ми је 
(дРА гИ ћЕ вИћ 2007: 275–276).3 Не ки ау то ри твр де да ако је реч по ли се мич на, 
она мо же има ти ви ше ан то ни ма ко ји ме ђу соб но ни су у од но су си но ни ми је 
(мР шЕ вИћ-РА дО вИћ 1977: 228–229; cru se 1994; сТА НОј чИћ – ПО ПО вИћ 2002: 
174; cog ni ti ve pro totype mo del: pa ra dis et al. 2009: 381), као нпр. би стар – му-
тан и би стар – глуп. По сто је и ми шље ња да јед но исто зна че ње мо же има ти 
ан то ни ме ко ји ме ђу соб но ни су у од но су си но ни ми је (Б. Хле бец на во ди при-
мер ре чи wo man (‘же на’) чи ји су ан то ни ми girl (‘де вој чи ца / де вој ка’) и man 
(‘му шка рац’) (Hle bec 2007: 65)).

У овом ра ду ана ли зи ра ће мо упо тре бу ан то ни ма у Реч ни ку СА НУ, бу ду-
ћи да је то нај о бим ни ји де скрип тив ни реч ник срп ског је зи ка. У ана ли зи ће мо 
нај пре утвр ди ти ка ква екс пли цит на пра ви ла о ко ри шће њу ан то ни ма по сто је 
при де фи ни са њу од ред ни ца. На кон то га ис пи та ће мо да ли се лек си ко гра фи 
у сво јој прак си при др жа ва ју да тих пра ви ла. Глав ни циљ овог ис тра жи ва ња 
је сте да утвр ди мо на чин, уче ста лост и струк ту ру од ред ни ца код ко јих је упо-
тре бљен ан то ним при де фи ни са њу. До дат но нас ин те ре су је у ко јој ме ри су 
ан то ни ми си ме трич но об ра ђе ни у овом реч ни ку.

2. АН ТО НИ мИ јА У РЕч НИ КУ сА НУ. Реч ник СА НУ је јед но је зич ни реч ник, 
де скрип тив ног ти па, са стан дар ди за ци о ним упут стви ма, ко ји је по ред пи са них 
из во ра за сно ван и на бо га тој ба зи го вор ног је зи ка. Пре ма ода би ру од ред ни ца 
спа да у реч ни ке оп штег ти па, а од ред ни це су уре ђе не пре ма ал фа бет ском 
прин ци пу.

У Упут стви ма за из ра ду РСА НУ (у да љем тек сту Упут ства РСА НУ), 
ин тер ном до ку мен ту Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ, чи ји са рад ни ци из ра-
ђу ју Реч ник СА НУ, пра ви ла о упо тре би ан то ни ми је при кон стру и са њу лек-
си ко граф ског члан ка ве о ма су шту ра. Ан то ни ми се у Упут стви ма РСА НУ 
спо ми њу у два чла на. У Чла ну 70 на во ди се сле де ће:

Чл. 70: Од мах иза де фи ни ци је да ју се нај пре си но ни ми (са озна ком „син.“) и 
ан то ни ми (са озна ком „су пр.“), за тим упу ће ни це (са озна ка ма „вар.“ и „исп.“), 
као и ре чи ко је је по треб но ра ди до пу не де фи ни ци је спо ме ну ти на том ме сту.

На кон то га, у Чла ну 98 на во ди се го то во иста ин фор ма ци ја као у прет-
ход но на ве де ном чла ну:

Чл. 98: Иза де фи ни ци је (и иза евен ту ал ног си но ни ма) да је се по по тре би и 
ан то ним, одво јен од прет ход ног тек ста тач ком и за пе том, са озна ком „су пр.“ 
в. пр. код белац (2) и бео.

На осно ву на ве де них чла но ва ви ди мо да Упут ства РСА НУ за овај па-
ра диг мат ски од нос пред ви ђа ју по себ но ме сто, тј. иза де фи ни ци је, као и то 

3 Р. Дра ги ће вић на во ди при мер лек се ме исти на чи ји су ан то ни ми лаж и не и сти на, ко ји 
су ме ђу соб но си но ним ни (2007).
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да у РСА НУ по сто ји фор мал на озна ка ре зер ви са на за од нос ан то ни ми је, тј. 
ква ли фи ка тор су пр. Ако пак по гле да мо при ме ре на ко је упу ћу је члан 98, као 
и оста ле при ме ре упо тре бе ква ли фи ка то ра су пр., при ме ти ће мо да у прак си 
ни је у пот пу но сти спро ве ден прин цип ко ји је екс пли ци ран у Упут стви ма 
РСА НУ. На при мер, већ код при де ва бео при ме ти ће мо да се ква ли фи ка тор 
су пр. не мо ра на ла зи ти са мо иза де фи ни ци је већ се мо же на ћи и ис пред ње, 
од но сно ис пред свих де фи ни ци ја (ви ше о ово ме у јА КИћ 2014: 173–174).4

бео, бе ла, бе ло [...] су пр. црн; исп. бе лан 1. ко ји је бо је сне га или мле каа.о 
ма те ри ја ма ко је су по при ро ди у пот пу но сти та кве бо је. [...]5

Ко ја је раз ли ка из ме ђу упо тре бе ква ли фи ка то ра су пр. ис пред свих де-
фи ни ци ја и у окви ру јед не од де фи ни ци ја? Уко ли ко се овај ква ли фи ка тор 
упо тре би ис пред де фи ни ци је, то је знак да лек си ко граф сма тра да се на ве-
де не ре чи ме ђу соб но су прот ста вља ју по зна че њу у свим сво јим се ман тич ким 
ре а ли за ци ја ма. Сто га, за ус по ста вља ње ова квог од но са ан то ни ми је ни је 
по тре бан кон текст, већ се две ре чи су прот ста вља ју по зна че њу чак и ка да 
су изо ло ва не од би ло ка квог кон тек ста. За по тре бе овог ра да лек се ме код 
ко јих је ква ли фи ка тор упо тре бљен ис пред свих де фи ни ци ја на зва ће мо лек-
сич ким ан то ни ми ма. Ако се пак ква ли фи ка тор су пр. упо тре би у окви ру 
јед ног од зна че ња, то је знак да се ан то ним од но си са мо на да то зна че ње. 
Уко ли ко је ква ли фи ка тор ве зан за при мар но зна че ње (на ве де но у реч ни ку 
под бро јем 1) та кав слу чај у овом ра ду зва ће мо пра вом ан то ни ми јом, а уко-
ли ко је ква ли фи ка тор ве зан за јед но од се кун дар них зна че ња (сва зна че ња 
ко ја су на ве де на иза пр вог зна че ња) та кав слу чај зва ће мо кон тек сту ал ном 
ан то ни ми јом. Што је не ко зна че ње на ве де но под ве ћим бро јем у по ли се ман-
тич кој струк ту ри, оно је ма ње по зна то и че сто је кон тек сту ал но огра ни че но.

По ред не до след не при ме не екс пли ци ра них Упут ста ва РСА НУ, при-
ме ти ли смо да мно ге ре чи ко је има ју ква ли фи ка тор су пр. не спа да ју у оп ште-
по зна ти лек сич ки фонд (исп. арза →6 те за, лоћкав → је дар, аркаш → ун каш, 
несклапно → теч но, јач → не јач). Са дру ге стра не, код по зна тих ре чи за 
ко је зна мо да има ју ан то ни ме, у РСА НУ по да так о ан то ни му не по сто ји (ве
лик(и), здравље,здрав,богатство,обиље и сл.). Та ко ђе, уо чи ли смо по твр де 
на во да из ли те ра ту ре о не си ме трич ном упу ћи ва њу на ан то ни ме (нпр. неве
слач → ве слач, истац → ко пи ле, врлина → ма на, лош → до бар, али не и 
обр ну то). У не ким слу ча је ви ма то се мо же до не кле сма тра ти оправ да ним, 
јер се по ста вља пи та ње да ли ма ње по зна те ре чи по сто је у оп штем лек сич-
ком фон ду, док у дру гим слу ча је ви ма та ква лек си ко граф ска од лу ка ни је 
са свим ја сна, бу ду ћи да су у пи та њу оп ште по зна те ре чи.

На осно ву ових оп сер ва ци ја, као и ана ли зе упо тре бе ан то ни ми је у оп штим 
опи сним реч ни ци ма, да те у ли те ра ту ри, де фи ни са ли смо ци ље ве ис тра жи-

4 При из ра ди та ко обим них де ла као што је те за у ру сни реч ник ти па Реч ни ка СА НУ 
нео п ход но је има ти у ви ду да лек си ко граф ска ме то до ло ги ја има не ко ли ко фа за у не пре ста ном 
ци клу су: по ла зна пра ви ла, лек си ко граф ска ин ту и ци ја, ме та а на ли за, фор му ли са ње до дат них 
пра ви ла (ви ше о ово ме в. у јА КИћ 2014: 168 и да ље). Сто га не чу ди што из ме ђу Упут ста ва и 
прак се не по сто ји пот пу но пре кла па ње.

5 В. и дру ге при ме ре раз ли чи тих по зи ци ја ква ли фи ка то ра су пр. у јА КИћ 2014: 173.
6 Са ле ве стра не зна ка → на ла зи се од ред ни ца, а са де сне њен ан то ним.
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ва ња. У на став ку ра да сле ди ана ли за лек си ко граф ских чла на ка у ко ји ма се 
у Реч ни ку СА НУ ја вља ква ли фи ка тор су пр.

2.1. цИ љЕ вИ Ис ТРА жИ вА њА. У овом ис тра жи ва њу по ста ви ли смо че ти ри 
основ на пи та ња, ко ја смо да ље раз ло жи ли:

I. Пр во пи та ње од но си се на кван ти та тив ни опис упо тре бе ква ли фи-
ка то ра су пр.: 

I.а. Ко ли ко је од ред ни ца у РСА НУ до би ло ква ли фи ка тор су пр.?
I.б. Ка ко из гле да ди стри бу ци ја ква ли фи ка то ра су пр. по то мо ви ма РСА НУ?
I.в. Ка ко из гле да ди стри бу ци ја ква ли фи ка то ра су пр. по вр ста ма ре чи?
I.г. Ко ли ко ан то ни ма се на во ди под јед ним ква ли фи ка то ром?
I.д. Ко ли ко пу та је ква ли фи ка тор су пр. упо тре бљен уну тар јед не од-

ред ни це?
II. Дру го пи та ње ти че се струк ту ре лек си ко на ко ме се при пи су је ква-

ли фи ка тор су пр.:
II .а. Да ли ре чи ко ји ма су при пи си ва ни ан то ни ми има ју јед но или ви ше 

зна че ња? Уко ли ко има ју ви ше од јед ног зна че ња, ком зна че њу је при пи сан 
ан то ним?

II.б. Ка кав је број ча ни од нос оп ште по зна тих и ма ње по зна тих од ред ни ца 
ко ји ма је до де љен ква ли фи ка тор су пр.?

III. Тре ће пи та ње у овом ис тра жи ва њу од но си се на си ме трич ност озна-
ча ва ња ан то ни ми је у РСА НУ. Же ли мо да утвр ди мо у ком про цен ту је ква ли-
фи ка тор су пр. ко ри шћен у оба сме ра, код чла но ва јед ног ан то ним ског па ра.

IV. Че твр то пи та ње у из ве сној ме ри осла ња се на прет ход на, и ти че 
се мо гућ но сти екс пли ци ра ња прин ци па ода би ра од ред ни ца ко ји ма ће се 
при пи са ти ква ли фи ка тор су пр.

2.2. мЕ ТОд АНО ТА цИ јЕ. Ано ти ра ње гра ђе са чи ње не од лек си ко граф ских 
чла на ка од ред ни ца у ко ји ма се по ја вио ква ли фи ка тор су пр. има ло је не ко-
ли ко ни воа. Сва кој од ред ни ци при пи са ли смо сле де ће ин фор ма ци је:

а. Вр ста ре чи од ред ни це;
б. Број упо тре бље них ква ли фи ка то ра су пр. у окви ру да те од ред ни це и 

број ан то ни ма у окви ру сва ког упо тре бље ног ква ли фи ка то ра;
в. Реч ко ја је по мо ћу ква ли фи ка то ра су пр. иден ти фи ко ва на као ан то ним 

у да том лек си ко граф ском члан ку;
г. Ну ме рич ка озна ка зна че ња под ко јим се ја вља ква ли фи ка тор су пр. 

(зна че ње 1а, 16 и сл.);
д. Ква ли фи ка тор обла сти и упо тре бе ре чи ко ји је на ве ден у окви ру да-

тог лек си ко граф ског члан ка. (Под овом став ком бе ле жи ли смо да ли од ред-
ни ца при па да оп штем лек сич ком фон ду, те ни је ква ли фи ко ва на на по се бан 
на чин, или при па да обла сти му зи ке, ге о гра фи је итд. Та ко ђе бе ле жи ли смо 
да ли се ра ди о по кра јин ској ре чи, ре чи не рас про стра ње не упо тре бе, ин ди-
ви ду ал но ско ва ној ре чи и сл.);

ђ. По сто ја ње ети мо ло шке ин фор ма ци је о ре чи (ква ли фи ка то ри ко ји 
об ја шња ва ју по ре кло пре у зи ма ња да те ре чи, нпр. лат.(ин ски), нем.(ач ки), 
тур.(ски) и сл.);

е. На кон уно ше ња ових ин фор ма ци ја у ба зу, за сва ку од од ред ни ца про-
ве ри ли смо да ли се код ре чи ко је су иден ти фи ко ва не као њи хо ви ан то ни ми, 
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оне са ме по ја вљу ју као ан то ни ми уз ква ли фи ка тор су пр. (нпр. код ре чи зао 
као ан то ним на ве де на је реч до бар, те сто га про ве ра ва мо да ли је и код до бар 
иден ти фи ко ван придев зао као њен ан то ним).

ж. На кра ју, сва кој од ред ни ци при пи сан је од го ва ра ју ћи том Реч ни ка 
СА НУ, у ко ме се на ла зи.

Ка ко би смо илу стро ва ли си стем ано та ци је, при ка за ће мо при мер ано-
та ци је јед не од од ред ни ца (в. Та бе лу 1):

Табела 1: Ано та ци ја јед не од ред ни це из Реч ни ка СА НУ.

Од ред ни ца бла г
Вр ста ре чи при дев 
Број ква ли фи ка то ра су пр. 4
Број ре чи под јед ним ква ли фи ка то ром су пр. 1
Ре ч на ве де на под ква ли фи ка то ром су пр. у РСА НУ те жак; строг; бле штав; стрм 
Под ко јим зна че њи ма је наведен квал. су пр. у РСА НУ 5; 6; 9а; 10а
Ква ли фи ка тор обла сти не ма 
Ква ли фи ка тор ети мо ло ги је оп шти лек сич ки фонд 

Дво смер ност ан то ни ми је у РСА НУ 1 објављен (блештав): ни је у оба 
сме ра 

Том РСАНУ I

2.3. РЕ ЗУл ТА ТИ АНА лИ ЗЕ 
I.a. Пр ви од ци ље ва овог ис тра жи ва ња ти цао се бро ја од ред ни ца у ко-

ји ма је упо тре бљен ква ли фи ка тор су пр.
Ана ли за је по ка за ла да је ква ли фи ка тор су пр. упо тре бљен у све га 425 

од ред ни ца.7 Ово сма тра мо ре ла тив но ма лим бро јем од ред ни ца, бу ду ћи да се 
про це њу је да је у 18 об ја вље них то мо ва об ра ђе но пре ко 200.000 од ред ни ца.8 
Од то га, у 9 од ред ни ца ква ли фи ка тор су пр. ја вио се је ди но у одељ ку Из ра зи. 
На при мер:

број, бро ја м […]
Изр. […] имагинарни ~ 1) те о риј ски ква драт ни ко рен не га тив ног бро ја; су пр. 
ствар ни, ре ал ни број; исп. ире ал ни број. […] ирационални~ број ко ји ни је ни 
цео ни раз ло мак, број чи ја се вред ност не мо же до кра ја из ра чу на ти, из ра-
зи ти (нпр. ква драт ни ко рен из 2); су пр. ра ци о нал ни број.[…]

кеса ж […]
Изр. […] дебела,масна ~ мно го но ва ца, ве ли ко бо гат ство; су пр. мр ша ва, 
плит ка, су ва ке са […]

7 Уко ли ко су у реч ни ку на ве де ни и екав ски и ије кав ски об ли ци, ра чу на ли смо са мо екав-
ске, нпр. бе да – би је да, де ли лац – дје ли лац. У слу ча је ви ма ка да је у РСА НУ у за гла вљу на ве де но 
две (фо нет ске) ва ри јан те од ред ни це, ра чу на ли смо са мо јед ну, као у сле де ћим при ме ри ма: 
афел – афе ли јум, де та љист – де та љи ста, ис тег ну ти – ис те ћи, ка та лек ти чан – ка та лек-
тич ки, ор ле а ни ста – ор ле а нац.

8 Ово ис тра жи ва ње ра ђе но је пре об ја вљи ва ња 19. то ма РСА НУ.
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(В. и од ред ни це војник, детаљ, дуговати, идеалан, леђа, лига, 
нехомологан.)

Бу ду ћи да се у ова квим слу ча је ви ма ра ди о ан то ни ми ји син таг ми, а не 
лек се ма, ова кве слу ча је ве ис кљу чи ли смо из да ље ана ли зе.

I.б. На кон пре бро ја ва ња од ред ни ца ко је су до би ле ква ли фи ка тор су пр. 
ин те ре со ва ла нас је ди стри бу ци ја ква ли фи ка то ра су пр. у (до са да) об ја вље-
ним то мо ви ма РСА НУ. Ди стри бу ци ју иден ти фи ко ва них ан то ни ма у РСА НУ, 
ана ли зи ра ли смо на ма те ри ја лу пр вих 18 об ја вље них то мо ва. Све сни смо 
то га да ди стри бу ци ја ан то ни ми је по сло ви ма не мо ра би ти хо мо ге на, по го то-
во има ју ћи у ви ду пре фик се ко ји ма се у срп ском мо гу из гра ди ти ан то ни ми, 
те смо ову чи ње ни цу узе ли у об зир. То мо ви ко ји са др же лек си ку пре фик си-
ра ну на овај на чин, мо гли би има ти ви ше ан то ни ма од дру гих то мо ва: том I 
(ко ји са др жи пре фик се: а-, ан-, ан ти-, без- (бес-), II (ван-), IV (де-, дис-), V 
(ег зо-, екс-, ен до-), VII (и-, из ван-, ин- (им-)), VI II (ин-, ин тро-), X (кон тра-), 
XIV (не-), XV (не-). Ипак, на ша ана ли за по ка зу је да ови пре фик си не ма ју 
зна чај ни јег ути ца ја на број упо тре бље них ква ли фи ка то ра су пр. по то мо ви-
ма, а при ме ћу је се тен ден ци ја опа да ња упо тре бе овог ква ли фи ка то ра то ком 
вре ме на (в. Сли ку 1).

Сли ка 1: Број упо тре бље них ква ли фи ка то ра су пр. у РСА НУ. Си ви сту би ћи – збир ни број 
од ред ни ца код ко јих је упо тре бљен ква ли фи ка тор су пр., бе ли сту би ћи – број од ред ни ца код 
ко јих је упо тре бљен ква ли фи ка тор су пр., а ко је има ју не ки од пре фик са за тво ре ње ан то ни ми је.

Тен ден ци ја опа да ња упо тре бе ан то ни ма мо гла би би ти усло вље на про-
ме ном те о риј ских по став ки ко је би зна чај но ути ца ле на кон цеп ци ју реч ни ка, 
или по сре ди мо гу би ти дру ги, не лин гви стич ки фак то ри (нпр. лек си ко граф ски 
про пуст). Ипак, на ово пи та ње за са да не мо же мо пре ци зни је од го во ри ти.

ФОР МАЛ НО ОЗНА ЧА ВА ЊЕ АН ТО НИ МИ ЈЕ У РЕЧ НИ КУ СА НУ
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I.в. У ли те ра ту ри је че сто на во ђен по да так да је ан то ни ми ја па ра диг мат-
ски од нос ка рак те ри сти чан за при де ве (Fell ba um et al. 1993: 26–27). Сто га 
смо про ве ри ли ка ко из гле да ди стри бу ци ја ква ли фи ка то ра су пр. по вр ста ма 
ре чи од ред ни ца у ко ји ма је упо тре бљен.

Ана ли за је по ка за ла да је ква ли фи ка тор су пр. у Реч ни ку СА НУ нај че-
шће при пи си ван име ни ца ма, а за њи ма сле де при де ви, при ло зи и гла го ли. 
Оста ле вр сте ре чи не знат но до при но се укуп ном бро ју од ред ни ца ко је има ју 
овај ква ли фи ка тор (в. Та бе лу 2).

Та бе ла 2: Ди стри бу ци ја ква ли фи ка то ра су пр. у РСА НУ, по вр сти ре чи.

Вр ста ре чи Фре квен ци ја ква ли фи ка то ра 
су пр.

Про цен ту ал на за сту пље ност 
ква ли фи ка то ра су пр. (%)

име ни ца 219 52,52
при дев 131 31,41
при лог 29 6,95
гла гол 26 6,24
пред лог 5 1,20
реч ца 2 0,48
уз вик 2 0,48
афикс 1 0,24
пред лог и при лог 1 0,24

Од нос ан то ни ма по вр ста ма ре чи ве о ма ва ри ра у раз ли чи тим реч ни ци ма, 
о че му ће ви ше ре чи би ти у ди ску си ји (в. стр. 170–171).

I.г. и I.д. Као што смо већ ра ни је у уво ду на по ме ну ли, у ли те ра ту ри 
по сто ји де ба та о то ме да ли јед на лек се ма мо же има ти ви ше од јед ног ан то ни-
ма. Став да ре чи мо гу има ти са мо је дан ан то ним, или у су прот ном не ма ју 
ан то ним уоп ште, у Реч ни ку СА НУ мо гао би би ти сиг на ли зи ран ти ме да се 
у чи та вом лек си ко граф ском члан ку на во ди са мо је дан ква ли фи ка тор су пр. 
под ко јим је на ве ден је дан ан то ним.9 Ми шље ње не ких ау то ра да ре чи мо гу 
има ти ви ше од јед ног ан то ни ма је ди но ако су ан то ни ми ме ђу соб но у од но су 
си но ни ми је, у Реч ни ку СА НУ по кла па се са ти ме да под јед ним ква ли фи ка то-
ром су пр. по сто ји ви ше од јед ног на ве де ног ан то ни ма. Став да по ли се мич на 
реч мо же има ти ви ше ан то ни ма ко ји ме ђу соб но ни су у од но су си но ни ми је, 
у Реч ни ку СА НУ по кла па се са ти ме да је у окви ру лек си ко граф ског члан ка 
јед не од ред ни це упо тре бље но ви ше од јед ног ква ли фи ка то ра су пр., ко ји су 
ве за ни за раз ли чи та зна че ња. Сма тра мо да ми шље ње да јед но исто зна че ње 
мо же има ти ан то ни ме ко ји ме ђу соб но ни су у од но су си но ни ми је ни је по твр-
ђе но ни у јед ној од од ред ни ца у Реч ни ку СА НУ.

Ка да смо ис пи та ли број ква ли фи ка то ра су пр. по од ред ни ци и број ан то-
ни ма под јед ним ква ли фи ка то ром су пр. утвр ди ли смо да се у лек си ко граф-

9 Тре ба би ти опре зан, јер тек увид у је зич ки си стем го во ри да ли је у пи та њу став струч-
ња ка или у са мом си сте му за и ста не по сто ји ни јед на дру га реч ко ја би мо гла би ти ан то ним 
да тој лек се ми.
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ском члан ку од ред ни це у убе дљи во нај ве ћем бро ју слу ча је ва упо тре бља ва 
са мо је дан ква ли фи ка тор су пр. и под њим се да је са мо је дан ан то ним (в. 
Та бе лу 3). У слу ча је ви ма лек сич ке ан то ни ми је (ка да се ква ли фи ка тор упо-
тре би ис пред свих зна че ња) је дан ква ли фи ка тор је до во љан да при пи ше 
ан то ним свим зна че њи ма. Ме ђу тим, ако ра чу на мо са мо од ред ни це ко је има ју 
ви ше од јед ног зна че ња (да кле, зна че ња ко ја су озна че на бро је ви ма, а не сло-
ви ма), при ме ћу је мо да је лек сич ких ан то ни ма у Реч ни ку СА НУ би ло све га 35 
(о че му ће ви ше ре чи би ти у да љем тек сту, под тач ком II.a).

У ве о ма ма лом бро ју од ред ни ца ја вља се ви ше од јед ног ква ли фи ка то ра 
су пр., а исто та ко рет ко се да је ви ше од јед ног ан то ни ма под јед ним ква ли-
фи ка то ром су пр.10 Има ју ћи у ви ду да од 415 ис пи та них од ред ни ца 203 има 
ви ше од јед ног зна че ња (не ра чу на ју ћи од ред ни це код ко јих је на ве де но не-
ко ли ко бли ских зна че ња, озна че них бро је ви ма) ово се чи ни као ве о ма ма ли 
број ан то ни ма.

Та бе ла 3: Број упо тре бље них ква ли фи ка то ра су пр. у лек си ко граф ским члан ци ма од ред ни-
ца Реч ни ка СА НУ.11

Број ква ли фи ка то ра у 
лек си ко граф ском члан ку 

Број од-
ред ни ца При мер

1 ква ли фи ка тор су пр., 
1 ан то ним 401

антипатија – симпатијa
доцни – ра ни
извоз – увоз
лабилан – ста би лан
нов – стар(и)

1 ква ли фи ка тор су пр., 
али ви ше од јед ног 
ан то ни ма 4

благо – 1. ку ку, ле ле, те шко
идеализам–1.а. фил. ма те ри ја ли зам, ре а ли зам
идеалиста–1. ма те ри ја ли ста, ре а ли ста
некретнина – [једино значење] крет ни на, по крет ни на

2 ква ли фи ка то ра су пр. 6

мањина–1.а. ве ћи на, 1.б. ве ћи на11

не–4.а. да, 4.б. да
одређен–1.в. нео д ре ђен, 3. грам. нео д ре ђен
левак–1. де шњак, 8. по кр. при со је
бео – [испред пр вог значења] црн, 16.а. цр ве ни
мек–1.а. тврд, 7.а. љу та

3 ква ли фи ка то ра су пр. 
(у не ким од зна че ња 
ви ше од 1 ан то ни ма) 1

одречан–2.б. по зи ти ван, 3.б. лог. по зи ти ван, афир-
ма ти ван, 3.в. правн. заст. по зи ти ван

4 ква ли фи ка то ра су пр. 
(у не ким од зна че ња 
ви ше од једног ан то ни ма) 3

лице–3.в. пи смо, 3.г. на лич је, 3.е. по ле ђи на, 7. по кр. 
по ста ва

изгубити–1. на ћи, 3. до би ти, на пре до ва ти, 6. по бе-
ди ти, до би ти, 7. ухва ти ти

благ–5. те жак, 6. строг, 9.а. бле штав, 10.а. стрм 

10 Слу ча је ве ка да су као ан то ни ми да те раз ли чи те фо нет ске ре а ли за ци је исте ре чи (нпр. 
до дно → с(а)врх; его ист(а) → ал тру ист(а) и сл.) ра чу на ли смо као је дан ан то ним.

11 При ме ти мо да је код не ких од ред ни ца упо тре бљен исти ан то ним под ква ли фи ка то ри ма 
ве за ним за раз ли чи та зна че ња (в. од ред ни це ма њи на, не, од ре ђен, од ре чан, из гу би ти). Дру гим 
ре чи ма, ан то ни ми мо гу у де лу по ли се ман тич ке струк ту ре раз ви ја ти зна че ња у истом прав цу.
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На осно ву ова квог ста ња за кљу чу је мо да ау то ри Реч ни ка СА НУ сма-
тра ју да реч мо же има ти ви ше од јед ног ан то ни ма, би ло да они је су или 
ни су ме ђу соб но у од но су си но ни ми је. Ипак, за нај ве ћи број лек се ма на ве ден 
је са мо је дан ан то ним. Пре ци зни ја ана ли за кон крет них лек се ма у бу ду ћим 
ис тра жи ва њи ма по ка за ће да ли је је зич ки си стем нај ве ћег бро ја об ра ђе них 
лек се ма за и ста та кав да по сто ји са мо је дан ан то ним, или је у пи та њу став 
ау то ра да од ред ни ца мо же има ти је дан ан то ним.

II.а. Упо тре ба ква ли фи ка то ра су пр. са освр том на ре до след зна че ња 
од ред ни ца у ко ји ма је упо тре бљен. Као што смо у уво ду на по ме ну ли, по зи-
ци ја упо тре бље ног ква ли фи ка то ра уну тар лек си ко граф ског члан ка сиг на ли-
зи ра тип ан то ни ми је. Ква ли фи ка тор се мо же упо тре би ти ис пред свих зна-
че ња, или у окви ру јед ног од на ве де них зна че ња. Зна че ња се у реч ни ци ма 
на во де од ре ђе ним ре до сле дом, те пред ност има ју обич ни ја, фре квент ни ја, 
до ми нант ни ја, ко ја се ре а ли зу ју без по себ них кон тек сту ал них огра ни че ња, 
тј. на ла зе се у сло бод ној се ман тич кој и син так сич кој по зи ци ји. Гра на ње зна-
че ња у Реч ни ку СА НУ озна ча ва се си сте мом озна ка ко ји под ра зу ме ва број-
ча ну (арап ске и рим ске бро је ве) и слов ну ну ме ра ци ју (сло ва азбу ке). Ве ће 
раз ли ке у зна че њу озна ча ва ју се арап ским бро је ви ма, док се ма ње ме ђу соб не 
раз ли ке ме ђу зна че њи ма озна ча ва ју сло ви ма. Рим ски бро је ви12 ко ри сте се 
код гла го ла да раз дво је тран зи тив не од ре флек сив них об ли ка.13

У ана ли зи ко ја сле ди, све упо тре бе ква ли фи ка то ра зна че ња ко ја се на-
ла зе под бро јем 1, без об зи ра на до дат ну слов ну озна ку, сма тра ли смо при-
мар ним зна че њи ма или под зна че њи ма при мар них зна че ња. Сва зна че ња 
од ред ни ца ко ја су би ла рас по ре ђе на са мо пре ма слов ним озна ка ма, сма тра ли 
смо при мар ним. Је ди на зна че ња мо но се мич них ре чи та ко ђе би се мо гла сма-
тра ти при мар ним, али смо их за по тре бе ис тра жи ва ња сма тра ли по себ ном 
ка те го ри јом. У слу ча ју гла го ла ис тег ну ти, ис те за ти и опо ро ди ти, пи та ли 
смо се да ли пр во зна че ње под ре флек сив ним об ли ком тре ба да сма тра мо 
при мар ним или се кун дар ним зна че њем, али смо на кон упо ре ђи ва ња пр вог 
зна че ња тран зи тив ног и ре флек сив ног об ли ка од лу чи ли да и њих сма тра мо 
при мар ним. Сва оста ла зна че ња сма тра ли смо се кун дар ним.

Има ју ћи у ви ду зна че ња од ред ни ца код ко јих је овај ква ли фи ка тор упо-
тре бљен, при ме ћу је мо сле де ће:

Ква ли фи ка тор су пр. упо тре бљен је код 186 мо но се мич них од ред ни ца 
(45% од укуп ног бро ја упо тре ба ква ли фи ка то ра), док је упо тре бљен 229 пу та 
код од ред ни ца ко је има ју ви ше од јед ног зна че ња (55%);

Ква ли фи ка тор су пр. ве зан је 141 пут за при мар но зна че ње или ње го ва 
под зна че ња, 68 пу та за јед но од се кун дар них зна че ња, а 43 пу та се на шао 
ис пред свих зна че ња (в. Сли ку 2). На осно ву овог на ла за ви ди мо да се лек-
си ко гра фи рет ко од лу чу ју да не што про гла се лек сич ким ан то ни мом, а 
по го то во уко ли ко од ред ни ца има ви ше од јед ног зна че ња (у све га 16% слу-
ча је ва).

12 Рим ски бро је ви ја вља ју се и у не ким дру гим слу ча је ви ма, али то ни је ре ле вант но за 
пред мет овог ра да.

13 За опи са ни си стем гра на ња зна че ња в. нпр. по ли се ман тич ку струк ту ру при де ва 
нов.

МИ ЛЕ НА ЈА КИЋ



165

Сли ка 2: Ди стри бу ци ја ква ли фи ка то ра су пр. у РСА НУ, узи ма ју ћи у об зир тип од ред ни це 
(мо но се мич на / по ли се мич на) и зна че ње за ко је је ква ли фи ка тор ве зан.

II.б. Ква ли фи ка тор су пр. у РСА НУ, са освр том на тип од ред ни ца у ко-
ји ма је упо тре бљен. Што се ти че де ла лек сич ког фон да за ко ји се у РСА НУ 
ко ри сти ква ли фи ка тор су пр., ана ли за је по ка за ла сле де ће:

1. Од 415 од ред ни ца у ко ји ма се ква ли фи ка тор су пр. по ја вљу је, 108 су 
ре чи ко ји ма је на зна че но стра но по ре кло (нај ве ћи број од ред ни ца (46) по ти-
че из ла тин ског: апо сте ри о ри, ок ци дент итд.; грч ког (27): асин дет, ме ро-
карст итд.; фран цу ског (9): аверс, его и зам итд.; ита ли јан ског (7): ал тру и зам, 
кре шен до; 6 из тур ског: ар каш, ба јат, итд.; и не мач ког (4): ано да, афел; а за 
шест ре чи је као по ре кло пре у зи ма ња на ве де но ви ше од јед ног је зи ка).

2. Од 415 од ред ни ца, њих 249 спа да у оп шти лек сич ки фонд (нпр.: ал тру-
 иста, де сни, кра так). Оста ле од ред ни це су тер ми ни (112) или има ју огра ни чен 
до мен употре бе (43). Ме ђу тер ми ни ма нај ви ше је оних из обла сти фи ло зо фи је 
(11; нпр.: апри о ран, иде а ли зам), ма те ма ти ке (8; кри ва, од у зи ма ти), ло ги ке 
(7; де дук ци ја, дис кур зи ван), би о логи је (6; ае роб ни, де ге не ра ци ја), бо та ни ке 
(6; ан ги о спер ма, бу јер), фи зи ке (6; ано да, не гатрон), гра ма ти ке (5; ак ти ван, 
де ми ну тив) и ме ди ци не (5; ало па ти ја, ма зо хи зам). Под одред ни ца ма огра ни-
че не упо тре бе сма тра мо оне ко је су ква ли фи ко ва не као по кра јин ске (20; нпр.: 
бес ха ер ник, гор ма, на дол њи чав), за ста ре ле (9; кри ве дан, ма ли ча ти), не рас про-
стра њене (8; до ти сну ти се, коп нар, от кар та ти), ин ди ви ду а ли зми (2; бли ско-
ви дан, от хо дак), мор фо ло шки или твор бе но нео бич не ре чи (2; зад ња чи ти, 
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на па де ник), на род не ре чи (1; оста ри на) и ије кав ске ко ва ни це (1; је чан). Шест 
од ред ни ца, бу ду ћи да има ју ви ше од једног ква ли фи ка то ра су пр., свр ста ли 
смо у ка те го ри ју „за ви сно од зна че ња”, јер не ка њихо ва зна че ња при па да ју 
оп штем лек сич ком фон ду, а не ка има ју огра ни че ну упо тре бу (в. Сли ку 3).

Слика 3: Дистри бу ци ја ква ли фи ка то ра су пр. узи ма ју ћи у об зир тип од ред ни це  
(или зна че ња) за ко ју је ква ли фи ка тор ве зан.

Чи ни се да је број ре чи оп штег лек сич ког фон да ко ји ма је при пи сан ан то-
ним, ве ома ма ли, има ју ћи у ви ду уку пан број ре чи оп штег лек сич ког фон да. 
Да ли је то ре ал но стање у је зич ком си сте му по себ но је ем пи риј ско пи та ње, 
али пи лот ис тра жи ва ње ко је смо рани је спровели су ге ри ше да ни је (јАКИћ 2014: 
187–189).

III. Си ме трич ност упо тре бе ква ли фи ка то ра су пр. у РСА НУ. По пи та њу 
си метрич но сти обе ле жа ва ња ан то ни ми је у РСА НУ тре ба нај пре на по ме ну ти 
да по сто ји не коли ко мо гућ но сти. Пред ста ви ће мо их ста блом, у ко ме се гра-
на ју са мо слу ча је ви ко ји су од ин те ре са за ово ис тра жи ва ње (в. Ста бло 1):
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АН ТО НИ МИ ЈА У РСА НУ

 1. Је дан ант. ни је у РСА НУ 2. Оба ант. у РСА НУ 3. Ни је дан ант. ни је у РСА НУ

 2.1. Ба рем је дан ант. има су пр.  2.2. Ни је дан ант. не ма су пр.

2.1.1. Са мо је дан ант. има су пр.   2.1.2. Оба ант. има ју су пр.

2.1.2.1. По зи ци ја су пр. је си ме трич на  2.1.2.2. По зи ци ја су пр. је аси ме трич на

Ста бло 1: При каз ло гич ких мо гућ но сти по пи та њу си ме три је упо тре бе  
ква ли фи ка то ра су пр. у РСА НУ.

Као што се на Ста блу 1. ви ди, у овом ис тра жи ва њу ин те ре су ју нас слу-
ча је ви ка да су у РСА НУ об ја вље на оба чла на по тен ци јал ног ан то ним ског 
па ра, а ба рем код јед ног од њих је упо тре бљен ква ли фи ка тор су пр. (на Ста-
блу 1. слу чај 2.1.). Ис ход ово га мо же би ти: јед но смер ност (2.1.1.), или дво смер-
ност (2.1.2.). Уко ли ко по сто ји дво смер ност, та ко ђе мо же мо има ти два слу ча ја: 
си ме три ју по зи ци је ква ли фи ка то ра су пр. (2.1.2.1.) и аси ме три ју по зи ци је ква-
ли фи ка то ра су пр. (2.1.2.2.).

Ре зул та ти на ше ана ли зе по ка зу ју да је код две тре ћи не од ред ни ца ан то-
ним при пи сан са мо у јед ном сме ру (на Ста блу 1. слу чај 2.1.1.: лоћ кав → је дар, 
је дар → ø; кри ста ло ид → ко ло ид, ко ло ид → ø;), а код тре ћи не свих од ред-
ни ца ко ји ма је при пи сан ан то ним, ан то ни ми ја је при пи са на и у су прот ном 
сме ру (на Ста блу 1. слу чај 2.1.2.: ае роб ни ↔ ана е роб ни; ду го дне ви ца ↔ крат-
ко дне ви ца). Од те тре ћи не, у не ким слу ча је ви ма по сто ји пот пу на си ме три ја 
по зи ци је ква ли фи ка то ра су пр., а у не ким слу ча је ви ма та ква си ме три ја по-
зи ци је не по сто ји, и то из раз ли чи тих раз ло га (в. Сли ку 4).
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Сли ка 4: Про цен ту ал ни при каз ста ту са си ме три је упо тре бе ква ли фи ка то ра су пр. у РСА НУ.

Код 6 па ро ва при ме ћу је мо да ан то ни ми не ма ју си ме три чан број зна че-
ња. У тим слу ча је ви ма без об зи ра на то што код оба чла на па ра по сто ји 
ква ли фи ка тор су пр. и што су уна кр сно ме ђу соб но упу ће ни по су прот но сти, 
аси ме три ја упо тре бе ква ли фи ка то ра про ис ти че из аси ме трич ног бро ја зна-
че ња у РСА НУ (в. апо сте ри о ран – апри о ран, ап страк тан – кон кре тан, 
ви си ја – ни зи ја, де дук ци ја – ин дук ци ја, кре шен до – де кре шен до, мак си ма лан 
– ми ни ма лан). Код 4 па ра по зи ци ја ква ли фи ка то ра ни је си ме трич на, јер је код 
јед ног чла на па ра ан то ним на ве ден у ста ту су лек сич ког ан то ни ма (да → не; 
ди вер ген ци ја → кон вер ген ци ја; на за дан → на пре дан; офан зи ва → де фан зи-
ва), а код дру гог у ста ту су кон тек сту ал ног ан то ни ма (обр ну ти смер). Код 3 
па ра ан то ним је у јед ном сме ру ве зан за при мар но зна че ње (екс тен зи ван → 
ин тен зи ван; на лич је → ли це; бла го → ку ку), а у дру гом сме ру за не ко од се-
кун дар них зна че ња (обр ну ти смер).

Као мар ги нал ну оп сер ва ци ју на во ди мо да у слу ча је ви ма ка да по сто ји 
пот пу на си ме три ја по зи ци је упо тре бље ног ква ли фи ка то ра су пр., у ма њем 
бро ју слу ча је ва не по сто ји си ме три ја упо тре бље ног ква ли фи ка то ра обла сти 
(ба ре љеф не ма на зна чен ква ли фи ка тор обла сти, што би зна чи ло да при па да 
оп штем лек сич ком фон ду – оре љеф пре ма РСА НУ при па да обла сти ва јар ства; 
ду го дне ви ца при па да обла сти астро но ми је – крат ко дне ви ца не ма на зна чен 
ква ли фи ка тор обла сти; јед но бо жац при па да обла сти ре ли ги је, док за мно го-
бо жац РСА НУ ни је на вео ква ли фи ка тор обла сти; апо сте ри о ри је озна че но 
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као да при па да ло ги ци, а апри о ри фи ло зо фи ји; ан ги о спо ра је оква ли фи ко ва на 
као бо та нич ки тер мин ко ји је по ред то га и за ста рео, док је гим но спо ра оква-
ли фи ко ва на са мо као бо та нич ки тер мин).

Из не на дио нас је та ко ве ли ки број слу ча је ва где ква ли фи ка тор ни је 
упо тре бљен у оба сме ра. Раз ло зи за то не би мо ра ли би ти са мо лек си ко граф-
ски став, или лек си ко граф ски про пуст, већ и до пу ња ва ње гра ђе, бу ду ћи да 
је пр ви том иза шао 1959, а осам на е сти 2010. го ди не. Ме ђу тим, ана ли за је по-
ка за ла сле де ћу сли ку (в. Сли ку 5):

Сли ка 5: Про цен ту ал ни при каз сме ра јед но смер них ква ли фи ка то ра су пр.

Пет на ест про це на та ан то ним ских па ро ва на ла зи се у истом то му, али 
ни по ред то га не по сто ји си ме три ја упо тре бе ква ли фи ка то ра су пр. у од ред-
ни ца ма. У 46% слу ча је ва ква ли фи ка тор је упо тре бљен у ка сни је иза шлом 
то му, а ни је у ра ни јем, док је у 36% слу ча је ва ква ли фи ка тор упо тре бљен у 
ра ни је иза шлом то му, а ни је у ка сни јем.

За кљу чу је мо да до пу ња ва ње гра ђе сва ка ко ни је је ди ни, па чак ни глав ни 
раз лог аси ме трич не упо тре бе овог ква ли фи ка то ра. Уко ли ко ни је у пи та њу 
лек си ко граф ски про пуст, сма тра мо да би тре ба ло пре ци зи ра ти због че га не 
по сто ји си ме три ја упо тре бе ква ли фи ка то ра.

3. РЕ ЗИ мЕ НА лА ЗА, ЗА КљУч цИ И дИ сКУ сИ јА. На осно ву ис тра жи ва ња ко је 
смо спро ве ли на ма те ри ја лу лек си ко граф ских чла на ка од ред ни ца код ко јих је 
у РСА НУ упо тре бљен ква ли фи ка тор за иден ти фи ко ва ње ан то ни ми је до шли 
смо до сле де ћих на ла за:
1) У Упут стви ма за из ра ду РСА НУ ан то ни ми ја је об ра ђе на ве о ма шту ро. 

Је ди но што са зна је мо из Упут ста ва је сте да се ква ли фи ка тор су пр. 
ко ри сти на кон опи сног де ла де фи ни ци је. Од оста лих лек сич ких од но са, 
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у Упут стви ма је спо ме ну та још си но ни ми ја, ко ја је не што де таљ ни је 
об ра ђе на. У чла ну ко ји се ба ви ан то ни ми јом ка же се да се на кон де фи-
ни ци је нај пре да ју си но ни ми, па ан то ни ми, за тим упу ће ни це, а на кон 
то га „ре чи ко је је по треб но ра ди до пу не де фи ни ци је спо ме ну ти на том 
ме сту” (УПУТ сТвА РсА НУ). Ова ква фор му ла ци ја мо гла би су ге ри са ти 
да је основ на функ ци ја на во ђе ња и си но ни ма и ан то ни ма за пра во до-
пу на де фи ни ци је, о че му ће не што ка сни је би ти ре чи.

2) Пре гле дом Реч ни ка СА НУ уо ча ва се да се овај ква ли фи ка тор мо же упо-
тре би ти и ис пред свих де фи ни ци ја, и та да слу жи да сиг на ли зи ра лек сич-
ку ан то ни ми ју, за раз ли ку од пра ве ан то ни ми је, ка да се ква ли фи ка тор 
су пр. ве зу је за при мар но зна че ње, и кон тек сту ал не ан то ни ми је ко ја се 
сиг на ли зи ра ти ме што се ве зу је за не ко од се кун дар них зна че ња. При-
ме ти ли смо да се не ка да ква ли фи ка тор су пр. ко ри сти чак и ис пред де-
фи ни ци је уну тар јед ног од зна че ња (исп. ма њи на зна че ње 1.а; не зна че ње 
4.а. и 4.б.), али не ви ди мо раз лог ова квог лек си ко граф ског по ступ ка.

3) У од но су на ве ли чи ну лек сич ког фон да ко ји об ра ђу је овај реч ник, сра-
змер но ма лом бро ју од ред ни ца при пи сан је ан то ним, тј. све га 0,2% 
об ра ђе них од ред ни ца. Aнализa ко ју су на реч ни ку CCA LED спро ве ле 
Па ра ди со ва и Вил нер со ва по ка зу је да је у том реч ни ку број од ред ни ца 
ду пло ма њи не го у до са да об ра ђе ном де лу лек си ке Реч ни ка СА НУ, а 
број озна че них ан то ни ма је око че ти ри пу та ве ћи (1,6% об ра ђе не лек си-
ке тог реч ни ка) (pa ra dis – Wil lners 2007). На овом ме сту под се ти ће мо 
се пра ви ла ко је Згу ста у свом При руч ни ку лек си ко гра фи је на во ди: „lek si-
ko graf ska de fi ni ci ja je ste ili tre ba da bu de kon stru i sa na ta ko da je do volj na 
sa ma […], bez do da va nja si no ni ma” те сле ди „da lek si ko graf mo že na ve sti 
u tim do da ci ma i dje lo mič ne si no ni me” (zgu sTa 1991: 245). Сма тра мо да исто 
пра ви ло ва жи и за ан то ни ме, по го то во зна ју ћи да се у Реч ни ку СА НУ 
ни ка да не ко ри сте са ми, без опи сног де ла де фи ни ци је. Сто га, ова ко ма ли 
број иден ти фи ко ва них ан то ни ма сма тра мо нео прав да ним, јер је из ре-
че ног ја сно да ни је по треб но из бе га ва ти ус по ста вља ње од но са кон тек-
сту ал не ан то ни ми је.

4) У нај ве ћем бро ју слу ча је ва за од ред ни цу се на во ди са мо је дан ан то ним 
(97,6% од ред ни ца), а рет ко се под јед ним ква ли фи ка то ром су пр. на во ди 
ви ше од јед ног ан то ни ма (ко ји су ме ђу соб но у од но су си но ни ми је, нпр. 
ани ма лан → ду хов ни, спи ри ту а лан; на пре дан → на за дан, ре тро гра дан; 
из нај пре → по сле, по том, нај по сле), и још ре ђе у од ред ни ци по сто ји 
ви ше од јед ног ква ли фи ка то ра су пр. (нпр. код од ред ни це ли це иден ти-
фи ко ва на су 4 ан то ни ма у раз ли чи тим зна че њи ма: ли це → 3.в. пи смо; 
3.г. на лич је; 3.е. по ле ђи на; 7. по кр. по ста ва). Ова кву си ту а ци ју сма тра мо 
та ко ђе не до вољ но оправ да ном, јер лек се ма до бив ши но во зна че ње сту па 
у но ви си стем си но ним ско-ан то ним ских од но са са дру гим је ди ни ца ма 
лек сич ког си сте ма. Сма тра мо сто га да се ан то ни ми јом (по ред си но ни-
ми је) у реч ни ку нај бо ље по твр ђу је по ја ва но вих зна че ња ре чи.

5) У РСА НУ, су прот но на во ди ма ли те ра ту ре да је ан то ни ми ја пре све га 
од нос ка рак те ри сти чан за при де ве као вр сту ре чи (Fell ba um et al. 1993: 
26–27), ан то ним је нај че шће при пи сан име ни ца ма (52% слу ча је ва), а тек 
он да при де ви ма (31%), гла го ли ма (7%) и при ло зи ма (6%). Упо ре див ши 
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овај на лаз са ана ли зом дру гих реч ни ка уви де ли смо да овај про це нат 
ве о ма ва ри ра. У реч ни ку CCA LED Па ра ди со ва и Вил нер со ва уо чи ле су 
да 59% ан то ни ма чи не при де ви, 18% име ни це, 13% гла го ли, а пре о ста-
лих 10% оста ле вр сте ре чи (pa ra dis – Wil lners 2007). У ана ли зи реч ни ка 
ан то ни ма ен гле ског је зи ка А. Спу не ра (spo o ner 1999) ко ју смо спро ве ли 
по ка за ло се да је овај реч ник за бе ле жио не што дру га чи ју сли ку: 73,6% 
при дев ских ан то ни ма, 16,15% гла гол ских, 10,2% име нич ких и 0,04% 
при ло шких ан то ни ма (јА КИћ, док тор ска те за у из ра ди). Ана ли зом реч-
ни ка ан то ни ма ру ског је зи ка М. Љво ва (львОв 1978) утвр ди ли смо да од 
710 ан то ним ских па ро ва у за гла вљи ма овог реч ни ка, име нич ки ан то ни-
ми уче ству ју са 32%, при дев ски са 27%, гла гол ски са 26%, а при ло шки 
са 11%.14 Оста так од ла зи на пред ло ге, за ме ни це и из ра зе (јА КИћ, док тор-
ска те за у из ра ди). При ме ћу је мо да у ен гле ским реч ни ци ма по сто ји из ра-
зи та до ми на ци ја при дев ске ан то ни ми је у од но су на дру ге вр сте ре чи 
(у два раз ли чи та ти па реч ни ка), док је у срп ском и ру ском реч ни ку 
при дев ска ан то ни ми ја ма ње за сту пље на од име нич ке (в. сли ку 6.).

Сли ка 6: По ре ђе ње реч ни ка по бро ју ан то ни ма у од ре ђе ној вр сти ре чи: РСА НУ, CCA LED, 
Ен гле ски реч ник ан то ни ма (spo o ner 1999), Ру ски реч ник ан то ни ма (львОв 1978).

Та кав од нос мо гао би има ти ве зе са ме ђу је зич ким раз ли ка ма али и са 
раз ли ка ма у ме то до ло ги ји из ра де реч ни ка, тј. мо гао би би ти по сле ди ца 
лек си ко граф ске од лу ке, али и је зич ке си ту а ци је. Дру гим ре чи ма, ем пи-
риј ско је пи та ње да ли се је зи ци ме ђу соб но раз ли ку ју по бро ју ан то ни ма 
у од ре ђе ној вр сти ре чи, те би се до ов де при ка за них од но са до шло и на-
кон ујед на ча ва ња ме то до ло ги је из ра де реч ни ка. Уко ли ко би се по ка за ло 
да се у раз ли чи тим је зи ци ма ан то ни ми ја раз ли чи то по на ша по пи та њу 
про цен ту ал не за сту пље но сти по вр ста ма ре чи, то би био ве о ма ин те ре-
сан тан на лаз.

14 Б. То шо вић ана ли зи ра ју ћи све на ве де не ан то ним ске па ро ве у ру ском реч ни ку ан то ни ма 
М. Љво ва на во ди да 24,3% при па да гла го ли ма (1993: 89).
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6) Је дан од ци ље ва овог ис тра жи ва ња био је да утвр ди мо ко ји тип ан то ни ма 
ау то ри Реч ни ка СА НУ нај че шће при пи су ју, што се огле да кроз по зи ци ју 
у ко јој је упо тре бљен ква ли фи ка тор су пр. Ана ли зи ра ли смо укуп ни 
број зна че ња лек се ма ко је су до би ле ква ли фи ка тор су пр. и ред ни број 
зна че ња ко ме је ан то ним при пи сан. На осно ву ова кве ана ли зе уви де ли 
смо да су у Реч ни ку СА НУ ан то ни ми по ли се мич ним лек се ма ма (55%) 
при пи са ни у не што ве ћем бро ју не го мо но се мич ним (45%). Уко ли ко по-
сма тра мо са мо лек се ме ко је има ју ви ше зна че ња (по ли се мич не лек се ме), 
при ме ћу је мо да лек си ко гра фи ве о ма рет ко ано ти ра ју лек сич ку ан то ни-
ми ју, тј. рет ко твр де да се две лек се ме зна чењ ски су прот ста вља ју у свим 
сво јим се ман тич ким ре а ли за ци ја ма (17%). Не што че шће озна ча ва ју кон-
тек сту ал ну ан то ни ми ју, тј. ве зу ју ан то ним за јед но од се кун дар них зна-
че ња (27%), а нај че шће ано ти ра ју пра ву ан то ни ми ју, тј. ве зу ју ан то ним 
за при мар но зна че ње (56%).15

По ре ђе ња ра ди, спро ве ли смо ис тра жи ва ње на ен гле ском реч ни ку ан то-
ни ма А. Спу не ра (spo o ner 1999) и до би ли знат но дру га чи је ре зул та те 
(јА КИћ, док тор ска те за у из ра ди). Ан то ни ми су че шће при пи си ва ни мо-
но се мич ним лек се ма ма (64%), не го по ли се мич ним (36%), а уко ли ко по-
сма тра мо са мо по ли се мич не лек се ме, при пи са но је 71% кон тек сту ал них 
ан то ни ма, ни је дан лек сич ки и 29% пра вих ан то ни ма, ве за них за при мар-
но зна че ње.
По да ци о ти пу ан то ни ми је кон ста то ва не у ова два реч ни ка упу ћу ју на то 
да се лек си ко гра фи ра ди је од лу чу ју да при пи шу ан то ним ка да лек се ма 
има са мо јед но зна че ње, а ако има ви ше од јед ног зна че ња, лек си ко гра фи 
ан то ним ра ди је ве зу ју за јед но од зна че ња, не го за чи та ву по ли се ман тич-
ку струк ту ру. За ни мљи во је ем пи риј ско пи та ње да ли та кав на чин об ра-
де од го ва ра ста њу у је зич ком си сте му. На овом ме сту ин те ре сант но је 
под се ти ти се ре чи Д. Гор тан-Премк, ко ја у сво јој сту ди ји о по ли се ми ји 
на гла ша ва да је ви ше знач ност свој стве на ре чи ма оп штег лек сич ког фон-
да, док јед но зна че ње мо гу има ти ре чи ко је при па да ју тер ми но ло шким 
обла сти ма или су пре у зе те из стра них је зи ка (гОР ТАН-ПРЕмК 2004).16 Ова 
тврд ња је у са гла сно сти са Зип фо вим за ко ни ма. Пре ма пр вом Зип фо вом 
за ко ну у је зи ку по сто ји ве о ма ма ли број ве о ма фре квент них ре чи и вео-
ма ве ли ки број ре чи ко је се рет ко ја вља ју (zipF 1949). Екс трем рет ко упо-
тре бља ва них ре чи је су оне ко је се у да том кор пу су, ко ји слу жи као узо-
рак на ко ме се од ре ђе но ис пи ти ва ње вр ши, ја ве са мо је дан пут, и оне се 
на зи ва ју ха пак си ма. Дру ги Зип фов за кон по сту ли ра да је фре квен ци ја 
по ја вљи ва ња ре чи ди рект но про пор ци о нал на бро ју ње них зна че ња (zipF 
1949). Ком би на ци јом ова два за ко на мо же мо ус твр ди ти да су мо но се-
мич не ре чи нај че шће ха пак си, тј. ве о ма рет ко у упо тре би. Укуп ни збир 

15 Је ди но зна че ње мо но се мич них лек се ма мо же се сма тра ти при мар ним, те та кву ан то-
ни ми ју мо же мо зва ти и лек сич ком и пра вом.

16 У ли те ра ту ри се мо же на ћи сли чан по да так. На при мер, Де ни сов ци ти ра Фи љи на у 
на во ди ма да је 2/3 лек се ма у ру ском мо но се мич но, а да те лек се ме при па да ју обла сти раз ли чи-
тих тер ми но ло ги ја, екс пре си ви ма, ди ја лек ти ма, или су у пи та њу по зајм ље ни це (дЕ НИ сОв 1993: 
88). Ме ђу тим, не што ка сни је Де ни сов та ко ђе на во ди да о овом пи та њу не ма пот пу ног сла га ња 
ме ђу ис тра жи ва чи ма.
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зна че ња по ли се мич них лек се ма из овог ис тра жи ва ња из но си 710, а мо-
но се мич них 212. То на во ди на по ми сао да су лек си ко гра фи има ли мно-
го ви ше при ли ка да ан то ним при пи шу по ли се мич ним лек се ма ма, ко је 
пре ма Д. Гор тан-Премк и пре ма Зип фо вим за ко ни ма при па да ју оп штем 
лек сич ком фон ду, али ту при ли ку ни су ис ко ри сти ли. Сто га смо као 
сле де ћи циљ по ста ви ли ис пи ти ва ње при пад но сти лек се ма ко је су до би-
ле ква ли фи ка тор су пр. оп штем или спе ци фич ном лек сич ком фон ду.

7) Уко ли ко у за гла вљу од ред ни це ни је на ве ден ни је дан од ква ли фи ка то ра 
упо тре бе или ети мо ло ги је ре чи, сма тра се да она при па да оп штем лек-
сич ком фон ду. На ши на ла зи по ка зу ју да са мо 60% од ред ни ца ко је су 
до би ле ква ли фи ка тор су пр. при па да оп штем лек сич ком фон ду, а оста-
ле од ред ни це су тер ми ни (27%) или има ју огра ни чен до мен упо тре бе 
(по кра јин ске, за ста ре ле ре чи, ре чи не рас про стра ње не упо тре бе и сл.) 
(10%). Што се ти че по ре кла ана ли зи ра них од ред ни ца, 26% има на зна-
че ну ети мо ло ги ју. Про це нат ре чи стра ног по ре кла је за пра во и ве ћи, 
јер се ети мо ло ги ја на во ди са мо код мо тив не ре чи, а не и код свих ње них 
из ве де ни ца (ети мо ло ги ја је на ве де на код его и зам, али не и код его и ста, 
та ко ђе на ве де на је код бра хи це фа ли ја али не и код бра хи це фа лан и бра-
хи це фал, а код свих на ве де них ре чи упо тре бљен је ква ли фи ка тор су пр.). 
По да ци из пи лот ис тра жи ва ња ко је смо ра ни је об ја ви ли упу ћу ју на то 
да ве ли ком бро ју лек се ма оп штег лек сич ког фон да ни је при пи сан ан то-
ним, иа ко по сто ји у је зич ком си сте му (јА КИћ 2014: 187). Ипак, пре ци зни ји 
кван ти та тив ни по да ци под ра зу ме ва ју за себ но ис тра жи ва ње на ве ћем 
бро ју лек се ма.

8) Ана ли за си ме трич но сти упо тре бе ква ли фи ка то ра ко ји по ве зу је ре чи 
по су прот но сти, по ка за ла је да од свих па ро ва ан то ни ма код ко јих су 
оба чла на у пр вих 18 до са да об ја вље них то мо ва са мо тре ћи на упу ћу је 
на ан то ним у оба сме ра.17 Код оста лих од ред ни ца ан то ним је иден ти-
фи ко ван са мо у јед ном сме ру, а у дру гом из о ста је. Од свих дво смер но 
иден ти фи ко ва них ан то ни ма, код че твр ти не па ро ва, по зи ци ја ква ли фи-
ка то ра ни је си ме трич на, де ли мич но (у 12% слу ча је ва) због аси ме три је 
бро ја зна че ња два чла на ан то ним ског па ра, а де ли мич но (14%) због 
раз ли чи те по зи ци је ква ли фи ка то ра (нпр. у јед ном слу ча ју ис пред свих 
де фи ни ци ја, а у дру гом сме ру тек под јед ним од се кун дар них зна че ња). 
Код оста лих дво смер но иден ти фи ко ва них ан то ни ма (74%), ква ли фи ка-
тор су пр. је си ме трич но упо тре бљен (или оба пу та ис пред свих де фи-
ни ци ја, или ве за но за при мар но зна че ње, је ди но зна че ње, или јед но од 
се кун дар них зна че ња). Ква ли фи ка то ри обла сти (нпр. област би о ло ги је, 
ма те ма ти ке, хе ми је, му зи ке и сл.) код си ме трич но иден ти фи ко ва них 
ан то ни ма углав ном су та ко ђе си ме трич но упо тре бље ни, али и ту по сто-
је ма ња од сту па ња (17%). Пи та ли смо се да ли су раз ло зи за та ко ве ли ки 
про це нат аси ме трич но иден ти фи ко ва них ан то ни ма лек си ко граф ске, кор-
пу сне или је зич ке при ро де, или је то пи та ње про пу ста. Због то га смо 
ана ли зи ра ли и је дан од фак то ра ко ји је мо гао ути ца ти на про пуст, а то 

17 Исп. на лаз Па ра ди со ве и Вил нер со ве за реч ник CCA LED, да је са мо 37% ан то ни ма 
на ве де но у оба сме ра (pa ra dis – Wil lners 2007).
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је да љи на об ра де два чла на ан то ним ског па ра у то мо ви ма РСА НУ. Уко ли-
ко па ро ве ан то ни ма об ра ђу ју два лек си ко гра фа, или ако су њи хо ве об ра-
де у уда ље ним то мо ви ма, то би мо гло до ве сти до про пу ста. По ред то га, 
до пу ња ва ње гра ђе у ме ђу вре ме ну мо гло је до ве сти до но вих са зна ња, 
те да се тек на кон об ја вље не об ра де пр вог чла на па ра до ђе до по да тка 
о по сто ја њу од но са су прот но сти. По да так о то ме да је 46% ква ли фи ка то-
ра су пр. упо тре бље но у ка сни је об ја вље ном то му, а ни је код ан то ни ма 
ко ји је об ра ђен у ра ни јем то му, мо гао би ука зи ва ти да об ја шње ње за не-
до след ност де лом ле жи у упот пу ња ва њу гра ђе. Ипак, у 54% слу ча је ва 
у РСА НУ то ни је раз лог, јер се 15% об ра да ан то ним ских па ро ва на ла зи 
у окви ру истог то ма, а у 39% слу ча је ва ан то ни ми ја је иден ти фи ко ва на 
код пр вог чла на ан то ним ског па ра, а ни је код дру гог (тј. у ка сни јем то му 
об ра ђе ног чла на). Пи та ње у ко ли ко слу ча је ва је аси ме три ја ан то ним ског 
од но са ре ал но ста ње у је зи ку би ће пред мет на ших бу ду ћих ис тра жи ва ња.

9) Ана ли за бро ја иден ти фи ко ва них ан то ни ма по то мо ви ма по ка за ла је да 
се на кон пр вог то ма про ме ни ла кон цеп ци ја иден ти фи ка ци је ан то ни ми-
је. У пр вом то му РСА НУ број иден ти фи ко ва них ан то ни ма је зна чај но 
ве ћи од бро ја ан то ни ма у свим дру гим то мо ви ма (у пр вом то му има 67 
ква ли фи ка то ра су пр.). По ред то га, и у оста лим то мо ви ма при ме ћу је мо 
не хо мо ге ну ди стри бу ци ју ква ли фи ка то ра су пр. Пи та ли смо се да ли је 
у пи та њу не хо мо ге ност ди стри бу ци је ан то ни ма у је зич ком си сте му, на 
шта би мо гла ути ца ти лек си ка са пре фик си ма за тво ре ње ан то ни ма, али 
је ана ли за по ка за ла да то ни је слу чај. На број ан то ни ма у јед ном то му 
не ути че пре фик си ра на лек си ка, већ дру ги, на ма за са да не по зна ти раз-
ло зи (у пр вом то му има све га 8 ан то ни ма до би је них пре фик си ма за гра-
ђе ње ан то ни ми је). То по ста је ја сно ако по гле да мо у ко јим то мо ви ма има 
нај ви ше ан то ни ма. На кон I то ма, по бро ју ан то ни ма сле де том IV (43 
ква ли фи ка то ра су пр.) и том XII (39 ква ли фи ка то ра су пр.). Том XII не 
об ра ђу је лек си ку са не ким од стан дард них пре фик са за гра ђе ње ан то ни-
ма (гра нич не ре чи овог то ма су ма квен – мо зу ри ца), а то мо ви XIV и XV 
у ко ји ма се об ра ђу је лек си ка са пре фик сом не- (нај че шћим пре фик сом 
за гра ђе ње ан то ни ма), сра змер но гле да но, има ју из ра зи то ма ли број иден-
ти фи ко ва них ан то ни ма (16 ква ли фи ка то ра су пр. у то му XIV, од но сно 
15 ква ли фи ка то ра су пр. у то му XV).
Ка да узме мо у об зир све на ве де не на ла зе, по ста вља се пи та ње од но са 

је зич ког си сте ма, кор пу са на ко ме се из ра да реч ни ка за сни ва и ме то до ло ги је 
из ра де реч ни ка, тј. лек си ко граф ских по сту па ка, њи хо ве функ ци је и при ме не 
тих по сту па ка у прак си. Функ ци ја те за у ру сног реч ни ка је сте да што пот пу-
ни је и тач ни је при ка же ста ње у је зич ком си сте му. Да би се то по сти гло, пра ви 
се узо рак је зи ка за ко ји се сма тра да ће при ка за ти све, или нај ва жни је је зич ке 
чи ње ни це, и у ко ме ће број ча ни од нос је зич ких фе но ме на од го ва ра ти њи хо-
вом од но су у је зи ку. Сто га се сма тра да за кључ ци ко ји се до не су на осно ву 
је зич ког кор пу са од го ва ра ју ре ал ном ста њу. Ипак, по ред од сли ка ва ња ре ал-
ног ста ња у је зи ку, те за у ру сни реч ни ци за циљ има ју и ди дак тич ку функ ци ју, 
тј. тре ба да на нај бо љи на чин опи шу зна че ња од ред ни ца ко је су у ње го вом 
са ста ву. У кон тек сту упра во ре че ног, пи та мо се че му слу жи иден ти фи ка ци ја 
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ан то ни ма у РСА НУ и слич ним реч ни ци ма. Да ли је циљ лек си ко гра фа био 
да ука жу на си стем од но са ме ђу зна че њи ма ре чи или су се пре вас ход но слу-
жи ли њо ме да упот пу не де фи ни ци је ма ње по зна тих ре чи? Да ли је ва жни је 
иден ти фи ко ва ти ан то ним за бра хи це фа лан или за ве лик или је под јед на ко 
ва жно иден ти фи ко ва ти га код оба та при де ва? Ја сно нам је да ма ње по зна те 
ре чи, ко је нај ве ћи део ко ри сни ка РСА НУ не ма у свом во ка бу ла ру (би ло па-
сив ном, би ло ак тив ном), за ве ћи ну го вор ни ка не ма ју ни ка кве асо ци ја тив не 
ве зе са остат ком лек сич ког фон да (нпр. истац, јач, лоћ кав, ма ли ча ти). Сто га 
сма тра мо да је у тим слу ча је ви ма иден ти фи ко ва ње ан то ни ма по ку шај лек-
си ко гра фа да што бо ље об ја сне на ком ме сту, у ком кон тек сту итд. се мо же 
оче ки ва ти упо тре ба да тих ре чи. По ми ња ње њи хо вих ан то ни ма, по го то во 
ако спа да ју у по зна ти ји део лек си ке, за пра во су ге ри ше ка ко и ка да се та реч 
мо же упо тре би ти. Са дру ге стра не, ан то ни ми не мо ра ју би ти са мо до пу на 
де фи ни ци је, већ се мо гу ко ри сти ти да по твр де на ста нак но вог зна че ња. Ако 
не ка реч у јед ним кон тек сти ма има је дан ан то ним, а у дру гим кон тек сти ма 
дру ги, то је нај бо љи до каз да се не ра ди о истом зна че њу. За то сма тра мо да 
је под јед на ко ва жно иден ти фи ко ва ти ан то ним у свим слу ча је ви ма где је из-
ве сно да по сто ји у лек сич ком си сте му од но сно у кор пу су, ко ји се у де скрип-
тив ној лек си ко гра фи ји (на чин из ра де реч ни ка ко ји се прак ти ку је и при из ра ди 
РСА НУ) сма тра ме ро дав ним.

По ред то га, на осно ву пре гле да не гра ђе, тј. ак ту ел ног ста ња у РСА НУ, 
пред ло жи ли би смо да се члан Упут ста ва о упо тре би и об ра ди ан то ни ми је 
у РСА НУ упот пу ни.

Наш пред лог до пу не чла но ва 70 и 98 Упут ста ва за из ра ду РСА НУ:
Ан то ни ми у РСА НУ иден ти фи ку ју се по мо ћу ква ли фи ка то ра су пр., у ком би-
на ци ји са опи сним де лом де фи ни ци је, а ни ка да уме сто ње га. По зи ци ја ква ли-
фи ка то ра су пр. ва ри ра за ви сно од ста ту са ан то ни ма на ко ји се упу ћу је. Уко ли-
ко лек си ко граф утвр ди да се сва зна че ња две ре чи су прот ста вља ју по зна че њу, 
ква ли фи ка тор се ста вља ис пред свих де фи ни ци ја, па се ти ме сиг на ли зи ра да 
је у пи та њу лек сич ка ан то ни ми ја. Уко ли ко се ан то ним су прот ста вља са мо у 
јед ном свом зна че њу дру гој ре чи, он се ста вља иза опи сног де ла де фи ни ци је, 
одво јен тач ком и за пе том од прет ход ног тек ста, на кон (евен ту ал но) на ве де них 
си но ни ма од ред ни це ко ја се об ра ђу је. На кон ан то ни ма на во де се и упу ће ни це 
да те од ред ни це, као и ре чи ко је је по треб но ра ди до пу не де фи ни ци је спо ме ну ти 
на том ме сту.

Прин ци пи ко ји ма су се ру ко во ди ли лек си ко гра фи при об ра ди ан то ни ма 
у РСА НУ ни су нам до кра ја ја сни. Ни смо си гур ни да ли се ра ди о про пу сту, 
те о риј ском ста ву, или чак и стра ху од по сту ли ра ња од но са ко ји ни је увек 
са свим те о риј ски ја сан.

Чи ње ни ца да не по сто ји реч ник ан то ни ма срп ског је зи ка ути че на то 
да је де скрип тив ни лек си ко граф при иден ти фи ка ци ји ан то ни ми је по ред 
кор пу са (ко ји че сто ни је ис цр пан) осло њен на сво ју ин ту и ци ју, ко ја се ме ђу 
лек си ко гра фи ма мо же раз ли ко ва ти.18 Зна ју ћи да по сто ји чи тав кон ти ну ум 

18 Ау то ру ни је по зна то да по сто ји ис цр пан спи сак свих ан то ним ских од но са у срп ском 
је зи ку, те ово оста је као је дан од бу ду ћих за да та ка.
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на ска ли од до брих / лек сич ких ан то ни ма до ло ши јих / кон тек сту ал них ан то-
ни ма, лек си ко граф не ма лак за да так. За то би би ло до бро из на ћи објек тив ни ји 
кри те ри јум, ко ји би лек си ко гра фу по мо гао у овом по слу.

На осно ву ис тра жи ва ња ко ја ана ли зи ра ју об ра ду ан то ни ма у дру гим 
опи сним реч ни ци ма сте кли смо увид да је пи та ње из бо ра од ред ни ца ко је ће 
у опи сном реч ни ку до би ти ан то ним го то во уни вер за лан лек си ко граф ски 
про блем. Мно ги опи сни реч ни ци бе ле же сра змер но ма ли број ан то ни ма у 
од но су на си ту а ци ју у је зич ком си сте му (Ša rić 1994; pa ra dis – Wil lners 2007). 
Сто га ис тра жи ва ња, пре све га кор пу сна и пси хо лин гви стич ка, иду ка то ме 
да лек си ко гра фи ма олак ша ју по сао. На при мер, у се ри ји ис тра жи ва ња по ка-
за ло се да се ан то ни ми по ја вљу ју за јед но у ре че ни ци да ле ко че шће не го што 
би се то прет по ста ви ло на осно ву слу ча ја (Ju sTe son – kaTz 1991; Jo nes 2002). 
Та ко ђе је по ка за но да се пра ви ан то ни ми ја вља ју за јед но у ре че ни ци че шће 
не го кон тек сту ал но огра ни че ни ан то ни ми (Wil lners 2001). Сто га су раз ви-
је ни раз ли чи ти софт вер ски ала ти ко ји би ау то мат ски ана ли зи ра ли текст и 
про на ла зи ли ре чи ко је се за јед но ја вља ју че шће не го што би се оче ки ва ло. 
На при мер, Па ра ди со ва и Вил нер со ва из ве шта ва ју о два ала та раз ви је на да 
про ра чу на ва ју оче ки ва не и про на ђе не по ја ве ре чи у ре че ни ци или да ана ли-
зи ра ју ко ло ка ци је и ин тер пре ти ра ју кон кор дан ци је у за да том кор пу су (софт-
ве ри под на зи вом Co co и Ele xi co) (pa ra dis – Wil lners 2007: 271). По мо ћу софт-
ве ра Co co ана ли зи ра ни су при де ви у швед ском кор пу су, док је Ele xi co ко ри шћен 
упра во за про на ла же ње па ра диг мат ских од но са у кор пу су. Та кав при ступ 
на зи ва се при ступ во ђен кор пу сом, за раз ли ку од ис тра жи ва ња ко ја су за сно-
ва на на кор пу су (cor pus-dri ven и cor pus-ba sed ap pro ach) (sTor Jo Hann 2005). У 
при сту пу во ђе ном кор пу сом лек си ко граф не ма по чет не хи по те зе, већ софт-
вер, на при мер, упу ћу је на то ко је ре чи се ја вља ју че сто за јед но, а по том лек-
си ко граф ин тер пре ти ра до би је не на ла зе. При ступ за сно ван на кор пу су пак 
под ра зу ме ва по чет не хи по те зе, за ко је се он да у кор пу су тра жи по твр да (о 
ра зли ци из ме ђу ова два при сту па и пред ло гу њи хо ве ком пле мен тар не упо-
тре бе в. ви ше у: sTor Jo Hann 2005).

Ипак, ове ала те мо гу ће је ко ри сти ти на кор пу си ма ко ји су при пре мље-
ни на од ре ђе ни на чин, по го то во за флек тив ни тип је зи ка као што је срп ски 
(при пре ма кор пу са под ра зу ме ва ла би ле ма ти за ци ју, озна ча ва ње по чет ка и 
кра ја ре че ни це, при пи си ва ње вр сте ре чи, ду бљу мор фо ло шку ано та ци ју и 
сл.). Сто га смо у пи лот ис тра жи ва њу при сту пи ли ал тер на тив ним на чи ни ма 
про ве ре ва ља но сти ан то ни ми је у срп ском је зи ку. Пре ли ми нар ни ре зул та ти 
на од ре ђе ном бро ју при де ва срп ског је зи ка по ка зу ју да пси хо лин ги ви стич ке 
ме то де у ви ду ко ри шће ња асо ци ја тив них те сто ва, ска ла про це не и хи је рар-
хиј ске кла стер ана ли зе у ве ли кој ме ри мо гу по мо ћи лек си ко гра фу при ана-
ли зи и утвр ђи ва њу па ра диг мат ских од но са (Ja kić – Še va 2013a; Ja kić – Še va 
2013б). Бу ду ћа ис тра жи ва ња, на ве ћем узор ку ан то ним ских па ро ва, по ка за ће 
нам у ко јој ме ри се ови на ла зи мо гу ге не ра ли зо ва ти на ан то ни ми ју у дру гим 
вр ста ма ре чи и у ка квом су од но су пре ма кор пу сним ис тра жи ва њи ма.
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Mi le na Ja kić

FOR MAL AN NO TA TION OF AN TONYMY IN THE SA SA DIC TI O NARY

S u m  m a r y

In this pa per we analyze the for mal an no ta tion of an tonyms  in the SA SA Dic ti o nary. Ex pli cit 
ru les of the ir usa ge in the de fi ni ti ons are com pa red to the le xi co grap hic prac ti ce. A qu an ti ta ti ve 
de scrip tion of the qu a li fi er spe ci a li zed for the iden ti fi ca tion of an tonyms  is gi ven. We al so de scri be 
the struc tu re of en tri es in which such a qu a li fi er is used. Furt her mo re, we exa mi ne the symme try of 
an tonymy iden ti fi ca tion in this dic ti o nary. The re sults sug gest the fol lo wing: the le xi co grap hic prac ti ce 
is not in a com ple te ac cor dan ce with the In struc ti ons for ma king the SA SA Dic ti o nary, the an tonym 
is at tri bu ted to a re la ti vely small per cen ta ge of en tri es (0.2%), and most of ten just one an tonym is 
gi ven for each en try (97.6%). Con trary to the fin dings in the li te ra tu re that an tonymy is cha rac te ri stic 
of adjec ti ves, in the SA SA Dic ti o nary it is usu ally at tri bu ted to no uns (52%). The SA SA Dic ti o nary 
le xi co grap hers at tri bu ted real an tonyms  in 56%, con tex tu al an tonyms  in 27%, and le xi cal an tonyms  
in 17% of ca ses. Re la ti vely of ten an tonymy is ascri bed to tec hni cal terms and words of fo re ign ori gin 
and just one third of an tonyms  is tre a ted symme tri cally. The he te ro ge ne o us di stri bu tion of an tonymy 
in vo lu mes of the SA SA Dic ti o nary do es not de pend on the pre fi xes for an tonym for ma tion, but is 
ca u sed by non lin gu i stic re a sons, which are not tran spa rent. In the con clu sion we of fer ad di ti o nal 
in struc ti ons for ma king the SA SA Dic ti o nary and sug gest so me to ols that co uld help a le xi co grap her 
in iden tifying an tonymy.
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Ми ле на Мр дак-Ми ћо вић

СО ЦИ О ЛИН ГВИ СТИЧ КИ АСПЕК ТИ ИС КА ЗИ ВА ЊА ЗА ХВА ЉИ ВА ЊА 
И ЧЕ СТИ ТА ЊА: ПА РА МЕ ТРИ РЕ ГИ ЈА И ЖИ ВОТ НА ДОБ*

У овом ра ду ба ви мо се ути ца јем со ци о лин гви стич ких ва ри ја бли ре ги ја и жи вот на 
доб на ода бир од ре ђе не је зич ке фор му ла ци је при ли ком ис ка зи ва ња за хва љи ва ња и че-
сти та ња. На кон те о риј ских раз ма тра ња у ве зи са фе но ме ном уч ти во сти у је зи ку и пре-
гле да со ци о лин гви стич ких ис тра жи ва ња ко ји ма су се ба ви ли ау то ри на ен гле ском го вор-
ном под руч ју, у Ср би ји и Цр ној Го ри, из но си мо ре зул та те до ко јих смо до шли ис пи ту ју ћи 
го вор ни ке у три ре ги је раз ли чи те ста ро сне до би, са ци љем да утвр ди мо ве зу из ме ђу 
сте пе на тен та тив но сти од ре ђе не фор ме, жи вот не до би по је дин ца и ре ги је у ко јој жи ви. 

Кључ не ри је чи: го вор ни чин за хва љи ва ња, го вор ни чин че сти та ња, тен та тив ност, 
па ра ме тар ре ги ја, па ра ме тар жи вот на доб.

The aim of this pa per is to hig hlight the in flu en ce of so ci o lin gu i stic va ri a bles of area and 
age on the spe a kers’ cho i ce of a par ti cu lar lin gu i stic for mu la tion whi le ex pres sing thanks and 
con gra tu la ti ons to the in ter lo cu tor. Af ter the o re ti cal con si de ra ti ons re gar ding the phe no me non 
of po li te ness in lan gu a ge, and of so ci o lin gu i stic re se arch car ried out in the En glish-spe a king 
area and in Ser bia and Mon te ne gro, we pro vi de the re sults we ob ta i ned by exa mi ning spe a kers 
of dif fe rent ages in the three re gi ons, in or der to iden tify the re la ti on ship bet we en the de gree of 
ten ta ti ve ness of a cer tain po li te form, the age of the spe a ker and the re gion in which they li ve.

Key words: spe ech act of than king, spe ech act of con gra tu la ti ons, ten ta ti ve ness, pa ra me ter 
li ving area, pa ra me ter age.

1. УвОд. Циљ ово га ра да је сте да ука же на ва жност ути ца ја со ци о лин гви-
стич ких ва ри ја бли на ода бир од ре ђе не је зич ке фор му ла ци је, као и на чи ње-
ни цу да иза сва ког је зич ког из бо ра по је дин ца сто ји од ре ђе ни со ци о лин гви-
стич ки кон текст, од но сно да су ди стинк ци је на је зич ком пла ну не у мит но 
по ве за не са они ма на дру штве ном, и обрат но. Во де ћи се те зом да су је зич ки 
фе но ме ни уви јек и со ци о кул ту ро ло шки, те да се не ри јет ко о јед ном дру штву 
нај ви ше мо же за кљу чи ти из у ча ва ју ћи упра во је зич ке фор ме за ко ји ма по се-
жу ње го ви го вор ни ци, спро ве ли смо ис тра жи ва ње о упо тре би го вор них 
чи но ва за хва љи ва ња и че сти та ња са по себ ним освр том на па ра ме тре ре-
ги ја и жи вот на доб на те ри то ри ји Цр не Го ре, са ци љем да утвр ди мо да ли 
они ути чу на упо тре бу ова два го вор на чи на, од но сно на сте пен тен та тив-
но сти ко јим се они ис ка зу ју, ка ко у пи са ном, та ко и у го во ре ном је зи ку.

Со ци о лин гви сти при мар но раз ли ку ју је зич ке1 и дру штве не ва ри ја бле, 
у окви ру ко јих се пр ве од но се на про мје не до ко јих до ла зи у је зич ким фор-

* Ово ис тра жи ва ње пред ста вља дио јед ног ши рег ис тра жи ва ња, у окви ру ко јег смо из у-
ча ва ли со ци о лин гви стич ке аспек те ко ји се ти чу и го вор них чи но ва мол бе, из ви ње ња и са у че шћа 
– примј. аут.

1 Је зич ке ва ри ја бле под ра зу ми је ва ју раз ли чи те фо но ло шке, гра ма тич ке, праг ма тич ке, 
те се ман тич ке и син так сич ке об ли ке ко је ко ри сти го вор но ли це у за ви сно сти од раз ли чи тих 
дру штве них фак то ра – примј. аут.
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ма ма го вор ни ка од ре ђе ног је зи ка, а дру ге на дру штве ни кон текст ко јим су 
оне усло вље не. За на ше ис тра жи ва ње су од при мар не ва жно сти, као што 
смо већ на ве ли, раз ли чи ти сте пе ни тен та тив но сти при ли ком ис ка зи ва ња 
на ве де них го вор них чи но ва и њи хов од нос, тј. узроч но-по сле дич на ре ла ци-
ја са па ра ме три ма ре ги ја и жи вот на доб. 

2. Уч ТИ вОсТ У јЕ ЗИ КУ КАО сО цИ О лИН гвИ сТИч КИ фЕ НО мЕН. Уч ти вост у је зи-
ку не мо гу ће је по сма тра ти пре не бре га ва ју ћи дру штве не усло ве у ко ји ма он 
оп ста је, бу ду ћи да се на ве де не фор ме усва ја ју ин ту и тив но још у нај ра ни јем 
дје тињ ству, кроз ко му ни ка ци ју са по ро ди цом, на игра ли шти ма и у вр ти ћи-
ма. Џе нет Хо умз (Hol mes 1995: 11) из два ја три, пре ма њој, нај бит ни је ди мен-
зи је ко је ути чу на фор му ли са ње и упо тре бу фор ми уч ти во сти: ди мен зи ју 
со ци јал не дис тан це (енгл. so li da rity – so cial dis tan ce), ди мен зи ју мо ћи (енгл. 
the po wer di men sion) и ди мен зи ју фо р мал но сти (енгл. the fo r ma lity di men sion), 
у окви ру ко јих ре ла тив на дис тан ца из ме ђу го вор ни ка и адре са та пред ста вља 
је дан од основ них и, сва ка ко, нај ва жни јих фак то ра ка ко упо тре бе та ко и 
ра зу ми је ва ња је зич ке уч ти во сти. У сва ком слу ча ју, лин гви сти ко ји су сво јим 
ис тра жи ва њи ма да ли из у зе тан до при нос из у ча ва њу про це са ко му ни ка ци је 
(broWn–le vin son 1987; le ecH 1983; Wol Fson 1988), а ко ји се сма тра „...нај о снов-
ни јим и на ју ни вер зал ни јим на чи ном оба вља ња људ ских по сло ва” (kri sTal 
1987: 116), сла жу се у ста ву да је фе но мен уч ти во сти у је зи ку ве о ма спе ци-
фи чан, те са мим тим и ком пли ко ван за на уч но из у ча ва ње и по сма тра ње, и 
јед но гла сни су у кон ста та ци ји да је пра ће ње со ци о лин гви стич ких аспе ка та 
не из бје жно при по сма тра њу свих је зич ких по ја ва, без об зи ра на то о ко јем 
је зи ку је ри јеч. 

Чи ње ни ца да са го во р ни ци при па да ју ис тој со ци јал ној гру пи, да ра де у 
истом окру же њу или да су истог по ла, не сми ју се по сма тра ти одво је но од 
кон тек ста јер би то мо гло да нас на ве де на по гре шан траг и ре зул ти ра по-
гре шним ту ма че њем је зи ка, док је фре квент ност су сре та ња са го во р ни ка од 
јед на ке ва жно сти бу ду ћи да се, пре ма њи хо вом ми шље њу, под ра зу ми је ва 
да са го во р ни ци ко ји ре дов но ко му ни ци ра ју, би ло да је то ме раз лог по слов не 
или при ват не при ро де, не ће би ти на јед на кој дис тан ци као они ко ји то не 
чи не. На ро чит до при нос из у ча ва њу про бле ма ти ке кон тек ста у про це су ко-
му ни ка ци је да ла је Не са Вол фсон (Wol Fson 1988) ра дом об ја вље ним у окви-
ру збор ни ка под на зи вом Se cond Lan gu a ge Di sco ur se: A Tex tbo ok of Cur rent 
Re se arch. Она по себ ну па жњу по све ћу је мо де лу ин тер ак ци је ме ђу са го вор-
ни ци ма ко ји на зи ва мо де лом прич љи во сти2, пре ма ко јем се про на ла зе ве-
ли ке слич но сти у оп хо ђе њу из ме ђу стра на ца и љу ди ко ји су ве о ма бли ски, 
за раз ли ку од оних ко ји се на ла зе не гдје на сре ди ни ска ле по зна ни ка. То 
зна чи да се го вор ни ци, без об зи ра на пол, нај ма ње тру де да бу ду уч ти ви 
пре ма љу ди ма ко је уоп ште не по зна ју, као и пре ма љу ди ма са ко ји ма су вео-
ма при сни, док нај ве ћи сте пен уч ти во сти у је зи ку ис ка зу ју пре ма љу ди ма са 
ко ји ма су у ре ла тив но бли ским и при ја тељ ским од но си ма, гдје се са по себ-
ном па жњом тру де да их не уври је де: „...и ов дје на ла зи мо, уви јек из но ва, да 

2 На ен гле ском: bul ge the ory. Ди рект ни екви ва лент је сте те о ри ја из бо чи не, ме ђу тим, 
на ма се пре вод тер ми ном прич љи вост чи ни мно го при клад ни јим.
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се у окви ру два екс тре ма со ци јал не дис тан це са го вор ни ци по на ша ју на го то-
во иден ти чан на чин, док се код оних ко ји су смје ште ни на сре ди ни, тј. из-
бо чи ни ди ја гра ма при мје ћу ју раз ли чи то сти у је зич ком по на ша њу”3 (Wol Fson 
1988: 32).

Сли ка 1: Те о ри ја прич љи во сти пре ма Не си Вол фсон (Hol mes 1995: 14)

2.1. Јед но од ве о ма ва жних пи та ња код ис ка зи ва ња уч ти во сти у је зи ку 
сва ка ко је чи ње ни ца да се оно раз ли ку је у раз ли чи тим кул тур ним кон тек сти-
ма. Чи ни се да љу ди ис ка зу ју не га тив ну уч ти вост пре ма они ма са ко ји ма су 
на ве ћој дис тан ци, док по зи тив ну уч ти вост ис ка зу ју пре ма при ја те љи ма. Не 
тре ба, сва ка ко, за бо ра ви ти да при пад ни ци раз ли чи тих кул ту ра има ју раз ли-
чи те кри те ри ју ме пре ма ко ји ма свр ста ва ју са го вор ни ке у гру пе при ја те ља, 
по зна ни ка или бли ских при ја те ља. Док по зи тив ном уч ти во шћу на гла ша ва-
мо бли скост са са го вор ни ком, не га тив ном, са дру ге стра не, из бје га ва мо да га 
уври је ди мо, та ко да се со ци јал на дис тан ца про ду бљу је у про це су ко му ни-
ка ци је. Да кле, сте пе ном уч ти во сти у про це су ко му ни ка ци је го вор ник од ре-
ђу је со ци јал ну дис тан цу у од но су на са го вор ни ка, та ко да су у овом сви је тлу 
об ја вље не и мно ге по себ не сту ди је (ПО лО вИ НА 1983; Jo cić 1981; pe ro vić 2009; 
va sić 1979; Ži breg ‒ sa vić 1982) у окви ру ко јих се, из ме ђу оста лог, обра ћа ла 
па жња ка ко на осло вља ва ње, та ко и на обра ћа ње са го вор ни ку пр вим име ном 
и пер си ра ње, док су се по је ди ни ау то ри (ra dić-bo Ja nić 2007) фо ку си ра ли 
на, све ак ту ел ни је, на чи не осло вља ва ња и по здра вља ња у ко му ни ка ци ји на 
ин тер не ту. 

 Бу ду ћи да се раз ли чи те дру штве не гру пе ко ри сте раз ли чи тим је зич ким 
сред стви ма ка ко би ис ка за ле (не)уч ти вост, оче ку је мо да ће се не што слич но 
ис по ста ви ти ка да су у пи та њу го вор ни ци раз ли чи те жи вот не до би ко ји жи ве 
у раз ви је ни јим или сла би је раз ви је ним под руч ји ма. Упра во на тој хи по те зи 
за сно ва ли смо ис тра жи ва ње чи је ре зул та те пред ста вља мо у овом ра ду.

3 Wol Fson (1988: 32): ,,...we find again and again that the two ex tre mes of so cial dis tan ce – 
mi ni mum and ma xi mum se em to call forth very si mi lar be ha vi o ur, whi le the re la ti on ships which are 
mo re to wards the cen ter show mar ked dif fe ren ci es.”
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182

3. ТЕ О РИ јА гО вОР НИХ чИ НО вА И њЕН ЗНА чАј ЗА ИЗ У чА вА њЕ Уч ТИ вО сТИ У јЕ ЗИ КУ. 
Ау то ри ко ји су по ста ви ли те ме ље те о ри је о про у ча ва њу го вор них чи но ва, 
ме ђу ко ји ма пред ња че Остин (au sTen 1962) и Серл (se ar le 1969), сма тра ју је 
не из бје жном за би ло ка кву вр сту праг ма тич ке ана ли зе. 

Док Остин по сма тра је зик на је дан са свим но ви, ре во лу ци о на ран на чин 
‒ као сред ство ко јим се мо же из вр ши ти не ка рад ња, по се бан на гла сак ста вља-
ју ћи на те жи ште пер фор ма тив ног го вор ног чи на (енгл. per for ma ti ve act) и 
пер фор ма тив ног гла го ла (енгл. performativе verb) ко ји функ ци о ни шу у од ре-
ђе ном кон тек сту, те је нео п ход но да од го ва ра ју да тој си ту а ци ји, гдје го вор не 
чи но ве по ре ди са ри ту а ли ма у про це су ко му ни ка ци је ко ји се ис ка зу ју кроз 
ка рак те ри стич не је зич ке фор ме, Џон Серл од ла зи ко рак да ље, те Ости но ву 
иде ју раз ра ђу је ста вља ју ћи у пр ви план на мје ру го вор ног ли ца као при мар ну 
у про це су ко му ни ка ци је, пре по знав ши дви је основ не вр сте пра ви ла: ре гу ла-
тив на и кон сти ту тив на, уз на по ме ну да се ре гу ла тив ним пра ви ли ма „уре-
ђу ју об ли ци по на ша ња чи је је по сто ја ње ло гич ки не за ви сно од њих и мо гу 
се из ра зи ти у об ли ку за по ве сти” (мИ лО сА вљЕ вИћ 2007: 30), док кон сти ту тив-
на „уре ђу ју но ве об ли ке по на ша ња, чи је је по сто ја ње ло гич ки за ви сно од 
тих пра ви ла” (мИ лО сА вљЕ вИћ 2007: 30).

Из ра зе уч ти во сти, по сма тра не кроз фор му го вор них чи но ва кон тра стив-
но су из у ча ва ли ау то ри оку пље ни око лин гви сти ки ње Шо ша не Блум-Кул ка 
и са рад ни ка (blum-kul ka ‒ Ho u se ‒ ka sper 1989), а у окви ру ве ли ког про јекта 
по на зи вом Ме ђу кул тур на ис тра жи ва ња обра за ца ре а ли за ци је го вор них 
чи но ва (енгл. Cross-Cul tu ral Study of Spe ech Act Re li za tion Pat terns), ко ји је за 
циљ имао кон тра стив ну ана ли зу ре а ли за ци је го вор них чи но ва мол бе и из ви-
ње ња. Про је кат је мо ти ви сао дру ге ино стра не ау то ре да се по за ба ве кон тра-
стив ном ана ли зом по је ди них го вор них чи но ва, као што су Ку ми ко Му ра та 
(mu ra Ta 1998), ко ја се ба ви ла кон тра стив ном ана ли зом го вор ног чи на из ви-
ње ња у ја пан ском и ен гле ском је зи ку, те Хи ме и ра Кан (can 2011), ко ја се 
ба ви ла го вор ним чи ном че сти та ња у тур ском и ен гле ском, а по себ но мје сто 
при па да Ани Вје жбиц кој (Wi er zbic ka 1985), чи ји су пред мет ис тра жи ва ња 
го вор ни чи но ви ен гле ског и пољ ског је зи ка у кон тра сту. Са дру ге стра не, 
број ни ау то ри су се ба ви ли про бле ма ти ком фор ми уч ти во сти од ре ђе них је зи-
ка у спе ци фич ном кул тур ном кон тек сту (мИ лО сА вљЕ вИћ 2007; pe ro vić 2009; 
Tsi li pa kou 2001), и да ли зна ча јан до при нос на у ци о је зи ку.

4. Ис ТРА жИ вА њА сПРО вЕ дЕ НА НА ЕН глЕ сКОм гО вОР НОм ПОд РУч јУ, У сР бИ јИ 
И цР НОј гО РИ. Иде ја о ис тра жи ва њи ма ути ца ја со ци о лин гви стих ва ри ја бли 
у је зи ку до спје ла је у фо кус у лин гви стич ким кру го ви ма он да ка да је Ото 
Је спер сен (Je sper sen 1922: 245) уста но вио да ,,мо ра [се] при зна ти да се са 
ста но ви шта фо не ти ке је два при мје ћу је раз ли ка из ме ђу го во ра му шка ра ца и 
же на”.4 Иа ко се на пр ви по глед чи ни ка ко ау тор за кљу чу је да се на овом по љу 
не мо же мно го шта ис тра жи ти, адверб је два је ипак учи нио сво је и под ста-
као лин гви сте да се по за ба ве раз ли ка ма у упо тре би је зи ка. Се дам де се те 
го ди не два де се тог ви је ка оби ље жи ла су, та да ре во лу ци о нар на, ис тра жи ва ња 

4 Je sper sen 1922: 245: „We must say that from a pho ne tic po int of vi ew the re is scar cely any 
dif fe ren ce bet we en the spe ech of men and that of wo men.” 
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Ви ли ја ма Ла бо ва (la bov 1971), Пи те ра Трад ги ла (Trud gill 1974) и Ро нал да 
Ма ко ли ја (ma ca u lay 1978) ко ји у фо кус из у ча ва ња ста вља ју дру штве ни слој 
ис пи та ни ка, те она ко ја је спро ве ла Еди на Ај ско виц (ei si ko viTs 1987), док Пе-
не ло па Екерт по себ ну па жњу по кла ња ва ри ја бли жи вот на доб ре ла ти ви зу-
ју ћи је и по ве зу ју ћи са уло гом го вор ни ка у дру штву, при че му ње го во го ди ште 
ста вља у дру ги план: „Је зич ко по на ша ње дио је стра те ги је по ве за не са уло-
га ма го вор ни ка у дру штву, а у за ви сно сти од њих он би ра од ре ђе ну је зич ку 
фор му”5 (ec kerT 1984: 224).

4.1. Ем пи риј ска ис тра жи ва ња ко ја су ути ца ла на наш рад ти чу се про-
бле ма осло вља ва ња у окви ру ко јих су со ци о лин гви стич ки при ступ ко ри сти-
ли Ра до ва но вић (1979), По ло ви на (1983), те Киш и Са вић (2007), док су про-
бле ма ти ку са пси хо ло шког аспек та осви је тли ли Ва сић (1979), Јо цић (1981), 
Иво на Жибрeг и Свен ка Са вић (1982). Ис тра жи ва њи ма о осло вља ва њу и по-
здра вља њу у 21. ви је ку ба ви ла се Ка та лин Озер (2009), ко ја ну ди упо ред не 
по дат ке до би је не за ње мач ки и срп ски је зик, као и Мир ја на Јо цић (2011) са 
по себ ним освр том на лек сич ке је ди ни це или ети ке те, као и обра ћа ње Ти/Ви. 

Сла ви ца Пе ро вић (2009: 10) по кре ну ла је пи та ње из у ча ва ња уч ти во сти, 
тач ни је го вор ног чи на из ви ње ња ме ђу сту дент ском по пу ла ци јом у Цр ној 
Го ри. Пе ро ви ће ва отва ра пи та ње ути ца ја со ци о лин гви стич ких па ра ме та ра, 
као и кул тур ног ко да на упо тре бу из ра за уч ти во сти, по зи ва ју ћи се на те о ри ју 
кул тур ног сце на ри ја (енгл. cul tu ral script the ory) ау тор ке Ане Вје жбиц ке и, 
не из бје жну, те о ри ју уч ти во сти (енгл. po li te ness the ory) Пе не ло пе Бра ун и 
Сти ве на Ле вин со на. Бу ду ћи да је ис тра жи ва ње об у хва ти ло са мо јед ну дру-
штве ну гру пу и је дан го вор ни чин, сма тра ли смо да би ис тра жи ва ње о упо-
тре би свих го вор них чи но ва ко јим би би ле об у хва ће не осо бе раз ли чи тих 
ста ро сних до би, на ста ње не у раз ли чи тим ди је ло ви ма Цр не Го ре, пред ста вља-
ло сво је вр стан до при нос ис тра жи ва њи ма чи ји су ре зул та ти већ об ја вље ни.

5. УЗО РАК, мЕ ТО дО лО гИ јА И ХИ ПО ТЕ ЗА Ис ТРА жИ вА њА. Ис тра жи ва ње је из ве-
де но у апри лу и ма ју 2013. и кван ти та тив не је при ро де. Узо рак је об у хва тио 
укуп но сто осам де сет ис пи та ни ка (180) по ди је ље них у три ре ги је: сје вер – оп-
шти на Бе ра не, цен трал ни дио – Ник шић и Под го ри ца, те југ – Бар са око-
ли ном, и то по ше зде сет (60) у сва кој. У окви ру сва ке гру пе ис пи та ни ци су 
по ди је ље ни у три јед на ке под гру пе:

• Ис пи та ни ци ста ро сти 20‒40 го ди на;
• Ис пи та ни ци ста ро сти 41‒60 го ди на;
• Ис пи та ни ци ста ри ји од 61 го ди ну.

У ис тра жи ва њу је при ми је ње на де скрип тив на ме то да, а ан ке ти ра ње је 
ис тра жи вач ка тех ни ка ко ју смо ко ри сти ли. Упит ник је упо тре бљен као ин стру-
мент ис тра жи ва ња и са сто јао се из два ди је ла, ко ја чи не оп шти по да ци и по-
да ци о упо тре би ис ка зи ва ња уч ти во сти на цр но гор ском го вор ном под руч ју. 

Пр ви дио упит ни ка од но сио се на оп ште по дат ке о су бјек ти ма ис тра-
жи ва ња, док су ис пи та ни ци у дру гом ди је лу има ли за да так да ода бе ру ону 

5 ec kerT (1984: 224): „...lin gu i stic be ha vi o ur is a part of sta tegy as so ci a ted with so cial ro les, 
it is the ro les each in di vi dual plays that cor re la te with lin gu i stic va ri a tion.”

СО ЦИ О ЛИН ГВИ СТИЧ КИ АСПЕК ТИ ИС КА ЗИ ВА ЊА ЗА ХВА ЉИ ВА ЊА И ЧЕ СТИ ТА ЊА...
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фор му ко јом би ис ка за ли уч ти вост у од но су на адре са та. Ис пи та ни ци ма је 
да та мо гућ ност да по ка жу на ко ји на чин би се уч ти во из ра зи ли ка ко у пи-
са ној, та ко и у усме ној фор ми у окви ру го вор ног чи на мол бе, че сти та ња, 
из ви ња ва ња, за хва љи ва ња и са у че шћа, а овај рад при ка зу је ре зул та те ко ји 
се од но се ис кљу чи во на го вор не чи но ве за хва љи ва ња и че сти та ња. Ка ко 
би смо што пре ци зни је утвр ди ли у ко јој мје ри ће се од лу чи ти за уч ти ви је 
фор ме, за мо ли ли смо го вор ни ке да озна че ону ко ја би би ла нај бли жа њи ма 
свој стве ном на чи ну ис ка зи ва ња уч ти во сти, а мо гућ ност да про из вољ но до-
пи су ју до дат не ва ри јан те ни је им да та. Ис пи та ни ке смо за мо ли ли да се, код 
пи та ња ко је се од но се на го во ре ни је зик у пи са ној фор ми, од лу че за ону 
ко јом би фор му ли са ли од ре ђе ни го вор ни чин, при че му тре ба да из у зму 
тек сту ал не по ру ке (енгл. SMS), бу ду ћи да је ко му ни ка ци ја ко ја се оства ру је 
пу тем њих не фор мал ни ја, те ће се го вор но ли це сва ка ко од лу чи ти за кра ћу 
и ма ње фор мал ну је зич ку фор му на ко ју не ће бит но ути ца ти па ра ме три чи ји 
ути цај смо по сма тра ли. Упит ник ни је са др жао спе ци фич не по дат ке о кон-
тек сту у ко јем би се го вор но ли це на шло у да том мо мен ту, већ смо у фо кус 
ис тра жи ва ња ста ви ли основ ни ре пер то ар и ди стри бу ци ју фор ми уч ти во сти. 

Хи по те за овог ис тра жи ва ња за сно ва на је на за кључ ци ма до ко јих су до-
шли лин гви сти са дру гих го вор них под руч ја, ка ко ен гле ског (gre en ba um 1985; 
ec kerT 1984), та ко ки не ског (gu 1990) и грч ког (si Fi a nou 2000), а ко ји се ти чу 
од но са уч ти вост ‒ са вре ме но дру штво и ко му ни ка ци ја, те ути ца ја раз ли чи-
тих фак то ра на из бор го вор ни ка. Ис тра жи ва ње смо, осла ња ју ћи се на већ 
спо ме ну ту те зу Пе не ло пе Екерт, фор му ли са ли на осно ву прет по став ке да 
ће го вор ни ци ко ји спа да ју у тре ћу ста ро сну гру пу (од ше зде сет јед не го ди не 
и ви ше) би ти скло ни ји упо тре би уч ти вих фор ми од оних ко ји при па да ју мла-
ђим ге не ра ци ја ма, бу ду ћи да са вре ме ни је зик од сли ка ва про це се де мо кра ти-
за ци је у дру штву и да се кре ће ка по јед но ста вљи ва њу фор ми, те да све ви ше 
слу жи са мо за пу ку ко му ни ка ци ју. Та ко ђе смо прет по ста ви ли да ће се по-
ка за ти да по сто је раз ли ке при ли ком из бо ра у упо тре би фор ми уч ти во сти, 
од но сно сте пе на тен та тив но сти у ре ги ја ма, те да ће го вор ни ци ко ји жи ве у 
сје вер ној ре ги ји би ти скло ни ји упо тре би ма ње фор мал них об ли ка од оних 
ко ји жи ве у кон ти нен тал ном и ју жном ди је лу Цр не Го ре, гдје се на ла зе по-
ли тич ки, еко ном ски и уни вер зи тет ски цен три. Па ра ме тар ре ги ја нам је био 
на ро чи то за ни мљив за то што се у про те клих де се так го ди на, пре ма по да ци ма 
За во да за ста ти сти ку Цр не Го ре6, зна тан број ста нов ни штва, из гру пе мла ђе 
и по пу ла ци је сред њих го ди на, са сје ве ра пре се лио у цен трал ну и ју жну ре-
ги ју. Тре ба на по ме ну ти да смо во ди ли ра чу на да ми ни мум сте пе на обра зо-
ва ња ис пи та ни ка бу де сред ња и ви ша, од но сно ви со ка спре ма, те па ра ме тар 
,,сте пен обра зо ва ња” ни је смо узе ли у об зир при ли ком ис пи ти ва ња. 

У ци љу њи хо ве бо ље пре глед но сти и ја сно ће, до би је не ре зул та те смо 
пред ста ви ли у та бе ла ма, гдје смо ре зул тат за сва ко по је ди нач но пи та ње ис-
ка за ли пу тем про це на та ко је смо да ли ка ко у од но су на број ис пи та ни ка из 
од ре ђе не ста ро сне гру пе та ко и у од но су на уку пан број ис пи та ни ка из све 
три гру пе јед не ре ги је.

6 По да ци ко ји ма рас по ла же За вод за ста ти сти ку до ступ ни су на сај ту: http://www.mon stat.
org /cg/ – примј. аут.
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5.1. гО вОР НИ чИН захваљивања: ОП шТЕ НА ПО мЕ НЕ И ОПИс РЕ ЗУл ТА ТА. Го вор ни 
чин за хва љи ва ња спа да у нај фре квент ни је ко му ни ка тив не чи но ве, бу ду ћи 
да го вор но ли це сва ко днев но ис ка зу је за хвал ност, ка ко ли ци ма са ко ји ма је 
у бли ским од но си ма, та ко и они ма са ко ји ма се на ла зи на дис тан ци, без об зи-
ра на је зик ко јим го во ри. Фор му ли са ње и ра зу ми је ва ње овог го вор ног чи на 
спа да у су шти ну праг ма ти ке и оно га што она под ра зу ми је ва, бу ду ћи да сва ко 
не ра зу ми је ва ње и не при клад на фор му ла ци ја би ло ко јег го вор ног чи на ре зул-
ти ра не ра зу ми је ва њем и не спо ра зу ми ма у про це су ко му ни ка ци је. Овај го вор-
ни чин де фи ни ше се као ило ку ци о ни чин ко јим го вор но ли це ис ка зу је за хвал-
ност у од но су на са го вор ни ка, а у ве зи са не ким по ступ ком са го вор ни ка у 
од но су на го вор но ли це. Мно ги ау то ри (мИ лО сА вљЕ вИћ 2007; co ul mas 1981; 
ei sTein ‒ bod man 1986; Hymes 1972; Wol Fson 1988) ис ти чу ва жност кул тур ног 
ко да сре ди не у ко јој се ис ка зу је за хвал ност. Он мо же да бу де од ве ли ког 
зна ча ја упра во го вор ни ци ма ко ји за хвал ност са го вор ни ку ис ка зу ју на не ма-
тер њем је зи ку, те им у том слу ча ју ин ту и ци ја не ће би ти од ве ли ке по мо ћи. 
Ис тра жи ва њем смо об у хва ти ли пи са ни и го во ре ни је зик, под ути ца јем ау то-
ра (мИ лО сА вљЕ вИћ 2007; la koFF 1990; ra dić-bo Ja nić 2007) ко ји ука зу ју на 
ва жност кон тек ста у окви ру ко јег се вр ши од ре ђе ни го во ри чин, те на на чи не 
сте пе но ва ња тен та тив но сти у окви ру истих ‒ би ло да се ра ди о ре ла тив ној 
упо тре би гла гол ских вре ме на, од но сно пре те ри та или од ре ђе ног гла гол ског 
ви да (мИ лО сА вљЕ вИћ 2007: 113), упо тре би мо дал них гла го ла (ТrboJević-mi lo-
Še vić 2004: 52), или ода би ру од ре ђе них ин тен зи фи ка то ра ко ји ма ће го вор но 
ли це гра ди ра ти сте пен уч ти во сти у од но су на оно ко јем се обра ћа.

Та бе ла 1: При каз ре зул та та о ис ка зи ва њу за хвал но сти у пи са ној фор ми у од но су на па ра-
ме тре ре ги ја и жи вот на доб ‒ БЕ РА НЕ(Ба ), НИК ШИЋ и ПОД ГО РИ ЦА(Нк Пг), БАР(Бар)

Од го во ри
Ст. доб 20‒40 (%) Гру па 41‒60 (%) Гру па 61+ (%) Укуп но (%)

Ба Нк Пг Бар Ба Нк Пг Бар Ба Нк Пг Бар Ба Нк Пг Бар 

По себ ну за хвал ност же лио/ 
же ље ла бих да упу тим

- 1,66 - 1,66 - - 6,66 6,66 - 8,33 8,33 -

5 5 20

Же лио/же ље ла бих да се 
за хва лим

5 5 11,6 15 13,33 28,38 1,66 23,33 28,33 21,46 41,46 68,33

15 15 35 45 40 85 5 70 85

Же лим да се за хва лим
10 6,66 18,33 13,33 11,66 - 8,33 1,66 3,33 31,66 20 21,66

30 20 55 40 35 - 25 5 10

Хва ла што
18,33 20 3,33 3,33 8,33 5 16,66 1,66 1,66 38,33 30 10

55 60 10 10 25 15 50 5 5

Ре зул та ти до би је ни у сје вер ној и нај сла би је раз ви је ној ре ги ји, ко ји се 
ти чу пи са ног је зи ка, по ка зу ју да се нај ве ћи број ис пи та ни ка од лу чио за нај-
ди рект ни ју ва ри јан ту Хва ла што (38,33% од укуп ног бро ја ис пи та ни ка), 
по том за пре зент но Же лим да се за хва лим и исту ва ри јан ту али у фор ми 
по тен ци ја ла. Све га 8,33% ис пи та ни ка ода бра ло је нај тен та тив ни је По себ ну 
за хвал ност же лио/же ље ла бих да упу тим, а ме ђу њи ма не ма ан ке ти ра них 
из нај мла ђе ста ро сне гру пе. Ако ре зул тат упо ре ди мо са оним до би је ним у 
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Ник ши ћу и Под го ри ци, уо чи ће мо да се у Бе ра на ма знат но ви ше ис пи та ни ка 
од лу чи ло за не фор мал не ва ри јан те, док је у цен трал ној ре ги ји нај ви ше њих 
ода бра ло оп ци ју Же лио бих... Ако ове ре зул та те упо ре ди мо са они ма из Ба ра 
и око ли не за па зи ће мо да се у тој ре ги ји све га 10% од укуп ног бро ја ис пи та-
ни ка од лу чи ло за не фор мал но Хва ла што..., док нај фор мал ни ју фор му ни је 
озна чио ни ти је дан, a ону ис ка за ну по тен ци ја лом мар ки ра ла је ве ћи на ан ке-
ти ра них ли ца. 

Упи та ни ка ко би у го во ре ном је зи ку ис ка за ли за хвал ност у од но су на 
са го вор ни ка, го то во дви је тре ћи не ис пи та ни ка из оп шти не Бе ра не од лу чи-
ло се за ,,ока ме ње но” Хва ла, од ко јих не што ма ње од по ла (26,66%) при па да 
нај ста ри јој гру пи. Ни ти је дан ис пи та ник из ове ста ро сне гру пе ни је ода брао 
пре зент ну ва ри јан ту За хва љу јем се, а тек 5% се од лу чи ло за нај тен та тив ни је, 
мо дал но тран спо но ва но Хтје ла/хтио сам да се за хва лим. По ло ви на ан ке ти-
ра них из сред ње ста ро сне гру пе из ја сни ла се за ва ри јан ту Хва ла нај љеп ше, 
док се нај мла ђа ста ро сна гру па у 70% слу ча је ва од лу чи ла за нај не фор мал ни-
је Хва ла. Сто га се мо же за кљу чи ти да су ис пи та ни ци из ове ре ги је нај че шће 
би ра ли ма ње фор мал не ва ри јан те.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња пи са ног дис кур са у цен трал ној ре ги ји по ка за-
ли су да се нај ве ћи број ис пи та ни ка од лу чио за фор му Же лио/же ље ла бих 
да се за хва лим…у окви ру ко је по тен ци јал као на чин слу жи ка ко би до дат но 
„омек шао” ис каз, те са др жај ко ји сли је ди учи нио уч ти ви јим. По том су се 
ис пи та ни ци (ма хом они ко ји при па да ју нај мла ђој ста ро сној гру пи) од лу чи-
ва ли за нај про сти је Хва ла што…, док је тек је дан из нај мла ђе гру пе ода брао 
нај тен та тив ни је По себ ну за хвал ност же лио/же ље ла бих да упу тим… Нај ве-
ћи број ис пи та ни ка тре ће ста ро сне гру пе (70% од укуп ног бро ја из ове ста-
ро сне гру пе) ода брао је оп ци ју Же лио/же ље ла бих да се за хва лим, док се за 
исту, али пре зент ну ва ри јан ту, као и нај про сти је Хва ла што... од лу чио све га 
по је дан ан ке ти ра ни, што из но си 5% у од но су на ста ро сну гру пу. Ако ове по-
дат ке упо ре ди мо са ре зул та ти ма го вор ни ка из Ба ра, уо чи ће мо да је нај ве ћи 
број ис пи та ни ка би рао исту оп ци ју, уз на по ме ну да се знат но ви ше ли ца из 
цен трал не ре ги је од лу чи ло за нај јед но став ни ју ва ри јан ту Хва ла што.

Та бе ла 2: При каз ре зул та та о ис ка зи ва њу за хвал но сти у усме ној фор ми у од но су на па ра-
ме тре ре ги ја и жи вот на доб ‒ БЕ РА НЕ(Ба ), НИК ШИЋ и ПОД ГО РИ ЦА(Нк Пг), БАР(Бар)

Од го во ри
Ст. доб 20‒40 (%) Гру па 41‒60 (%) Гру па 61+ (%) Укуп но (%)

Ба Нк 
Пг Бар Ба Нк 

Пг Бар Ба Нк 
Пг Бар Ба Нк 

Пг Бар 

Хтје ла/хтио сам 
да се за хва лим

- 1,66 5 3,33 5 18,33 1,66 6,66 16,66 5 13,33 40

- 5 15 10 15 55 5 20 50

За хва љу јем се...
6,66 8,33 1,66 1,66 13,33 1,66 - 5 - 8,33 26,66 3,33

20 25 5 5 40 5 - 15 -

Хва ла нај љеп ше
3,33 1,66 - 16,66 1,66 6,66 5 3,33 5 25 6,66 11,66

10 5 - 50 5 20 15 10 15

Хва ла.
23,33 21,66 26,66 11,66 13,33 6,66 26,66 18,33 11,66 61,66 53,33 45

70 65 80 35 40 20 80 55 35

МИ ЛЕ НА МР ДАК-МИ ЋО ВИЋ



187

Го вор ни чин за хва љи ва ња по сма тран у го во ре ном је зи ку за го вор ни ке 
цен трал не ре ги је углав ном зна чи за хва ли ти се про сто, пу тем „ока ме ње ног“ 
Хва ла, бу ду ћи да се за да ту оп ци ју из ја сни ло не што ви ше од по ло ви не ис пи-
та ни ка. По том су се од лу чи ва ли за оп ци ју у пре зен ту, док је нај тен та тив ни ју 
ва ри јан ту са пре те ри том ода бра ло све га осам од ше зде сет ис пи та ни ка, а за 
,,ока ме ње но” Хва ла у ком би на ци ји са ин тен зи фи ка то ром нај љеп ше од лу чи ла 
су се све га че ти ри ли ца. На осно ву ово га за кљу чу је се да го вор ни ци цен трал-
не ре ги је, баш као и они из ју жне, нај че шће би ра ју нај про сти ју ва ри јан ту 
при ли ком за хва љи ва ња у усме ној фор ми, уз на по ме ну да се ис пи та ни ци из 
Ба ра и око ли не у мно го ве ћем бро ју од го вор ни ка из оста лих ре ги ја од лу чу ју 
за нај тен та тив ни ју ва ри јан ту. Нај ве ћи број ис пи та ни ка из нај мла ђе ста ро сне 
гру пе из ове ре ги је од лу чи ло се за нај про сти ју ва ри јан ту Хва ла (65%), док 
су при пад ни ци сред ње ста ро сне гру пе у под јед на ком бро ју би ра ли Хва ла и 
пре зент гла го ла за хва ли ти се. Ви ше од по ло ви не го вор ни ка из тре ће ста ро-
сне гру пе озна чи ло је Хва ла као фор му ко јом би ис ка за ли за хвал ност у од но-
су на са го вор ни ка.

Упи та ни за на чин на ко ји би ис ка за ли за хвал ност у пи са ној фор ми, ис-
пи та ни ци из ју жне ре ги је су у ви ше од по ло ви не слу ча је ва од го во ри ли да 
би се од лу чи ли за фор му са по тен ци ја лом Же лио/же ље ла бих да се за хва лим, 
а по том за ону ис ка за ну пре зен том. Све га 10% од укуп ног бро ја ис пи та ни ка 
из ове ре ги је ода бра ло је крат ку фор му Хва ла што, а ни ти је дан нај тен та тив-
ни ју По себ ну за хвал ност же лио/же ље ла бих да упу тим. Нај ста ри ја ста ро сна 
гру па го то во ве ћин ски се од лу чи ла за фор му лу по тен ци ја ла гла го ла же ље-
ти, а исту ва ри јан ту ода бра ла је и ве ћи на ис пи та ни ка сред ње ста ро сне до би. 
Нај мла ђа ста ро сна гру па у ви ше од по ло ви не слу ча је ва од лу чи ла се за пре-
зет ну фор му Же лим да се за хва лим. Ве о ма ма ли број ис пи та ни ка из ове ста-
ро сне гру пе од лу чио се за нај јед но став ни ју и нај не тен та тив ни ју фор му лу 
Хва ла што.

Ка да је ри јеч о го во ре ном је зи ку, код го вор ни ка из ју жне ре ги је уо ча ва ју 
се дви је крај но сти: го вор ни ци су се у при бли жном бро ју од лу чи ва ли за нај-
тен та тив ни ју ва ри јан ту са јед не, и ока ме ње ну фор му са дру ге стра не. Ре зул-
та ти по ка зу ју да се по ло ви на ис пи та ни ка из нај ста ри је ис пи ти ва не гру пе 
од лу чи ла за нај те на тив ни ју фор му лу, док су нај мла ђи ис пи та ни ци у 80% 
слу ча је ва би ра ли ва ри јан ту Хва ла.

Укуп но гле да но, ка да је у пи та њу го во ре ни дис курс нај ве ћи број ис пи-
та ни ка ода брао је нај јед но став ни ју фор му лу, а ви ше од по ло ви не при па да 
од го во ри ма мла де по пу ла ци је. Нај ста ри ја ста ро сна гру па нај че шће се од лу-
чи ва ла за пре те рит ну фор му Хтје ла/хтио сам да ти се за хва лим, а за њу се 
опре ди је лио и нај ве ћи број ис пи та ни ка сред ње ста ро сне до би. Ге не рал но 
гледа но, уо ча ва мо дви је крај но сти, ка ко пре ма ода би ру, та ко и пре ма ста ро-
сним гру па ма. 

5.2. гО вОР НИ чИН чеСтитања: ОП шТЕ НА ПО мЕ НЕ И ОПИс РЕ ЗУл ТА ТА. Го вор ним 
чи ном че сти та ња го вор ник ис ка зу је за до вољ ство због не ког ва жног до га-
ђа ја или успје ха ли ца ко јем се обра ћа. Овим го вор ним чи ном са го вор ни ку 
ис ка зу је мо за до вољ ство због не ког до га ђа ја ко ји се не од но си са мо на ње га 
већ и на гру пу ко јој при па да. Ко ри сти се ка ко би се че сти та ли од ре ђе ни 
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пра зни ци, би ло да су вјер ске при ро де или су од зна ча ја за са го вор ни ка по 
не ком дру гом осно ву. Иа ко по је ди ни ау то ри (le ecH 1983) сма тра ју да је овај 
го вор ни чин из раз истин ске уч ти во сти (енгл. in trin si cal po li te ness) у од но су 
на са го вор ни ка, дру ги се (can 2011; Tsi li pa kou 2001; Wi er zbic ka 1986) ба ве 
ње го вим кул ту ро ло шким аспек ти ма, прет по ста вља ју ћи их по ру ци ко ју тре ба 
да пре не су са го вор ни ку, сма тра ју ћи га чи ном уз чи ју по моћ се пре вас ход но 
ука зу је по др шка са го вор ни ку, за раз ли ку од, на при мјер, го вор ног чи на из-
ви ње ња по мо ћу ко је га го вор но ли це по ку ша ва да из гла ди не чим на ру ше не 
од но се, те по но во ус по ста ви при ја тељ ску ко му ни ка ци ју (Ja ku boW ska 2003).

Та бе ла 3: При каз ре зул та та о ис ка зи ва њу че сти та ња у пи са ној фор ми у од но су на па ра ме-
тре ре ги ја и жи вот на доб ‒ БЕ РА НЕ(Ба ), НИК ШИЋ и ПОД ГО РИ ЦА(Нк Пг), БАР(Бар)

Од го во ри
Ст. доб 20‒40 (%) Гру па 41‒60 (%) Гру па 61+ (%) Укуп но (%)

Ба Нк Пг Бар Ба Нк Пг Бар Ба Нк Пг Бар Ба Нк Пг Бар 

Же ље ла/же лио бих 
од ср ца да Вам/ти 
че сти там на.....

1,66 1,66 1,66 5 5 6,66 15 25 30 21,66 31,66 38,33

5 5 5 15 15 20 45 75 90

При ми/при ми те 
нај и скре ни је че-
стит ке по во дом...

- 20 18,33 5 26,66 23,33 1,66 5 3,33 6,66 51,66 45

- 60 55 15 80 70 5 15 10

Че сти там ти/ 
Вам на...

25 8,33 10 16,66 - 3,33 3,33 3,33 - 45 11,66 13,33

75 25 30 50 - 10 10 10 -

Сва ка част/ 
Бра во за...

6,66 3,33 3,33 6,66 1,66 - 13,33 - - 26,66 5 3,33

20 10 10 20 5 - 40 - -

Та бе ла 4: При каз ре зул та та о ис ка зи ва њу че сти та ња у усме ној фор ми у од но су на па ра ме-
тре ре ги ја и жи вот на доб ‒ БЕ РА НЕ(Ба ), НИК ШИЋ и ПОД ГО РИ ЦА(Нк Пг), БАР(Бар)

Од го во ри
Ст. доб 20‒40 (%) Гру па 41‒60 (%) Гру па 61+ (%) Укуп но (%)

Ба Нк Пг Бар Ба Нк Пг Бар Ба Нк Пг Бар Ба Нк Пг Бар 

Нај ср дач ни је ти/ 
Вам че сти там на

- 1,66 3,33 1,66 18,33 1,66 3,33 6,66 6,66 5 26,66 11,66

- 5 10 5 55 5 10 20 20

Хтио/хтје ла сам да 
ти/Вам че сти там на...

1,66 10 16,66 5 15 15 23,33 21,66 23,33 30 46,66 55

5 30 50 15 45 45 70 65 70

Че сти там ти/ 
Вам на...

25 16,66 10 21,66 - 10 5 1,66 1,66 51,66 18,33 21,66

75 50 30 65 - 30 15 5 5

Сва ка част/ 
Бра во за...

6,66 5 3,33 5 - 6,66 1,66 3,33 1,66 13,33 8,33 11,66

20 15 10 15 - 20 5 10 5

До би је ни ре зул та ти, ко ји се ти чу ис ка зи ва ња за до вољ ства због не чи јег 
успје ха у пи са ној фор ми, по ка зу ју да је нај ве ћи број ис пи та ни ка из Бе ра на 
ода брао ма ње фор мал не ва ри јан те. Не што ма ње од по ло ви не ис пи та ни ка, 
45% од укуп ног бро ја, од лу чи ло се за фор му Че сти там ти/Вам на..., а не-
што ви ше од че твр ти не за нај ди рект ни је Сва ка част/Бра во за... Нај ве ћи број 
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ан ке ти ра них из нај ста ри је ста ро сне гру пи од лу чио се за по тен ци јал гла го ла 
же ље ти, док је 75% нај мла ђих ода бра ло не фор мал но, пре зент но Че сти там 
ти/Вам на... Го вор ни ци ко ји жи ве на сје ве ру Цр не Го ре знат но су ди рект ни ји 
при ли ком ис ка зи ва ња го вор ног чи на че сти та ња од го вор ни ка из Ник ши ћа, 
Под го ри це и Ба ра са око ли ном, чи ји су ре зул та ти са ма њим од сту па њи ма 
го то во иден тич ни. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња спро ве де ног ме ђу ста нов ни ци ма сје вер не ре ги-
је ко ји се ти чу го во ре ног је зи ка по ка зу ју да је пре ко по ло ви не ис пи та ни ка 
ода бра ло не фор мал но Че сти там ти/Вам на..., те да је ме ђу њи ма ве ћи на оних 
ко ји при па да ју нај мла ђој, а по том сред њој ста ро сној гру пи. За пре те рит ну 
фор му лу Хтио/хтје ла сам да ти/Вам че сти там на... од лу чи ло се 30% од 
укуп ног бро ја ис пи та ни ка, од ко јих ве ћи на при па да нај ста ри јој ста ро сној 
гру пи, што чи ни 23,33% ис пи та ни ка у од но су на уку пан број ис пи та них у 
овој ре ги ји. Фор му Нај ср дач ни је ти/Вам че сти там на... оби ље жи ло је све га 
тро је или 5% од укуп ног бро ја ан ке ти ра них. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња спро ве де ног на ис пи та ни ци ма у цен трал ном 
ре ги о ну ко ји се ти чу ис ка зи ва ња че сти та ња у пи са ној фор ми по ка зу ју да они 
нај че шће ко ри сте фор му им пе ра ти ва ко јем прет хо ди ин тен зи фи ка тор нај-
искре ни је. Уо чи ли смо да су се за ту ва ри јан ту, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, 
од лу чи ва ли (51,6% од укуп ног бро ја) ис пи та ни ци ко ји при па да ју сред њој 
ста ро сној гру пи, док су се нај ста ри ји, у чак 75% од укуп ног бро ја ста ри јих 
ис пи та ни ка, опре дје љи ва ли за нај тен та тив ни ју Же ље ла/же лио бих од ср ца 
да Вам/ти че сти там на..., а све га три ис пи та ни ка, или 5% од укуп ног бро ја, 
мар ки ра ла су нај не тен та тив ни је Сва ка част/Бра во за, од ко јих два при па да ју 
нај мла ђој ста ро сној гру пи, а све га је дан сред њој. На ро чи то при вла чи па жњу 
да ни ти је дан ан ке ти ра ни из нај ста ри је ста ро сне гру пе ни је за би ље жио на-
ве де ну фор му као ону ко ју би ко ри стио у да тој при ли ци.

Ка да је у пи та њу го во ре ни дис курс, од укуп ног бро ја ис пи та ни ка из ове 
ре ги је, два де сет и осам, или 46,66% ода бра ло је пре те рит ну фор му лу Хтио/
хтје ла сам да ти/Вам че сти там на..., од ко јих три на ест или 46% при па да 
нај ста ри јој ста ро сној гру пи. Ви ше од по ло ви не ан ке ти ра них из сред ње ста-
ро сне гру пе од лу чи ло се за фор му лу Нај ср дач ни је ти/Вам че сти там на, 
као и све га је дан из нај мла ђе ста ро сне гру пе. Нај мла ђи ис пи та ни ци су се у 
50% слу ча је ва из ја шња ва ли за не фор мал ну, пре зент ну фор му Че сти там 
ти/Вам на...

Уко ли ко ре зул та те упо ре ди мо са оним до би је ним у Бе ра на ма, уо чи ће мо 
зна чај ну раз ли ку, бу ду ћи да су се ис пи та ни ци из Ник ши ћа и Под го ри це ве-
ћи ном из ја сни ли да би че стит ку у усме ној фор ми ис ка за ли фор мал но, упо-
тре бом пре те ри та, док би се њи хо ви су на род ни ци са сје ве ра ипак из ра зи ли 
не фор мал ни је, пре зен том. По кла па ња из ме ђу ове дви је ре ги је еви дент на су 
код ста ро сних гру па, гдје се по но во уо ча ва тен ден ци ја ста ри јих ис пи та ни ка 
ка упо тре би фор мал ни јих фор му ла ци ја при ис ка зив њу, у овом слу ча ју, за до-
вољ ства због не ког успје ха ко ји је по сти гло ли це ко јем се обра ћа ју.

Ре зул та ти до ко јих смо до шли ис пи ту ју ћи ста нов ни ке ју жне ре ги је по-
ка зу ју да се нај ве ћи број ис пи та ни ка, 45% од укуп ног бро ја, ка да је у пи та њу 
пи са ни дис курс, од лу чио за фор му лу При ми/те нај и скре ни је че стит ке по-
во дом, док се не што ма ње ан ке ти ра них (38,33% у од но су на уку пан број) 
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опре ди је ли ло за нај тен та тив ни је Же ље ла/же лио бих од ср ца да Вам/ти 
че сти там на... Све га два го вор ни ка ода бра ла су нај јед но став ни ју фор му 
Сва ка част/Бра во за..., и то оба из нај мла ђе гру пе ис пи та ни ка. Ре зул та ти су 
ве о ма слич ни они ма у Ник ши ћу и Под го ри ци ко ји ука зу ју на зна чај ну слич-
ност у ода би ру уч ти вих фор ми у од но су на па ра ме тар жи вот на доб, бу ду ћи 
да су се нај ста ри ји ис пи та ни ци из ре ги је Бар са око ли ном у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва из ја сни ли за нај те на тив ни ју фор му лу за ис ка зи ва ње ра до сти због 
не ког успје ха ли ца ко јем се обра ћа ју. И ов дје при мје ћу је мо ве о ма ни зак про-
це нат (све га 3,33%) ли ца ко ја су се од лу чи ла за нај не фор мал ни је Сва ка част/
Бра во за... ко ја при па да ју нај мла ђој ста ро сној гру пи, а до би је ни ре зул тат го-
то во је иден ти чан ре зул та ту до би је ном у Ник ши ћу и Под го ри ци. 

Ка да је ри јеч о го во ре ном је зи ку, ве ћи на ис пи та ни ка (ви ше од по ло ви не) 
од лу чи ла се за нај тен та тив ни ју, пре те рит ну ва ри јан ту Хтио/хтје ла сам да 
ти/Вам че сти там. Ову фор му ода брао је нај ве ћи број го вор ни ка из гру пе 
нај ста ри јих ис пи та ни ка и не што ма ње од по ло ви не ис пи та ни ка сред ње ста-
ро сне до би. Дру га по ре ду фор ма ко ју су мар ки ра ли ста нов ни ци ју жне ре-
ги је је сте она фор му ли са на уз по моћ пре зен та гла го ла че сти та ти. За њу се 
од лу чио све га је дан ис пи та ник из нај ста ри је гру пе, а нај мла ђи и го вор ни ци 
из сред ње ста ро сне гру пе ове ре ги је у под јед на ком бро ју. 

6. ЗА КљУ чАК. Ре зул та ти до ко јих смо до шли по твр ди ли су на шу хи по-
те зу да ће ста ри ји го вор ни ци би ти скло ни ји упо тре би фор мал ни јих из ра за 
уч ти во сти од оних ко ји при па да ју мла ђој по пу ла ци ји. Ако се упо ре де ре зул-
та ти из све три ре ги је ко ји се од но се на го вор ни чин за хва љи ва ња у пи са ној 
фор ми, еви дент но је да су се за нај тен та тив ни је фор му ле, оне ко је са др же 
не свр ше ни гла гол ски вид са до дат ком по себ ну за хвал ност, од лу чи ва ли при-
пад ни ци нај ста ри је гру пе го вор ни ка, док су го вор ни ци сред ње ге не ра ци је 
би ра ли ка ко тен та тив но Же лио/же ље ла бих да се за хва лим..., та ко и исту 
фор му али ис ка за ну пре зен том. Ли ца из нај мла ђе гру пе су се у знат ни јем 
бро ју од сво јих ста ри јих су на род ни ка од лу чи ва ла за нај не тен та тив ни је Хва ла 
што... Иа ко су се оства ри ла оче ки ва ња да ће се за исти го вор ни чин у усме-
ној фор ми ис пи та ни ци из све три ре ги је у нај ве ћем бро ју од лу чи ти за нај-
јед но став ни ју, ока ме ње ну фор му Хва ла, при мје ћу је се да су је, ипак, нај че шће 
би ра ли при пад ни ци нај мла ђе ста ро сне гру пе, док су се нај ста ри ји и при пад-
ни ци сред ње гру пе од лу чи ва ли или за пре те рит но Хтје ла/хтио сам да се 
за хва лим или за ока ме ње но Хва ла по ја ча но ин тен зи фи ка то ром ‒ при ло гом 
ис ка за ним су пер ла ти вом нај љеп ше.

Ана ли за ре зул та та ко ји се ти чу го вор ног чи на че сти та ња у пи са ном 
је зи ку та ко ђе ука зу ју да су го вор ни ци нај ста ри је до би скло ни ји упо тре би 
тен та тив ни јих фор ми ис ка за них по тен ци ја лом, док су се го вор ни ци ко ји 
при па да ју сред њој гру пи, као и они нај мла ђи, од лу чи ва ли за нај ди рект ни је 
Сва ка част/Бра во за... Ре зул та ти ис тра жи ва ња ко ји се од но се на го во ре ни 
је зик ве о ма су слич ни они ма до би је ним за пи са ни, бу ду ћи да је убје дљи во 
нај ве ћи број ис пи та ни ка ко ји при па да ју нај ста ри јој гру пи би рао фор му лу 
ис ка за ну пер фек том гла го ла хтје ти, док су се нај мла ђа и сред ња ге не ра ци ја 
у ве ћој мје ри од лу чи ва ле за пре зент гла го ла че сти та ти.
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До би је ни ре зул та ти мо гу се об ја сни ти чи ње ни цом да мла ди љу ди лак-
ше усва ја ју и ко ри сте са вре ме ни је зик са свим ње го вим про мје на ма, на ко ји 
ути че, из ме ђу оста лог, кон стант на еро зи ја кла сних раз ли ка про ис те кла из 
кул тур них и дру штве них про мје на то ком про те кле дви је де це ни је, што за 
по сле ди цу има упо тре бу ди рект ни јих из ра за. Осим то га, мла ђа по пу ла ци ја, 
као и она сред њих го ди на, сва ко днев но ко ри сти ин тер нет и ко му ни ци ра 
пу тем дру штве них мре жа у окви ру ко јих све че шће ис ка зу је за хвал ност или 
за до вољ ство због не чи јег успје ха или жа ље ње због не чи јег гу бит ка на што 
„еко но мич ни ји” на чин. 

Упо ред ном ана ли зом уо чи ли смо слич не ре зул та те код од го во ра ис пи-
та ни ка из цен трал не и ју жне ре ги је, а то се мо же об ја сни ти чи ње ни цом да 
су ове ре ги је ин фра струк тур но ве о ма до бро по ве за не, те да, пре ма зва нич ним 
по да ци ма, све ве ћи број ста нов ни ка сва ко днев но пу ту је из Ба ра и Ник ши ћа 
у Под го ри цу и обрат но, ка ко због по слов них, та ко и оба ве за шко ло ва ња, што, 
по све му су де ћи, има за по сле ди цу ко ри шће ње слич них је зич ких фор ми. 
По ве за ност ме ђу ре ги ја ма је у знат но ма њој мје ри тран спа рент на у од но су на 
ону ко ја се од но си на па ра ме тар жи вот на доб, а прет по ста вља мо да раз лог 
за то ле жи у чи ње ни ци да Цр на Го ра пред ста вља ма ње го вор но под руч је, те 
да мла ђе и сред ње ге не ра ци је све ви ше ври је ме про во де у вир ту ел ним за јед-
ни ца ма, у ко ји ма раз ли чи то сти вре ме ном бли је де, те су из тог раз ло га је зич-
ке раз ли ке ма ње упа дљи ве. Та ко ђе се сла же мо са ау то ри ма Са вић и Ста но-
је вић (2012: 99‒153) ко ји ука зу ју на зна чај кон тек ста при ли ком из у ча ва ња 
раз ли чи тих по ја ва у је зи ку, те сма тра мо да би ис тра жи ва ња ове вр сте у бу-
дућ но сти тре ба ло да об у хва те не са мо па ра ме тре ко ји се ти чу сте пе на раз-
ви је но сти од ре ђе ног го вор ног под руч ја, обра зо ва ња ис пи та ни ка, ре ги је или 
по ла, већ и сте пен со ци јал не дис тан це ме ђу са го вор ни ци ма, што зна чи да би 
би ло нео п ход но у ана ли зе ово га ти па укљу чи ти и са го вор ни ка, та ко што би 
упит ник ну дио раз ли чи те кон тек сту ал не си ту а ци је, или на на чин што би 
ис пи ти вач до шао у лич ни кон такт са са го вор ни ком, те тим пу тем те мељ ни-
је при ку пио је зич ке по дат ке. Ова ко кон ци пи ра на ис тра жи ва ња, без об зи ра 
на је зик ко ји се из у ча ва, би ла би од из у зет не ко ри сти не са мо због то га што 
би по мо гла да се из ви ше угло ва осви је тли не рас ки ди ви од нос из ме ђу је зи-
ка и дру штва, већ и за то што би до при ни је ла раз во ју стра те ги ја ка да је у 
пи та њу усва ја ње је зи ка, бу ду ћи да је, на ро чи то при ли ком усва ја ња фор ми 
уч ти во сти, нео п ход но ука за ти на зна чај и ра зно вр сност кон тек ста у ко јем 
се оне ко ри сте. Та ко ђе, оче ку је мо да ће бу ду ћа ис тра жи ва ња овог ти па за 
пред мет има ти и је зик при пад ни ка дру штве них гру па спе ци фич не сек су ал не 
ори јен та ци је, ко ји, су де ћи по нај но ви јим со ци о лин гви стич ким из у ча ва њи ма 
(ca me ron ‒ ku lick 2003; co a Tes 2004; Jo nes 2012) по ста је све ак ту ел ни ји и за-
ни мљи ви ји лин гви сти ма ши ром сви је та. 
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ПРИ лОг

Упит ник ко ри шћен при ли ком ан ке ти ра ња ис пи та ни ка о уч ти во сти у од но су 
на па ра ме тре ре ги ја и жи вот на доб

Име и пре зи ме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ста ро сна гру па ко јој при па дам: 
а) 20‒40 го ди на
б) 41‒60 го ди на
в) 61 и ви ше го ди на
Мје сто ста но ва ња . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Ка да се не кој осо би или ин сти ту ци ји обра ћа те са мол бом у ПИ СА НОЈ фор-

ми, мол бу за по чи ње те на сле де ћи на чин:
Нај љу ба зни је бих Вас за мо лио/ла  да . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Обра ћам Вам с мол бом да . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мо лио/ла бих Вас да . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мо лим Вас да . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Ка да се не кој осо би обра ћа те УСМЕ НО са мол бом, исту фор му ли ше те на 

сле де ћи на чин:
Хтио/хтје ла бих да те/Вас за мо лим да . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
За мо ли ћу те/Вас да . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мо лио/ла  бих те/Вас да . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мо лим те/Вас да . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Ка да се не кој осо би или ин сти ту ци ји обра ћам ка ко бих се из ви нио/ла у 

ПИ СА НОЈ фор ми, из ви ње ње ћу фор му ли са ти на сле де ћи на чин:
Хтио/хтје ла/же лио/же ље ла бих да се из ви ним што . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ду гу јем/Из ра жа вам из ви ње ње што . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Из ви ња вам се што . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мо лим Вас/те да ми опро стиш/те што . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Ка да се не кој осо би обра ћам ка ко бих се из ви нио/ла УСМЕ НО, из ви ње ње 

ћу фор му ли са ти на сле де ћи на чин:
Мо лим Вас/те да ми опро сти те/ш што . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ду гу јем/Из ра жа вам из ви ње ње што . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Из ви ња вам се што . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Жао ми је што/Опро сти што . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Ка да се не кој осо би обра ћам ка ко бих се за хва лио/ла , ПИ СМЕ НУ за хвал-

ност фор му ли са ћу на сле де ћи на чин:
По себ ну за хвал ност же лио/ла бих да упу тим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Же лио/же ље ла бих да се за хва лим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Же лим да се за хва лим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Хва ла што . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6. Ка да се не кој осо би обра ћам ка ко бих се за хва лио/ла  УСМЕ НО, то нај че шће 
чи ним на сле де ћи на чин:

Хтје ла/хтио сам да се за хва лим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
За хва љу јем се . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Хва ла нај љеп ше . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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10. Ка да не кој осо би не што че сти там, уко ли ко то чи ним УСМЕ НО, мо ја че-

стит ка по чи ње на сле де ћи на чин:
Нај ср дач ни је ти/Вам че сти там на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Mi le na Mr dak-Mi ćo vić

SO CI O LIN GU I STIC ASPECTS RE GAR DING EX PRES SING THANK FUL NESS
AND CON GRA TU LA TI ONS: PA RA ME TERS LI VING AREA AND AGE

S u m  m a r y

The is sue of po li te ness in lan gu a ge has been one of the most po pu lar ones in lin gu i stic stu di es 
sin ce the se cond half of the 20th cen tury, and the fact that, at the be gin ning of the 21st cen tury, lin gu ists 
all aro und the world ha ve be co me mo re in te re sted in so ci o lin gu i stics has re sul ted in nu me ro us 
mi no rity so cial gro ups be ing scru ti ni zed. The re fo re we fo und the the me of the pa per very in te re sting 
but at the sa me ti me com plex, sin ce it re qu i red both the the o re ti cal study and the re vi ew and com pa ri son 
of the re sults ob ta i ned in prac ti ce.

The ob jec ti ve of this pa per is to de scri be the re sults of re se arch con cer ning the spe ech acts of 
ex pres sing thanks and con gra tu la ti ons which was car ried out in 2013 in or der to show whet her, and 
to what ex tent, spe a kers tend to use ten ta ti ve forms whi le ex pres sing thank ful ness or con gra tu la ti ons 
to the ad dres see in writ ten and spo ken lan gu a ge and to what ex tent the ob ta i ned forms can be as so ci a ted 
with the pa ra me ters age and li ving area of the spe a ker. 

The re se arch in clu ded 180 re spon dents from three Mon te ne grin re gi ons and three age gro ups. 
The re sults sho wed that ol der spe a kers are mo re in cli ned to use ten ta ti ve forms of ex pres sing thank-
ful ness and con gra tu la ti ons than youn ger ones, whi le the re sults ob ta i ned by exa mi ning the spe a king 
area sho wed a si mi la rity in the cho i ce of mo re or less ten ta ti ve forms among spe a kers from the cen tral 
and so ut hern re gi ons, which ha ve good in fra struc tu ral con nec ti ons and are mo re de ve lo ped than the 
nort hern part of the co un try. In the con clu ding re marks the aut hor sug ge sted that furt her re se arch 
sho uld in clu de pa ra me ters such as gen der, le vel of edu ca tion and the li ke.

Уни вер зи тет Цр не Го ре
Фи ло зоф ски фа кул тет
Сту диј ски про грам за ен гле ски је зик и књи жев ност
Да ни ла Бо јо ви ћа бб, 81400 Ник шић, Цр на Го ра
mi len che@t-co m.me 

СО ЦИ О ЛИН ГВИ СТИЧ КИ АСПЕК ТИ ИС КА ЗИ ВА ЊА ЗА ХВА ЉИ ВА ЊА И ЧЕ СТИ ТА ЊА...





UDC 811.163.41’373.42
UDC 811.133.1’373.42
UDC 811.134.2’373.42
Изворни научни рад

Ксе ни ја Шу ло вић 
Дра га на Дроб њак

ПО ЈАМ НОВ ЦА У СРП СКОМ, ФРАН ЦУ СКОМ  
И ШПАН СКОМ ЈЕ ЗИ КУ*1

 Пред мет ра да је по и ма ње нов ца у срп ском, фран цу ском и шпан ском је зи ку. Кон цеп-
ту ал ну ана ли зу спро ве шће мо нај пре на пој мов ним ме та фо ра ма у ми ни мал ним кон цеп ту-
ал ним окру же њи ма лек се ма срп. но вац, фр. ar gent, шп. di ne ro. У дру гом де лу ис пи та ће мо 
асо ци ја тив но по ље по сма тра них лек се ма на осно ву вер бал них асо ци ја ци ја го вор ни ка 
срп ског, фран цу ског и шпан ског је зи ка, са ци љем да уо чи мо про то ти пич ни сце на рио.

Кључ не ре чи: кон цеп ту а ли за ци ја, но вац, срп ски, фран цу ски, шпан ски.

The pa per de als with the con cep tu a li za tion of mo ney in Ser bian, French and Spa nish. 
The con cep tual analysis is first con duc ted on con cep tual me tap hors in mi ni mal con cep tual 
en vi ron ments of the le xe mes no vac in Ser bian, ar gent in French and di ne ro in Spa nish. In the 
se cond part of the pa per we in ve sti ga te the as so ci a ti ve fi eld of the le xe mes ob ser ved on the 
ba sis of ver bal as so ci a ti ons of the spe a kers of Ser bian, French and Spa nish, with the goal of 
fin ding the pro totypi cal sce na rio.

Key words: con cep tu a li za tion, mo ney, Ser bian, French, Spa nish.

1. УвОд. „Сва ка кул ту ра обра зу је спе ци фи чан оквир уну тар ко јег се ин тер-
пре ти ра ју ода бра ни спољ ни зна ци ʻре ал но сти’” (БУ гАР сКИ 2005: 17). Бу ду ћи 
да је је зик основ ни ме ха ни зам ин тер пре та ци је кул ту ре, на ше ин те ре со ва ње 
усме ре но је ка кон цеп ту а ли за ци ји нов ца у три лин гво кул ту рал не за јед ни це, 
срп ској, фран цу ској и шпан ској.

Па жњу ће мо нај пре по све ти ти пој мов ним ме та фо ра ма, са ци љем да 
уо чи мо исто вет не и/или кул тур но спе ци фич не аспек те по и ма ња нов ца три-
ју за јед ни ца. Пој мов не ме та фо ре по сма тра ће мо у ми ни мал ним кон цеп ту ал-
ним окру же њи ма лек се ма срп. но вац, фр. ar gent, шп. di ne ro, без на ме ре да у 
ана ли зу увр сти мо све по сто је ће је зич ке ре а ли за ци је са по сма тра ним лек се-
ма ма и без по ни ра ња у еко ном ски дис курс. У ис тра жи ва ње ни смо увр сти ле 
све про то ти пич не лек се ме чи ја је се ман ти ка у бли жој или да љој ве зи са 
нов цем (нпр. обо га ти ти се, бо гат ство, бла го, си ро ма штво), по што би та ква 
ана ли за би ла пре о бим на. Кор пус за ово ис тра жи ва ње екс цер пи ран је из раз-
ли чи тих из во ра на срп ском, фран цу ском и шпан ском је зи ку: оп штих и фра-
зе о ло шких реч ни ка, днев них и не дељ них но ви на, елек трон ских ме ди ја. 

Бу ду ћи да је асо ци ја тив на ме то да дра го це на у ис пи ти ва њу ути ца ја кул ту-
ре и тра ди ци је јед ног на ро да или ви ше њих на зна че ње лек се ма, ис тра жи ва ње 
ће мо упот пу ни ти ана ли зом асо ци ја тив ног по ља нов ца на осно ву вер бал них 
асо ци ја ци ја са вре ме них го вор ни ка срп ског, фран цу ског и шпан ског је зи ка. 
На осно ву до би је них ре зул та та по ну ди ће мо про то ти пич ни сце на рио. 

* Рад је ура ђен у окви ру про јек та Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру (бр. 178002), 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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2. КОН цЕП ТУ А лИ ЗА цИ јА новца. Раз вој роб не про из вод ње и раз ме не из дво-
јио је из роб ног све та но вац као спе ци фич ну ро бу са ци љем да мо но пол ски 
оства ру је уло гу оп штег екви ва лен та. Но вац је ти ме по стао основ но сред ство 
раз ме не и ме ра вред но сти. Да нас но вац по сто ји ка ко у ме тал ном и па пир ном, 
та ко и у кре дит ном об ли ку, док се функ ци ја пла ћа ња оства ру је ка ко го то вин-
ским (ефек тив ним), та ко и вир ту ел ним пу тем (нпр. пу тем плат них кар ти ца). 

2.1. ДЕ фИ НИ цИ јА новца. Пре ма Реч ни ку СА НУ (књ. 15: 731‒732) но вац је: 
1. а. на ро чи то из ра ђен ме тал или па пир од ре ђе ног об ли ка и ве ли чи не утвр-
ђе не вред но сти, ко ји из да је др жа ва, а слу жи као оп ште сред ство раз ме не 
до ба ра, одн. као при зна то сред ство пла ћа ња при раз ме ни свих про из во да 
људ ског ро да; уоп ште сред ство пла ћа ња. б. нов ча ни ца у ме та лу. в. заст. 
нов ча на је ди ни ца раз ли чи те (углав ном основ не) вред но сти, у ра зно до ба код 
по је ди них др жа ва. г. ист. пе ти на гро ша у Ср би ји до 1918. го ди не. 2. имо ви на, 
бо гат ство; ка пи тал. Зна че ња на ве де на под 1. в. и г. не ће би ти пред мет на шег 
ис тра жи ва ња. Пре ма лек си ко граф ским из во ри ма, лек се ма но вац1 из ве де на 
је од при де ва нов (ВлА јИћ-ПО ПО вИћ 2010).

Пре ма фран цу ском реч ни ку TLF (књ. 3: 467‒468), пр во зна че ње лек се-
ме ar gent (од ла тин ског ar gen tum) је сте с̒ре бро’, по том ʻпред мет од сре бра’ 
и ʻсре бр ни но вац’. Пред мет на шег ис тра жи ва ња је су ис кљу чи во по то ња 
зна че ња ʻно вац’ и ʻимо ви на, бо гат ство’. 

Зна че ња лек се ме di ne ro (од ла тин ског de na ri us) ко је на во ди шпан ски реч-
ник RAE (1: 753) исто вет на су зна че њи ма срп ске име ни це (осим под 1. в. и г.).

2.2. Новац И ПОј мОв НЕ мЕ ТА фО РЕ. Пој мов на ме та фо ра је ког ни тив ни ме ха-
ни зам код ко јег се из вор ни до мен (обич но кон кре тан и ја сно де фи ни сан по јам, 
нпр. људ ско те ло, жи во ти ње, здра вље, бо лест, ма ши не, гра ђе ви не, игре, спорт, 
хра на, све тлост, то пло та) де ли мич но про јек ту је на циљ ни до мен (нај че шће 
ап страк тан, нпр. емо ци је, мо рал не ка те го ри је, же ље, ми шље ње, дру штво, 
по ли ти ка, ре ли ги ја, еко но ми ја, ме ђу људ ски од но си, вре ме) (Kövecses 2002). 
Раз у ме ва ње циљ ног до ме на про из и ла зи из сло же них зна ња о из вор ном до-
ме ну, од но сно из свих зна ња о ства ри ма и по ја ва ма ко је нас окру жу ју, би ло 
на све сном или не све сном ни воу. 

Наш циљ ни до мен мо же да се по сма тра дво стру ко. С јед не стра не, но-
вац је про то ти пич ни тр о ди мен зи о нал ни пред мет бу ду ћи да је опи пљив 
(чврст), пер цеп тив но одво јив од око ли не (има об лик на осно ву ко јег се мо же 
пре по зна ти) и функ ци о на лан (пре но сив је и мо же се њи ме ру ко ва ти). С дру ге 
стра не, услед све при сут ни јег вир ту ел ног „цир ку ли са ња”, но вац се не пер-
ци пи ра чу ли ма (не ви ди се и ни је опи пљив), већ је ис ка зан ци фра ма. 

На ша па жња, ме ђу тим, не ће би ти усред сре ђе на на раз лу чи ва ње гра ни це 
из ме ђу опи пљи вог и нео пи пљи вог нов ца, бу ду ћи да ју је че сто не мо гу ће са 
пре ци зно шћу од ре ди ти, а сва ка ко ни је пре суд на за наш рад.

1 Пи та ње не по сред ног по ре кла лек се ме но вац још за о ку пља па жњу по је ди них на уч ни ка. 
Пре ма јед ни ма, но вац је био скра ће ни на зив за но во брд ски ди нар (по сред њо ве ков ном гра ду 
Но вом Бр ду, у ко јем се на ла зи ла ков ни ца срп ских вла да ра). Пре ма дру ги ма, бу ду ћи да на зив 
но вац ни је по све до чен у пред тур ско до ба, он се од но сио на не ке но ве мо не те и озна ча вао је 
но ви ди нар или но ви пе нез (пра те ћи исто вет ни твор бе ни мо дел по ко јем је бео чо век = бе лац, 
ма ли де чак = ма лац). 
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У ана ли зи ме та фо ра у свим ода бра ним је зич ким ре а ли за ци ја ма у на шем 
кор пу су не по ла зи мо од зна че ња це ло куп ног ис ка за, не го од се ман ти ке ре чи 
(нај че шће гла го ла или при де ва) ко је су у нај бли жем окру же њу лек се ма срп. 
но вац, фр. ar gent, шп. di ne ro и од ко јих за пра во за ви се њи хо ве кон цеп ту а ли-
за ци је. Та ко, на при мер, у хи пер бо лич ним из ра зи ма се де ти, ле жа ти, спа ва ти 
на нов цу и да ви ти се у нов цу не узи ма мо у об зир зна че ње ʻима ти пу но нов ца’, 
ʻби ти бо гат’, не го по сма тра мо гла го ле се де ти, ле жа ти и спа ва ти и њи хо ве 
до пу не (нпр. на сто ли ци, кре ве ту, по ду, ле жаљ ци, оту да и на нов цу), од но сно 
да ви ти се (нпр. у во ди, ре ци, мо ру, оту да и у нов цу). Исто та ко, но вац мо же-
мо да иш чу па мо не ко ме као што мо же мо да иш чу па мо кабл, обр ве или цвет. 
Код ме та фо ра где не на ла зи мо при мер у срп ском је зи ку у за гра ди на во ди мо 
до сло ван пре вод за фран цу ски и шпан ски, а не зна че ње це ло куп ног ис ка за. 

У ве ћи ни при ме ра на ме сту лек се ма срп. но вац, фр. ar gent, шп. di ne ro 
мо гу се ко ри сти ти и си но ним ске лек се ме ко је при па да ју раз ли чи тим ре ги стри-
ма (нпр. срп. па ре, ло ва, кин та, бан ка / фр. po gnon, fric, blé, ose il le, be ur re, 
pèze, flo u ze / шп. du ro, la na, la ta, pa sta, pla ta, tri go, cu ar tos, mo ne da, gu i ta, 
efecti vo, parné), али се у ра ду ти ме не ће мо ба ви ти.

За про у ча ва ње кон цеп ту а ли за ци је нов ца, сма тра мо ва жном ме та фо ру 
„ве ли ког лан ца по сто ја ња” (Kövecses 2002), ко ја је про ис те кла из те жње да 
се об ја сни по ре дак у ко смо су, и са мим тим се за сни ва на чвр сто де фи ни са ној 
хи је рар хи ји све га по сто је ћег. Бу ду ћи да има ју свест, во љу и дру ге осо би не 
не свој стве не жи во ти ња ма, љу ди су би ћа ви шег ни воа. Жи во ти ње кра се ис кљу-
чи во ин стинк тив ни и усло вље ни об ли ци по на ша ња, те су оне би ћа ни жег 
ни воа у од но су на чо ве ка, али ви шег у од но су на биљ ке ко је има ју би о ло шка 
свој ства и по на ша ње. Из ве сна хи је рар хи ја по сто ји и ме ђу жи во ти ња ма, те су 
сло же ни је вр сте на ви шем ни воу (нпр. пас и мач ка су ви ша би ћа у од но су на 
пти цу и ин сек та). Ис под би ља ка на ла зе се сло же ни пред ме ти са струк тур ним 
свој стви ма и функ ци о нал ним по на ша њем, а ис под њих, на нај ни жем ни воу, 
при род не фи зич ке ства ри са при род ним фи зич ким свој стви ма и по на ша њем. 
Ме та фо ра за сно ва на на ве ли ком лан цу по сто ја ња на ста је ка да се је дан ње гов 
ни во (нпр. чо век) пре сли ка на не ки дру ги ни во (нпр. сло же ни пред ме ти). 

2.2.1. Ме та фо рич ност ̒ при род ног лан ца’ за па жа мо већ код пр ве ге не рич-
ке он то ло шке ме та фо ре, бу ду ћи да се НО вАц, ко ји се на ла зи на ни жем ни воу, 
кон цеп ту а ли зу је као бИ ћЕ: 

срп. но вац ни кад не спа ва / фр. l’ar gent ne dort ja ma is / шп. di ne ro nun ca du er me,2
срп. мр тав но вац / фр. ar gent mort / шп. di ne ro mu er to.

Због сво је ан тро по цен трич но сти, чо век че сто пер со ни фи ку је пред ме те 
и по ја ве ко ји га окру жу ју. Оту да и ме та фо ра НО вАц јЕ чО вЕК: 

 срп. је зик нов ца / фр. le lan ga ge de l’ar gent / шп. el len gu a je del di ne ro,
 срп. но вац му је за и грао пред очи ма / фр. – / шп. –.

Уо че на ме та фо ра се по том пре ли ва у пра ви пој мов ни ла нац бу ду ћи да 
ге не ри ше број не кон кре ти за ци је: 

2 Нај пре на во ди мо по кла па ње ме та фо ре у три је зи ка, по том у два, те при ме ре ко ји по-
сто је са мо у јед ном је зи ку.
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НО вАц јЕ РО бО влА сНИК:
срп. би ти роб3 нов ца / фр. être escla ve de l’ar gent / шп. escla vo del di ne ro;
НО вАц јЕ влА дАР:
срп. но вац вла да све том / фр. l’ar gent go u ver ne le mon de / шп. el di ne ro go bi er na 

al mun do;
НО вАц јЕ ЗА РО бљЕ НИК:
срп. за ро бљен му је но вац у бан ци / фр. – / шп. –;
НО вАц јЕ РАд НИК:
срп. но вац ра ди за ме не / фр. – / шп. еl di ne ro tra ba ja pa ra mí.

2.2.2. Но вац као про то ти пич ни тр о ди мен зи о нал ни ПРЕд мЕТ мо же се 
вред но ва ти у скла ду са естет ским кри те ри ју ми ма (нпр. ле пе па ре), од но сно 
ква ли фи ко ва ти (нпр. сит не, ве ли ке, круп не, огром не па ре).

Пре ма дру гом на ве де ном зна че њу у РСА НУ, но вац је ʻимо ви на’, те се 
та ко ђе мо же по и ма ти као тр о ди мен зи о нал ни пред мет, пре но сив (нпр. ко ла, 
на кит) или фик си ран (нпр. ку ћа, ба зен). Но вац у зна че њу ʻбо гат ство’ по и ма 
се и као тр о ди мен зи о нал ни пред мет и као про то ти пич на мА ТЕ РИ јА ко ја се 
по тен ци јал но бес ко нач но про сти ре без гра ни це и об ли ка.

Ов де про на ла зи мо сле де ћи пој мов ни ла нац: 
НО вАц јЕ лЕ ПљИв ПРЕд мЕТ:
срп. но вац се ле пи за нас / фр. – / шп. –;
НО вАц јЕ ПОд лО гА ЗА сЕ дЕ њЕ/лЕ жА њЕ/сПА вА њЕ:
срп. се де ти, ле жа ти, спа ва ти на нов цу / фр. – / шп. –;
НО вАц јЕ КљУч:
срп. но вац отва ра сва вра та / фр. l’ar gent ou vre to u tes les por tes / шп. el di ne ro 

abre mil pu er tas.

2.2.3. За раз ли ку од про то ти пич ног ПРЕд мЕ ТА, ко ји мо же да ме ња об лик, 
али мо ра да оста не пре по зна тљив, про то ти пич на мА ТЕ РИ јА не ма гра ни це, а 
ти ме ни об лик. Она мо же да те че и да се си па, ви дљи ва је, опи пљи ва и пру-
жа от пор кре та њу. мА ТЕ РИ јА се по тен ци јал но бес ко нач но про сти ре, али је по 
из гле ду и осо би на ма иста у свим де ло ви ма (Kli ko vac 2000). Про то ти пич ну 
мА ТЕ РИ јУ опа жа мо пу тем ви ше чу ла. 

Бу ду ћи да је теч ност јед на од про то ти пич них мА ТЕ РИ јА, мо же мо да ге не-
ри ше мо ме та фо ру НО вАц јЕ ТЕч НОсТ:

срп. но вац ка пље са свих стра на / фр. l’ar gent dégo u li ne de par to ut / шп. el di ne ro 
go tea por to das par tes,

срп. при лив нов ца / фр. af flux de l’ar gent / шп. aflu en cia del di ne ro,
срп. од лив нов ца / фр. éco u le ment, fu i te de l’ar gent / шп. dre na je del di ne ro,
срп. но вац се пре ли ва / фр. l’ar gent débor de de par to ut / шп. el di ne ro se des bor da,
срп. но вац му цу ри кроз пр сте / фр. ar gent lui co u le des do igts / шп. el di ne ro se 

le escur re en tre los de dos,
срп. ис це ди ти па ре од не ко га / фр. – / шп. ex pri mir le el di ne ro a al gu ien,

3 Ова ме та фо ра ни је свој стве на ис кљу чи во нов цу, те су мо гу ће и дру ге кон цеп ту а ли за-
ци је, нпр.: би ти роб по сла, љу ба ви, мр жње. Ова на по ме на од но си се и на не ке дру ге при ме ре 
у на шем кор пу су, нпр. опи је ност нов цем, сла вом.

КСЕ НИ ЈА ШУ ЛО ВИЋ И ДРА ГА НА ДРОБ ЊАК



201

срп. – / фр. bo i re l’ar gent du ména ge (ʻ(по)пи ти по ро дич ни но вацʼ) / шп. di ne ro 
be bi do (ʻпо пи јен но вацʼ).

По ме ну та ме та фо ра гра ди сле де ћи пој мов ни ла нац:
НО вАц јЕ (НЕ)ПО КРЕТ НА вО дЕ НА мА сА:
срп. пли ва ти у нов цу / фр. na ger dans l’ar gent / шп. estar na dan do en di ne ro,
срп. да ви ти се у нов цу / фр. – / шп. –,
срп. – / фр. l’ar gent co u le à flots (ʻно вац те че у та ла си маʼ) / шп. –,
срп. – / фр. – / шп. el río de di ne ro se secó (ʻре ка нов ца је пре су ши лаʼ);
НО вАц јЕ КИ шА/ПљУ сАК:
срп. но вац пљу шти са свих стра на / фр. il ple ut de l’ar gent / шп. llu e ve di ne ro; 
НО вАц јЕ ТЕч НОсТ КО јА ИмА ИЗ вОР:
срп. из во ри нов ца су пре су ши ли / фр. les so ur ces de l’ar gent se sont asséchées / 

шп. la fu en te de di ne ro se secó;
НО вАц јЕ Ал КО ХОл НО ПИ ћЕ:
срп. опи је ност нов цем / фр. ivres se de l’ar gent / шп. em bri a gu ez de di ne ro,
срп. про пи ти но вац / фр. – / шп. –.

Улан ча ва ње мар ги нал ни јих чла но ва ка те го ри је мА ТЕ РИ јЕ мо же да иде у 
прав цу ʻотврд ња ва ња’. Ма ње чвр сти чла но ви (нпр. пра ши на, пе сак) мо гу да 
се си па ју, али не и да те ку, за раз ли ку од оних пот пу но чвр стих (нпр. др во, 
мер мер, ка мен) ко ји не ма ју ту мо гућ ност. У на шем кор пу су уо ча ва мо не ко-
ли ко та квих при ме ра:

НО вАц јЕ ХРА НА:
срп. глад за нов цем / фр. fa im po ur l’ar gent / шп. ham bri en to por di ne ro,
срп. про жди ра ти но вац / фр. en glo u tir, dévo rer de l’ar gent / шп. de vo rar el di-
ne ro,
срп. – / фр. man ger son ar gent (ʻпо је сти свој но вацʼ) / шп. di ne ro co mi do (ʻпо је-

ден но вацʼ),
срп. – / фр. cro qu er de l’ar gent (ʻкрц ка ти но вацʼ) / шп. –;
НО вАц јЕ мА ТЕ РИ јА ПОд лО жНА ТРУ љЕ њУ:
срп. тру ли но вац / фр. ar gent po ur ri / шп. di ne ro pod ri do;
НО вАц јЕ мА ТЕ РИ јА КО јА мО жЕ дА сЕ ТО ПИ:
срп. но вац му се то пи / фр. l’ar gent lui fond dans les ma ins / шп. el di ne ro se le 

ha fun di do.

Је дан при мер у на шем кор пу су по ка зу је да се НО вАц исто вре ме но кон-
цеп ту а ли зу је као ТЕч НОсТ и као мА њЕ чвР сТА мА ТЕ РИ јА:

срп. – / фр. ver ser de l’ar gent (ʻси па ти но вацʼ) / шп. ver ter el di ne ro (ʻси па ти 
но вацʼ).

По ред ʻотврд ња ва ња’, мар ги нал ни ји чла но ви ка те го ри је мА ТЕ РИ јЕ мо гу 
би ти под ло жни ʻраз ре ђи ва њу’, те се не опа жа ју свим чу ли ма (нпр. дим, па ра, 
све тлост, ти ши на). Бе ле жи мо је дан та кав при мер у ко јем је ис ка за на ме та-
фо ра НО вАц јЕ вА ТРА: 

срп. – / фр. l’ar gent lui brûle les do igts (ʻно вац му пе че пр стеʼ) / шп. el di ne ro le 
qu e ma las ma nos (ʻно вац му пе че ша кеʼ).
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2.2.4. У овој гру пи на во ди мо при ме ре у ко ји ма се ре чи ко је су у нај бли-
жем окру же њу лек се ме но вац (нпр. пр љав, до ла зи ти, про ла зи ти, тр ча ти за) 
од но се на низ пој мо ва, те се исто вре ме но мо же ге не ри са ти ви ше ме та фо ра:

НО вАц јЕ бИ ћЕ/ПРЕд мЕТ:
срп. пр љав но вац / фр. ar gent sa le / шп. di ne ro su cio;
НО вАц јЕ бИ ћЕ/ПРЕ вО ЗНО сРЕд сТвО:
срп. но вац до ла зи са свих стра на / фр. l’ar gent vi ent de par to ut / шп. el di ne ro 

lle ga de to das par tes,
срп. про ла зи му ве ли ки но вац кроз ру ке / фр. – / шп. –;
НО вАц јЕ бИ ћЕ/ПРЕ вО ЗНО сРЕд сТвО У ПО КРЕ ТУ/ПРЕд мЕТ У ПО КРЕ ТУ:
срп. тр ча ти за нов цем / фр. co u rir après l’ar gent / шп. cor rer por el di ne ro; 
НО вАц јЕ ПРЕд мЕТ/дЕО ТЕ лА/бИљ КА:
срп. иш чу па ти но вац не ко ме / фр. ar rac her de l’ar gent à qu el qu ’un / шп. ar ran-

car le el di ne ro a al gu ien,
срп. – / фр. blan chis se ment de l’ar gent (ʻбе ље ње нов цаʼ) / шп. –;
НО вАц јЕ ПРЕд мЕТ/дЕО ТЕ лА:
срп. пра ти но вац / фр. – / шп. la va do de di ne ro.

2.2.5. Ори јен та ци о не пој мов не ме та фо ре на ста ју на ис ку стве ној осно ви 
од ме ра ва њем про стор них од но са и њи хо ви из вор ни до ме ни су пој мо ви као 
што су го ре/до ле, уну тра/спо ља, бли зу/да ле ко, на пред/на зад, ду бо ко/плит ко, 
цен трал но/пе ри фер но. У на шем кор пу су про на ла зи мо сле де ће ори јен та цио-
не ме та фо ре:

НО вАц јЕ лЕ вО:
срп. – / фр. met tre de l’ar gent à ga uc he (ʻста ви ти но вац ле воʼ) / шп. –;
УшТЕ ђЕ НИ НО вАц4 јЕ ПЕ РИ фЕР НО:
срп. ста вља ти но вац на стра ну / фр. met tre de l’ar gent de côté / шп. po ner el 

di ne ro de la do.

2.3. АсО цИ јА ТИв НА мЕ ТО дА У АНА лИ ЗИ КОН цЕП ТУ А лИ ЗА цИ јЕ новца. Ка ко 
би смо до би ле ре љеф ни ју сли ку пој ма нов ца, на ше ис тра жи ва ње на ста вља мо 
асо ци ја тив ним екс пе ри мен том са ци љем да утвр ди мо „асо ци ја тив не про-
фи ле” мен тал них пред ста ва у три по сма тра не кул ту ре. 

Асо ци ја тив на по ља су нај по год ни ји из вор за ис пи ти ва ње од но са из ме ђу 
је зи ка и кул ту ре и да ју бо га ту пред ста ву о жи во ту и схва та њи ма са вре ме них 
го вор ни ка. Пре ма Уфим це вој (УфИм цЕ вА 2011: 208) „асо ци ја тив но по ље сти-
му лу са је не са мо фраг мент вер бал не ме мо ри је чо ве ка, већ и фраг мент сли ке 
све та ет но са, ко ја се од сли ка ва у све сти про сеч ног но си о ца кул ту ре, ње го вих 
мо ти ва и оце на, и, као по сле ди ца то га, ње го вих кул тур них сте ре о ти па”5. Сход-
но бро ју ре ак ци ја, струк ту ра сва ког асо ци ја тив ног по ља са чи ње на је од цен тра, 
бли же, да ље и крај ње пе ри фе ри је, те се ла ко уо ча ва гра ни ца ме ђу њи ма.

4 У овом при ме ру уо ча ва мо и ме то ни ми ју. 
5 „(...) ас со ци а тив ное по ле (...) это не только фраг мент вер бальной памяти че ло ве ка, но 

и фраг мент обра за ми ра то го или ино го этно са, отра жен но го в со зна нии «сред не го» но си теля 
той или иной культуры, его мо ти вов и оце нок и, сле до ва тельно, его культурных сте ре о ти пов” 
(прев. ау то ри).
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Кул ту ра у ко јој ис пи та ни ци жи ве зна чај ни је ути че на је зич ку свест не-
го ли је зик ко јим се слу же, те при пад ни ци исте је зич ке за јед ни це ко ји жи ве 
у раз ли чи тим кул ту ра ма има ју раз ли чи те асо ци ја ци је. Сто га, ка ко би смо 
до би ле ре ле вант ну пред ста ву о је зич кој сли ци све та срп ског, фран цу ског и 
шпан ског на ро да, у ис тра жи ва њу су уче ство ва ли ис кљу чи во ис пи та ни ци 
ко ји ма је срп ски, фран цу ски или шпан ски ма тер њи је зик, и то са про сто ра 
Ср би је, Фран цу ске и Шпа ни је. У ис тра жи ва њу смо ко ри сти ле тест дис крет-
них сло бод них асо ци ја ци ја, оче ку ју ћи од ис пи та ни ка раз ли чи те ста ро сне 
до би и про фе си о нал не ори јен та ци је да на ре чи-сти му лу се срп. но вац, фр. 
ar gent, шп. di ne ro пи сме ним пу тем ре а гу ју јед ном реч ју, и то оном ко је се 
нај пре се те. Сло бод не асо ци ја ци је ука зу ју на три вр сте је зич ких од но са: 1) на 
се ман тич ку ве зу ме ђу ре чи ма, 2) на за јед нич ко по ја вљи ва ње ре чи у је зи ку 
(нпр. у фра зе ми ма), 3) на за јед нич ко по ја вљи ва ње у го во ру (син таг мат ско по-
ве зи ва ње ре чи). 

2.3.1. НО вАц. Ве ли ка фре квен ци ја пр ве асо ци ја ци је ис ти че сна жну асо-
ци ја тив ну ве зу сти му лу са и ре ак ци је, као и њи хо ву бли ску се ман тич ку ве зу. 
У на шем ис тра жи ва њу мо же мо да по ву че мо пре ци зну гра ни цу из ме ђу цен-
тра и пе ри фе ри је, бу ду ћи да се ре ак ци ја моћ по ја вљу је 30 пу та и зна чај но се 
из два ја у од но су на оста ле, те чи ни цен тар асо ци ја тив ног по ља но вац. Оста ле 
за бе ле же не ре ак ци је ја вља ју се у опа да ју ћем ни зу, гра де ћи бли жу (бо гат ство 
(13), па пир (9), па ре (9), си гур ност (9), зе ле но (9), по тре ба (9)) и да љу пе ри фе-
ри ју (пр ља во (7), зло (6), бан ка (5), сред ство (5), сре ћа (4), евро (4), ку по ви на (4), 
ма те ри ја ли зам (4), нов ча ник (4), пу то ва ње (4), бри га (3), ди нар (3), до лар (3), 
мо гућ ност (3), рад (3), зла то (3), жи вот (3)). Крај њу пе ри фе ри ју чи ни 21 ре-
ак ци ја са фре квен ци јом 2 (ау то, бла го ста ње, ка пи та ли зам, ма ни пу ла ци ја, 
не сре ћа, нов ча ни це, оде ћа, пла та, по хле па, по сао, по тре бан, про ла зан, про-
блем, ра чу ни, ра дост, рат, свет, вре ме, за до вољ ство, злат ник, рас кош) и 
57 иди о син кра тич них ре ак ци ја (нпр. ам би ци ја, бес па ри ца, бо га ће ње, бо лест, 
бр до, циљ, ци пе ле, цр но, дуг, ег зи стен ци ја, грам зи вост, из вор, је ло, кар ти ца, 
кеш, клу бо ви, ко рист, ку ћа, ла год ност, мач са две оштри це, ма те ри јал но 
за до вољ ство, му че ње, не си гур ност, не ста ши ца, обез бе ђе ност, одр жа ва ње, 
олак ша ње, опа сност, пат ња, по ква ре но, по клон, све се вр ти, си ро ма штво, 
си тан, сла ва, сти пен ди ја, ства ри, тре ба, успех, ве ли ки, во лим, за ба ва, за ра да, 
за вист, зе ле ни до ла ри, зла коб, зној).

Рас пр ше ност асо ци ја ци ја је ва жна од ли ка асо ци ја тив ног по ља. Код 234 
ис пи та ни ка за бе ле жи ле смо 101 раз ли чи ту ре ак ци ју на за да ту реч-сти му лус, 
што ука зу је на ње ну не ста бил ност у асо ци ја тив ном си сте му ис пи та ни ка и 
упу ћу је на ши ру, нео д ре ђе ни ју се ман ти ку и про дук тив ни ју спо ји вост лек се ме 
но вац са дру гим лек се ма ма у син таг мат ским и па ра диг мат ским ре ла ци ја ма. 
Име ни це-сти му лу си пре те жно иза зи ва ју па ра диг мат ске асо ци ја ци је, што 
по твр ђу ју и на ши ре зул та ти, у ко ји ма про на ла зи мо ма ли број син таг мат ских 
асо ци ја ци ја (бр до па ра, сит не па ре, ве ли ки но вац, цр ни но вац).

По је ди не ре ак ци је ис пи та ни ка упу ћу ју на од ре ђе ну ва лу ту – евро, ди-
нар, до лар, зе ле но, као и на ма те ри јал од ко јег но вац мо же да се на пра ви – 
па пир, зла то. По две ре ак ци је ука зу ју на ме сто где се но вац обич но на ла зи 
(нов ча ник, бан ка) и на на чин пла ћа ња (кар ти ца, кеш). Но вац се сти че зно јем 
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и ра дом, за ко ји се до би ја пла та, за ра да, сти пен ди ја. Но вац асо ци ра и на дуг 
и рат. 

Ис пи та ни ци но вац до жи вља ва ју као сред ство ко је омо гу ћа ва моћ, си-
гур ност, сла ву, успех, бла го ста ње, за до вољ ство, рас кош, ра дост, ла год ност 
и ко јим се мо же ку пи ти ку ћа, ау то, оде ћа, ци пе ле, по клон, је ло. Нов цем се 
пла ћа ју ра чу ни, пу то ва ња, за ба ве, од ла сци у клу бо ве. С дру ге стра не, ис пи-
та ни ци но вац до жи вља ва ју и као зло, бри гу, не сре ћу, по хле пу, про блем, бо лест, 
грам зи вост, му че ње, ма ни пу ла ци ју, не си гур ност, опа сност, пат њу, за вист, 
злу коб и као не што пр ља во и по ква ре но.

Асо ци ја тив ни тест пред ста вља вид ди ја ло га из ме ђу ис тра жи ва ча и ис-
пи та ни ка, те по је ди не ре ак ци је ту ма чи мо као од го во ре на сти му лус ко ји се 
до жи вља ва као пи та ње: но вац – да, све се вр ти, во лим, тре ба, мач са две 
оштри це.

Бе ле жи мо и 3 не пра ва ан то ни ма – бес па ри ца, не ста ши ца, си ро ма штво, 
као и 1 си но ним – па ре.

2.3.2. Ar genT. Лек се ме bil let (‘нов ча ни ца’, 20) и ric hes se (‘бо гат ство’, 19) 
чи не цен тар асо ци ја тив ног по ља лек се ме ar gent (‘но вац’). Као и у срп ском, 
оста ле за бе ле же не ре ак ци је ја вља ју се у опа да ју ћем ни зу, гра де ћи бли жу 
(po u vo ir (‘моћ’, 12), or (‘зла то’, 11), fric (‘ло ва’, 10)) и да љу пе ри фе ри ју (be soin 
(‘по тре ба’, 7), bon he ur (‘сре ћа’, 6), tra vail (‘рад’, ‘по сао’, 5), bi jo ux (‘на кит’, 4), 
eu ro (‘евро’, 4), problème (‘про блем’, 3), trop cher (‘ве о ма скуп(о))’, 3), uti le 
(‘ко ри стан’, 3)). Крај њу пе ри фе ри ју чи ни 17 ре ак ци ја са фре квен ци јом 2 (ban que 
(‘бан ка’), be a u co up (‘мно го’), bril lant (‘сја јан’), con fort (‘ком фор’), cor rup tion 
(‘под ми ћи ва ње’, ‘мо рал на ис ква ре ност’), dan ge re ux (‘опа сан’), fa ci lité (‘ла ко-
ћа’), glo i re (‘сла ва’), mal he ur (‘не сре ћа’), matériel (‘ма те ри јал’, ‘ма те ри ја лан’), 
métal (‘ме тал’), po i son (‘отров’), pa u vreté (‘си ро ма штво’), sa le (‘пр љав’), vi ce 
(‘по рок’), vi vre (‘жи ве ти’), voyage (‘пу то ва ње’)) и 57 иди о син кра тич них ре-
ак ци ја (нпр. am bi gu (‘дво сми слен’), ba gue (‘пр стен’), bel le vie (‘леп жи вот’), 
be ur re (‘ло ва’), bo ur se (‘сти пен ди ја’), ca pi ta li sme (‘ка пи та ли зам’), chèque 
(‘чек’), chic (‘шик’), chif fre (‘ци фра’, ‘број ка’), cri se (‘кри за’), cu pi dité (‘по хле-
па’), désir (‘же ља’), éco no mie (‘еко но ми ја’), équ i li bre (‘рав но те жа’), fi nan ces 
(‘нов ча не при ли ке’, ‘фи нан си је’), gag ner (‘за ра ди ти’), gérer (‘упра вља ти’), 
gu er re (‘рат’), Hèr mes (‘Хер мес’), ido le (‘идол’), im por tant (‘ва жан’), man que 
(‘не до ста так’), modéra tion (‘уме ре ност’), moyen (‘сред ство’), pe in tu re (‘сли ка’), 
piè ge (‘зам ка’), pos si bi lité (‘мо гућ ност’), réus si te (‘успех’), se xe (‘секс’), trom pe rie 
(‘пре ва ра’), vul ga i re (‘вул га ран’)). 

Код 198 ис пи та ни ка за бе ле жи ле смо 87 раз ли чи тих ре ак ци ја на сти му-
лус ar gent, те се и ов де уо ча ва не ста бил ност ове лек се ме у асо ци ја тив ном 
по љу ис пи та ни ка. Бе ле жи мо са мо 1 син таг мат ску асо ци ја ци ју – ar gent gris6 
(‘сив но вац’).

Као и у срп ском, бе ле жи мо ре ак ци је ко је озна ча ва ју ва лу ту (eu ro (‘евро’)), 
ма те ри јал од ко јег но вац мо же да се на пра ви (or (‘зла то’), métal (‘ме тал’)), 
ме сто где се но вац обич но на ла зи (ban que (‘бан ка’)), на чин пла ћа ња (chèque 
(‘чек’)), на чин сти ца ња нов ца (tra vail (‘рад’, ‘по сао’), bo ur se (‘сти пен ди ја’), 
pa ri (‘оп кла да’)). 

6 На зив за но вац сте чен пре вас ход но пре ва ром и ута јом по ре за. 
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Фран цу ски ис пи та ни ци но вац по и ма ју као moyen (‘сред ство’) ко јим се 
обез бе ђу је ric hes se (‘бо гат ство’), po u vo ir (‘моћ’), bon he ur (‘сре ћа’), con fort 
(‘ком фор’), fa ci lité (‘ла ко ћа’), glo i re (‘сла ва’), bel le vie (‘леп жи вот’), équ i li bre 
(‘рав но те жа’), indépen dan ce (‘не за ви сност’), lu xe (‘лук суз’), vie he u re u se (‘сре-
ћан жи вот’) и ко јим се мо гу ку пи ти bi jo ux (‘на кит’), ba gue (‘пр стен’), vêtement 
(‘оде ћа’), од но сно пла ти ти voyage (‘пу то ва ње’), va can ces (‘го ди шњи од мор’).

Но вац се, с дру ге стра не, до жи вља ва као problème (‘про блем’), cor rup tion 
(‘ко руп ци ја’), dan ge re ux (‘опа сан’), mal he ur (‘не сре ћа’), po i son (‘отров’), sa le 
(‘пр љав’), vi ce (‘по рок’), con tra in te (‘при си ље ност’, ‘си ла’, ‘сте га’), cri se (‘кри за’), 
cu pi dité (‘грам зи вост’), gu er re (‘рат’), op pres sion (‘по тла че ност’, ‘угње та ва ње’), 
piè ge (‘зам ка’), trom pe rie (‘пре ва ра’), vul ga i re (‘вул га ран’). 

По је ди не ре ак ци је по ја вљу ју се у об ли ку од го во ра: j’a i me ra is en avo ir 
as sez po ur po u vo ir m’en fo u tre (‘во лео/ла  бих да га имам до вољ но да ме бо ли 
уво’), mer ci, avec pla i sir (‘хва ла, са за до вољ ством’), bon he ur ? (‘сре ћа?’), ai de 
(‘по ма же’). 

Ре ак ци је по не кад про из ла зе из пре це дент них тек сто ва бу ду ћи да су део 
из ре ка, по сло ви ца, на сло ва де ла (фил мо ва, ро ма на, пе са ма и слич но) или се 
са њи ма до во де у ве зу. Пре це дент ни фе но мен је до бро по знат пред став ни ци ма 
лин гво кул ту рал не за јед ни це и ак ту е лан је на ког ни тив ном пла ну го вор ни-
ка. У на шем кор пу су бе ле жи мо три пре це дент на фе но ме на: Lu ne7 (‘Ме сец’), 
co u le8 (‘те че’), Hèr mes9 (‘Хер мес’). 

Бе ле жи мо 1 не пра ви ан то ним – pa u vreté (‘си ро ма штво’), 2 жар гон ска 
си но ни ма – fric, be ur re (‘ло ва’), као и 1 сло бод ну асо ци ја ци ју – pe in tu re (‘сли ка’).

2.3.3. Di ne ro. И у асо ци ја тив ном по љу лек се ме di ne ro (‘но вац’) мо же мо 
да по ву че мо ја сну гра ни цу из ме ђу цен тра и пе ри фе ри је, с об зи ром на то да 
се лек се ма ri qu e za (‘бо гат ство’) по ја вљу је код 36 ис пи та ни ка. Лек се ме bil le te 
(‘нов ча ни ца’, 18), po der (‘моћ’, 15), com prar (‘ку пи ти’, 12) чи не бли жу пе ри-
фе ри ју овог асо ци ја тив ног по ља, док да љу пе ри фе ри ју чи не лек се ме fe li ci dad 
(‘сре ћа’, 9), eu ro (‘евро’, 8), corrupción (‘под ми ћи ва ње’, ‘мо рал на ис ква ре ност’), 
5), ne ce si dad (‘по тре ба’, 5), ayuda (‘по моћ’, 4), tran qu i li dad (‘сми ре ност’, 3), 
lu jo (‘рас кош’, 3), po bre za (‘си ро ма штво’, 3), tra ba jo (‘рад’, ‘по сао’, 3), vi a jes 
(‘пу то ва ња’, 3). Крај њу пе ри фе ри ју чи ни 10 ре ак ци ја са фре квен ци јом 2 (нпр. 
alegría (‘ра дост’), dólar (‘до лар’), li ber tad (‘сло бо да’), ga nar (‘за ра ђи ва ти’), im-
por tan te (‘ва жан’), vi da (‘жи вот’), su fi ci en te (‘до во љан’), ava ri cia (‘твр дич лук’) 
и 30 иди о син кра тич них ре ак ци ја (нпр. ahor ro (‘штед ња’), ca sa (‘ку ћа’), ca si no 
(‘ка зи но’), ca pi ta li smo (‘ка пи та ли зам’), economía (‘еко но ми ја’), fa ma (‘сла ва’), 
in ne ce sa rio (‘не по тре бан’), pa sta (‘ло ва’), pe li gro (‘опа сност’), pla cer (‘за до вољ-
ство’), opor tu ni dad (‘при ли ка’, ‘по год ност’)). 

Код 177 ис пи та ни ка за бе ле жи ле смо 53 раз ли чи те ре ак ци је на сти му лус 
di ne ro, те уо ча ва мо не што ма њу не ста бил ност ове лек се ме у од но су на срп-
ски и фран цу ски екви ва лент. Као и у срп ском и у фран цу ском, бе ле жи мо 
ре ак ци је ко је озна ча ва ју ва лу ту (eu ro (‘евро’), dólar (‘до лар’)), на чин сти ца ња 

7 Пре ма фран цу ској по сло ви ци: Lu ne d’ar gent, c’est du be au temps.  
8 Пре ма фран цу ском из ра зу co u ler à flots.
9 Хер мес је углед на фран цу ска мод на ку ћа ко ја у свом асор ти ма ну ну ди лук су зну жен-

ску оде ћу, са то ве, тор бе, обу ћу. 
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нов ца (tra ba jo (‘рад’, ‘по сао’)). За раз ли ку од срп ског и фран цу ског асо ци ја-
тив ног по ља, у шпан ском бе ле жи мо не са мо ме сто где но вац мо же исто вре-
ме но да се за ра ди и из гу би – ca si no (‘коц кар ни ца’), не го и гру пу љу ди ко ји 
се до во де у ве зу са нов цем – políticos (‘по ли ти ча ри’).

Шпан ски ис пи та ни ци но вац по и ма ју као in stru men to (‘сред ство’) ко јим 
се обез бе ђу је po der (‘моћ’), fe li ci dad (‘сре ћа’), tran qu i li dad (‘сми ре ност’), fa ma 
(‘сла ва’), luјо (‘лук суз’), alegría (‘ра дост’), li ber tad (‘сло бо да’), esta bi li dad (‘ста-
бил ност’), fu tu ro (‘бу дућ ност’), pla cer (‘за до вољ ство’), co mo di dad (‘удоб ност’) 
и ко јим се мо гу com prar (‘ку пи ти’) ca sa (‘ку ћа’), coc he (‘ко ла’), mansión (‘лук-
су зна ку ћа’, ‘ви ла’), од но сно пла ти ти vi a jes (‘пу то ва ња’). 

Ме ђу тим, но вац се до жи вља ва и као pro ble ma (‘про блем’), corrupción 
(‘под ми ћи ва ње’, ‘мо рал на ис ква ре ност’), pe li gro (‘опа сност’), in fe liz (‘не сре-
ћан’), cri sis (‘кри за’), cruel (‘окру тан’), de pen den cia (‘за ви сност’), sac ri fi cio 
(‘жр тво ва ње’), so le dad (‘са мо ћа’, ‘уса мље ност’). 

Јед на ре ак ци ја је у об ли ку од го во ра – ayuda (‘по ма же’). Бе ле жи мо 
2 не пра ва ан то ни ма – po bre za (‘си ро ма штво’), esca sez (‘бе да’, ‘оску ди ца’), 
1 жар гон ски си но ним – pa sta (‘ло ва’) и 1 син таг мат ску асо ци ја ци ју – montón 
de di ne ro (‘огром на ко ли чи на нов ца’).

2.4. ПРО ТО ТИ ПИч НИ сцЕ НА РИО. Ре зул та ти асо ци ја тив ног те ста ука зу ју на 
зна тан број исто вет них асо ци ја ци ја у три је зи ка, те мо же мо да за кљу чи мо 
да три по сма тра на ет но са на вр ло сли чан на чин кон цеп ту а ли зу ју но вац, 
гра де ћи про то ти пич ни сце на рио са сле де ћим ком по нен та ма: 1) два уче сни-
ка – но вац (сред ство) и чо век (ко ри сник сред ства); 2) из вор/на чин сти ца ња 
нов ца: рад, по сао, зној, пла та, сти пен ди ја, коц кар ни ца; 3) раз лог сти ца ња 
нов ца: а) по тре ба – је ло, ра чу ни, оде ћа, ци пе ле, ку ћа, ства ри; б) ма те ри јал но 
за до вољ ство – на кит, ко ла, ви ла, рас кош, ком фор, бла го ста ње; в) за ба ва – 
пу то ва ња, го ди шњи од мор, клу бо ви; г) же ља за по сти за њем од ре ђе ног ци ља 
– сла ва, моћ, успех; 4) по сле ди ца (не)сти ца ња нов ца – сре ћа, си гур ност, ра-
дост, за до вољ ство, ла год ност, сми ре ност, сло бо да, не си гур ност, си ро ма-
штво, опа сност, пат ња, бри га, про блем, не сре ћа, са мо ћа, грам зи вост, твр-
дич лук. По је ди ни сег мен ти ком по нен те 3 (б), в), г)) мо гли би се свр ста ти и у 
ком по нен ту 4.

3. ЗА КљУ чАК. Спо јем пој мов них ме та фо ра и асо ци ја тив не ме то де до би ле 
смо сло је ви ту сли ку о пој му нов ца. Ис тра жи ва ње по ка зу је да се но вац ско ро 
исто вет но кон цеп ту а ли зу је у три лин гво кул ту рал не за јед ни це. Већ и са ма 
реч нич ка де фи ни ци ја по ка зу је да је но вац про то ти пич ни тр о ди мен зи о нал ни 
ПРЕд мЕТ (̒ сред ство пла ћа ња’, ʻнов ча ни ца у ме та лу’, ʻимо ви на’). Но вац у зна-
че њу ʻбо гат ство’ по и ма се ка ко као тр о ди мен зи о нал ни пред мет, та ко и као 
про то ти пич на мА ТЕ РИ јА ко ја се по тен ци јал но бес ко нач но про сти ре без гра-
ни це и об ли ка.

Уо че не пој мов не ме та фо ре: НО вАц јЕ мА ТЕ РИ јА (23), НО вАц јЕ бИ ћЕ (8), НО-
вАц јЕ бИ ћЕ/ПРЕд мЕТ/дЕО ТЕ лА/ПРЕ вО ЗНО сРЕд сТвО/бИљ КА (7) и НО вАц јЕ ПРЕд мЕТ 
(3) та ко ђе ука зу ју на кон крет ност нов ца. Из ра зи та слич ност у по и ма њу нов ца 
уоч љи ва је и на је зич ком ни воу. Од 45 по сма тра них ме та фо ра лек сич ко и се-
ман тич ко по кла па ње у три је зи ка при сут но је код чак 24 је зич ке ре а ли за ци је.
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Ана ли за асо ци ја тив них по ља упу ћу је на то да код ис пи та ни ка сва три 
ет но са по сто ји по ду дар ност ме ђу нај фре квент ни јим ре ак ци ја ма ко је су, до-
ду ше, раз ли чи то ди стри бу и ра не: бо гат ство, моћ, по тре ба. По кла па ња про-
на ла зи мо и ме ђу дру гим ре ак ци ја ма (нпр. рад, ку ћа, рас кош, ком фор, пу то-
ва ња, евро, ку по ви на, сре ћа, про блем, си ро ма штво) што чи ни осно ву за 
исто ве тан про то ти пич ни сце на рио у ко ме но вац има вр ло кон крет ну свр ху. 
Фран цу ски и шпан ски ис пи та ни ци но вац по и ма ју као вр ло кон кре тан, бу ду-
ћи да лек се ма bil let (‘нов ча ни ца’) пред ста вља цен тар фран цу ског асо ци ја-
тив ног по ља, а шпан ска лек се ма billetе (‘нов ча ни ца’) бли жу пе ри фе ри ју. 

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

ВлА јИћ-ПО ПО вИћ, Ја сна. По ре кло нов ца. Ју жно сло вен ски фи ло лог LXVI (2010): 163‒185.
БУ гАР сКИ, Ран ко. Је зик и кул ту ра. Бе о град: ХХ век, 2005. 
РСА НУ: Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка, 1‒. Бе о град: СА НУ, 1959‒.
УфИм цЕ вА, На талья Вла ди ми ров на. Языко вое со зна ние: ди на ми ка и ва ри а ֳ ив носֳь. Мо сква: 

Рос сийска я ака де мия на ук. Ин сти тут языко зна ния, 2011.
*

Dic ci o na rio de la len gua española. Ma drid: Real Aca de mia Española, 1992.
Kli ko vac, Duš ka. Se man ti ka pred lo ga. Be o grad: Fi lo loš ki fa kul tet, 2000.
Kövecses, Zoltán. Me tap hor. A Prac ti cal In tro duc tion. New York: Ox ford Uni ver sity Press, 2002. 
TLF: Trésor de la lan gue française : dic ti on na i re de la lan gue du XI Xe et du XXe siè cle (1971-1994). 

Pa ris : Éd. du CNRS – Klin cksi eck: Gal li mard.

Kse ni ja Šu lo vić 
Dra ga na Drob njak

THE CON CEPT OF MO NEY IN SER BIAN, FRENCH AND SPA NISH

S u m  m a r y

The pa per de als with the con cep tu a li za tion of mo ney in Ser bian, French and Spa nish. The very 
de fi ni tion of the dic ti o nary units de mon stra tes that mo ney is a pro totypi cal three-di men si o nal ob ject 
(ʻme ans of payment’, ʻcoin’, ʻas sets’). Mo ney in the sen se of ʻwe alth’ is con ce i ved as a three-di men-
si o nal ob ject, such as the pro totypi cal sub stan ce that is po ten ti ally en dless wit ho ut bor ders and 
sha pes. The re sults of the analysis re veal that mo ney is con cep tu a li zed in al most iden ti cal ways in 
the three lan gu a ge com mu ni ti es ob ser ved (24). The con cepts which are fo und in the ma jo rity of 
exam ples are: mo ney is sub sTan ce (23) and mo ney is be ing (8). 

The analysis of the as so ci a ti ve fi eld po ints to the over lap ping bet we en the su bjects of all the 
three lan gu a ge gro ups in terms of the most fre qu ent re ac ti ons, de spi te the dif fe ren ces in the ir di stri-
bu tion. Tho se are we alth, po wer and need. Pa ral lels are al so fo und among ot her re spon ses (e.g. work, 
ho me, lu xury, com fort, tra vel, eu ro, shop ping, hap pi ness, pro blem, po verty), which ma kes the ba sis 
for the iden ti cal pro totypi cal sce na rio in which mo ney has a very spe ci fic pur po se. French and Spa-
nish re spon dents per ce i ve mo ney as very con cre te sin ce the cen ter of the French as so ci a ti ve fi elds is 
the le xe me bil let (ʻno tes’), and the Spa nish le xe me bil le te (ʻno tes’) re pre sents a clo ser pe rip hery.
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“A FIT AND PRO PER PO LI CE OF FI CER”: SE MAN TIC STRUC TU RE  
OF BI NO MIAL EX PRES SI ONS IN PO LI CE WRIT TEN RE PORTS*

This pa per aims to pre sent the se man tic re la ti ons bet we en the mem bers of bi no mial 
ex pres si ons com mon in po li ce writ ten re ports in En glish. The use of bi no mial (and for cer tain 
pur po ses mul ti no mial) ex pres si ons and clu ste ring of synonymo us words are so me of the dis-
tin cti ve fe a tu res of po li ce re gi ster which co uld be ea sily de fi ned as a spe ci fic va ri ety of le gal 
lan gu a ge. The re sults show that the most com mon types of se man tic re la ti on ships bet we en 
bi no mi als in the po li ce re ports are se man tic op po si tion, synonymy, com ple men ta rity and 
hyponymy. We po stu la te that the ten dency to in clu de all the pos si ble aspects of so me le gal 
pro ce du res or il le gal acts and to pre vent ar bi trary in fe ren ces has cre a ted the need for bi no mial 
ex pres si ons in po li ce re ports.

Kew words: po li ce re ports, le gal lan gu a ge, bi no mial ex pres si ons, se man tic re la ti ons.

У ра ду на сто ји мо да пред ста ви мо се ман тич ке од но се ме ђу чла но ви ма би но ми-
нал них из ра за у по ли циј ским из вје шта ји ма на ен гле ском је зи ку. Упо тре ба би но ми нал-
них или мул ти но ми нал них из ра за пред ста вља ди стинк тив но оби љеж је по ли циј ског 
ре ги стра ко ји се мо же де фи ни са ти и као осо бе ни ва ри је тет је зи ка пра ва. Ре зул та ти овог 
ис тра жи ва ња по ка зу ју да су нај че шћи ти по ви се ман тич ких ве за ме ђу чла но ви ма би но-
ми нал них из ра за од но си опо зи ци је, си но ни ми је, ком пле мен тар но сти и хи по ни ми је. 
По ла зи мо од прет по став ке да је на мје ра да се об у хва те сви аспек ти од ре ђе не прав не 
про це ду ре или по чи ње ног кри вич ног дје ла и пред у при је де про из вољ ни за кључ ци ство-
ри ла по тре бу за при мје ном ових из ра за у по ли циј ским из вје шта ји ма.

Кључ не ри је чи: по ли циј ски из вје шта ји, прав ни је зик, би но ми нал ни из ра зи, се ман-
тич ки од но си.

1. in Tro duc Tion. Bi no mial ex pres si ons re pre sent a very in te re sting su bject 
in con tem po rary lin gu i stic stu di es due to the ir pre sen ce and per va si ve ness in al-
most all lan gu a ges. Many lin gu ists ha ve stu died the de ter mi nants which in flu en ce 
the pa i ring and (ir)re ver si bi lity of ele ments in such phra ses. This lin gu i stic phe-
no me non has been tre a ted un der dif fe rent la bels, in clu ding ir re ver si ble bi no mi als 
(mal kiel 1959; bo lin ger 1962; gu sTaFsson 1984), fre e zes (co o per ‒ ross 1975; 
oden ‒ lo pes 1981; gill 1988) or co njo i ned le xi cal pa irs (ba kir 1999).

 Hil tu nen (1990: 11) cla ims that in the ca se of writ ten lan gu a ge, the study of 
texts has co me in to the fo re gro und, espe ci ally from the po int of vi ew of the in ter-
ac tion bet we en fun ction and struc tu re. He al so com ments that “new terms such 
as re gi ster, spe cial lan gu a ge, su blan gu a ge and lan gu a ges of the pro fes si ons we re 
in tro du ced in to di scus si ons of style” (12) be ca u se “lan gu a ges do not fun ction in 

* This pa per pre sents the re sults of a re se arch of bi no mi als in po li ce writ ten re ports con duc ted 
as a part of the PhD the sis na med Po li ce Di sco ur se from the Per spec ti ve of Fo ren sic Lin gu i stics. The 
pa per en ti tled Se man tic Re la ti ons bet we en the Mem bers of Bi no mial Ex pres si ons in Po li ce Re ports 
in En glish was pre sen ted at the 10th In ter na ti o nal Con fe ren ce on En glish Lan gu a ge and Li te rary 
Stu di es, Re-en te ring the Old Spa ces, or ga ni zed by the De part ment of En glish Lan gu a ge and Li te ra-
tu re, Nik šić, Mon te ne gro, Oc to ber 2‒4, 2014.
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a va cu um” and con text, in tra- and ex tra lin gu i stic (so cial and physi cal) fac tors need 
to be ta ken in to ac co unt be ca u se they cre a te a con ti nu um. On the le xi cal le vel, 
the styli stic analysis is con cer ned with the way in which in di vi dual words and 
phra ses tend to pat tern in dif fe rent con texts.

The po li ce writ ten lan gu a ge, as well as le gal lan gu a ge with which this re gi-
ster sha res many le xi cal and syntac tic cha rac te ri stics, is per va ded with bi no mial 
and mul ti no mial ex pres si ons com po sed of two or mo re ele ments re pre sen ting 
usu ally very for mal, tec hni cal terms. Bro adly spe a king, enu me ra tion of synonymo us 
words in le gal re gi ster ari ses from the at tempt to be per fectly cle ar, unam bi gu o us 
and all-in clu si ve and to avoid wrong in ter pre ta ti ons of le gal do cu ments. 

Alt ho ugh the po li ce re ports which con sti tu te our cor pus re pre sent per so nal 
ex pe ri en ce nar ra ti ves writ ten by the ini tial in ve sti ga ting of fi cers who ma de the 
re port, the ir lan gu a ge is ex tre mely for mal and highly bu re a uc ra tic, with ex pli cit 
ten dency to pro vi de all the ne ces sary de ta ils which might be con si de red im por tant 
at so me po int of the in ve sti ga ti ve pro cess. Furt her mo re, the pro se cu tor ne eds to 
un der stand the full ran ge of the event simply by re a ding the po li ce re ports. He or 
she will then ha ve to de ci de whet her all of the ele ments of the cri me ha ve been 
pre sen ted cor rectly in or der to su stain the pro per char ge and even tu ally pro ve the 
ca se. In ad di tion to the pro se cu tor, jud ges, ot her at tor neys and ju ri es will ha ve to 
rely on spe ci fic in for ma tion re cor ded in po li ce re ports to ma ke a de ci sion abo ut 
the ho nesty, de cep tion, gu ilt or in no cen ce of the par ti es in vol ved in the re por ted 
event (red Wi ne 2003: 3). One of the lin gu i stic de vi ces used for pro vi ding da ta that 
con firm cor rect fol lo wing of esta blis hed le gal pro ce du res is the usa ge of bi no mial 
and mul ti no mial ex pres si ons which will be the su bject of this par ti cu lar re se arch 
pa per. The pri mary fo cus wlll be on the types of se man tic re la ti ons bet we en the 
ele ments of such ex pres si ons in po li ce re ports.

2. da Ta and meT Ho do logy. This re se arch has been con duc ted on the cor pus 
of po li ce re ports in En glish. In 2009, owing to our per so nal con tacts with pro fes-
sor John Ol sson, a re now ned Bri tish fo ren sic lin gu ist and the aut hor of se ve ral 
well-known bo oks on fo ren sic lin gu i stics, we we re al lo wed to use his per so nal 
da ta ba se con ta i ning 104 po li ce re ports ma de bet we en 2001 and 2008 for our re-
se arch pur po ses. The se re ports we re ma de by Bri tish and Au stra lian po li ce of fi cers 
and they are all par ti ally anonymi zed so that the na mes of the par ti ci pants, towns, 
po li ce sta ti ons and ot her re le vant de ta ils which co uld je o par di ze the ir anonymity 
are hid den, usu ally by using the ca pi ta li zed words NA ME, AC CU SED, TOWN 
etc. The se re ports ge ne rally con tain in for ma tion abo ut the par ti cu lar met hods a 
cri me has been car ried out, the spe ci fic in ju ri es or pro perty da ma ges su sta i ned 
by a vic tim and all the dif fe rent ac ti ons an of fi cer to ok to in ve sti ga te the cri me. 
The re are al so re ports of do me stic vi o len ce, su spi ci o us be ha vi or and drunk dri-
ving. The re ports vary in the ir length, but a typi cal re port con ta ins bet we en 450 
and 620 words.

It is worth no ting that this par ti cu lar re se arch re pre sents a part of a bro a der 
study of le xi cal and syntac tic pro per ti es of po li ce writ ten di sco ur se si tu a ted in the 
re la ti vely new but gro wing fi eld of fo ren sic lin gu i stics which co vers dif fe rent 
aspects of in ter fa ce bet we en lin gu i stics and the law, in clu ding law en for ce ment. 
The aim of the ove rall study is de scri bing lin gu i stic fe a tu res of po li ce writ ten 
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di sco ur se in or der to pro vi de gro unds for ea si er iden ti fi ca tion of pos si ble in tru sion 
of the po li ce re gi ster in the sen se of in ten ti o nal or unin ten ti o nal chan ging of parts 
of ori gi nal sta te ments or writ ten con fes si ons gi ven by su spects or wit nes ses to the 
cri mes. In the Uni ted King dom, many ca ses in vol ved qu e sti o ning the aut hen ti city 
of in ter ro ga tion tran scripts or su spects’ sta te ments1 which had pro vi ded cru cial 
in cri mi na ting evi den ce aga inst the pe o ple ac cu sed of the cri mes. Jönsson and 
li nell (1991) fo und that in the writ ten ver si ons of the se re cords the re is a mo re 
ela bo ra te and vi si ble nar ra ti ve struc tu re, mo re emp ha sis on a le gally re le vant per-
spec ti ve, as well as a mo ve ment from va gu e ness to pre ci sion, from in co he ren ce 
to co he ren ce, and from emo ti o na lity to a mo re ne u tral to ne.

Di sco ur se analysis and, par ti cu larly, styli stic analysis which stri ves to iden-
tify pat terns of usa ge in spe ech and wri ting con sti tu te the main fra me work of this 
re se arch. It is sup por ted by a qu a li ta ti ve analysis of dif fe rent types of se man tic 
re la ti ons bet we en the items co njo i ned in bi no mi als and mul ti no mi als fo und in the 
po li ce re ports and sup ple men ted by a qu an ti ta ti ve analysis of the da ta pre sen ted 
in the fi nal part of the pa per. We are con cer ned with the ef fect an aut hor of a re-
port tri es to com mu ni ca te to the re a der by using bi no mial ex pres si ons. In ot her 
words, we try to esta blish the most im por tant com mu ni ca ti ve pur po ses of such 
ex pres si ons wit hin the con text of po li ce in sti tu ti o nal di sco ur se. The analysis of 
se man tic re la ti ons is ba sed on com po nen tial analysis. The re sults of the analysis 
pre sent the most fre qu ent types of se man tic re la ti on ships bet we en the ele ments 
of bi no mi als and mul ti no mi als in the po li ce re ports.

3. po li ce re gi sTer as a sub-re gi sTer oF le gal lan gu a ge. Ac cor ding to Co ult-
hard (2007: 78) “spe a king and wri ting li ke a po li ce of fi cer (or in po li ce re gi ster) 
is so met hing we can re cog ni ze styli sti cally, and sta te ments by the po li ce ha ve 
the ir own dis tin cti ve style, mo ti va ted by the need for pre ci sion and ac cu racy”. The 
uni que lan gu a ge of po li ce has been the su bject of many stu di es fo cu sing pri ma rily 
on dif fe rent aspects of in ter ro ga ti ons of su spects and wit nes ses in po li ce sta ti ons 
(Jönsson ‒ li nell 1991; sHuy 1998; 2005; Ha WorTH 2002; gib bons 2003; coT Te ril 
2007; rock 2008 etc.). The ma jo rity of the se stu di es fo cu sed on the lan gu a ge of 
po li ce in ter vi ews, espe ci ally the is su es re la ted to asking qu e sti ons du ring in ter-
vi ews, the tran sfor ma tion of the spo ken di a lo gue in po li ce in ter ro ga ti ons in to the 
writ ten text of the po li ce re cord and the asymme try of po wer bet we en the par ti-
ci pants in the in sti tu ti o nal con text. Our pa per, on the ot her hand, in ve sti ga tes 
cer tain le xi cal fe a tu res of po li ce lan gu a ge in the writ ten me di um, out of the con-
text of po li ce-su spects en co un ter and in ter ac tion.

 Po li ce re gi ster is clo sely re la ted to le gal di sco ur se in its overly bu re a uc ra tic 
na tu re dis tin cti ve for its high for ma lity, com plex sen ten ce struc tu re, use of ar cha-
isms and nu me ro us terms with spe ci fic le gal me a ning dif fe rent from the one a 
word or phra se has in its everyday usa ge. Both lawyers and lin gu ists agree that 

1 “No ta ble ca ses in clu ded ap pe a ling aga inst the con vic ti ons of De rek Ben tley (post hu mo usly 
par do ned) the Bir ming ham Six, The Gu ild ford Fo ur, the Brid ge wa ter Three, and so on. The se last 
fo ur ca ses all re lied on the work of Bri ta in’s most di stin gu is hed fo ren sic lin gu ist, Pro fes sor Mal colm 
Co ult hard of Bir ming ham Uni ver sity, a di sco u r se analyst who had first ta ken an in te rest in fo ren sic 
qu e sti ons fol lo wing an in qu iry from a col le a gue.” Ol sson, J. What is Fo ren sic Lin gu i stics?, p.5, 
<www.the text.co.uk/docs/what_is.doc> 03.04.2011.
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the law “is an over whel mingly lin gu i stic in sti tu tion” (gib bons 2003: 1). Many 
col lo ca ti ons of two or mo re synonymo us words fo und in le gal do cu ments stem 
from the Nor man pe riod of Bri tish hi story. As Hil tu nen (1990: 53) puts it, the 
“co re of En glish le gal vo ca bu lary is of French ori gin, and usu ally, the mo re ‘le gal’ 
a word is the mo re li kely it is to be French”. The re was a cle ar ten dency in early 
me di e val En glish to use a French word along with its na ti ve synonym be ca u se the 
lat ter fun cti o ned “mo re or less openly as an in ter pre ta tion of the for mer for the 
be ne fit of tho se who we re not yet fa mi li ar with the mo re re fi ned ex pres si on” (gu-
sTaFsson 1975: 11). Ho we ver, the se ex pres si ons ha ve been pre ser ved as dis tin cti ve 
fe a tu res of mo dern le gal lan gu a ge. Ti ers ma (1999: 61) cla ims that “so me ti mes 
co njo i ned phra ses and lists ha ve a le gi ti ma te fun ction. El sew he re, they are a cre-
a tu re of ha bit, used in con texts whe re a sin gle word or phra se wo uld do just as 
well” and con clu des that “co njo i ning words and phra ses [...] se ems en de mic in 
le gal wri ting”.

 Strict ru les go vern po li ce re port wri ting and dif fe rent de part ments train 
the ir of fi cers to do it pro perly. The in ci dent re port they le arn to wri te is the fac tual 
nar ra ti ve ac co unt of a cri me. An of fi cer must not only be able to do his/her job 
wit hin the sco pe of the law, but he or she must al so be able to ac cu ra tely re cord 
in for ma tion con cer ning tho se ac ti vi ti es and pre sent it to tho se who we re not the re. 
The ini tial in ve sti ga ting of fi cers are the first re spon ding of fi cers to the sce ne of 
an in ci dent and it is ex tre mely im por tant “to ac cu ra tely and de scrip ti vely re cord 
short-li ved evi den ce” (red Wi ne 2003: 2). This sort of re spon si bi lity im pli es con stant 
con cern with pre ci sion, ob jec ti vity and cla rity of the nar ra ti ve which even tu ally 
con firms the of fi ce r’s cre di bi lity and pro fes si o nal com pe ten ce. Many pe o ple both 
in si de and out si de the cri mi nal ju sti ce system can get ac cess to po li ce re ports and, 
ac cor dingly, draw con clu si ons abo ut the cho i ces a po li ce of fi cer ma de whi le de a ling 
with a par ti cu lar si tu a tion. An omis sion of cri ti cal de ta ils can not la ter be ad ded 
to a re port wit ho ut do ub ting its ve ra city. Con se qu ently, le xi cal cho i ces a po li ce 
of fi cer ma kes in the pro cess can be of ex tre me im por tan ce for pro ving his/her 
own com pe ten ce and te stifyin g that he or she fol lo wed pro per po li ci es and pro ce-
du res of the de part ment as well as le gal gu i de li nes for ju stifyin g an ar rest or di sci-
pli nary ac tion. 

4. THe na Tu re and sTruc Tu re oF bi no mi als. Mal kiel (1959: 113) says that a 
bi no mial re pre sents “the se qu en ce of two words per ta i ning to the sa me form-class, 
pla ced on an iden ti cal le vel of syntac tic hi e rarchy, and or di na rily con nec ted by 
so me kind of le xi cal link”. He do es not re gard them as idi oms or phra se o lo gi cal 
for mu las as the ir me a ning may be com po si ti o nal. Furt her mo re, bi no mi als can 
ran ge from free com bi na ti ons to ir re ver si bles, from in stant for ma ti ons to ste re-
otyped  com bi na ti ons (klégr ‒ čermák 2008: 41). The most com mon co or di na ting 
co njun ction in a bi no mial is and, which sug gests ad di tion, ex pan si on of me a ning 
or a cre a tion of a co he si ve who le (ko paczyk 2013: 71). Less fre qu ent le xi cal links 
bet we en the two co njuncts are or and nor (which in tro du ce con trast or ex clu ding 
op ti ons), to, by, ne it her, aga inst, but and af ter. 

The struc tu re and the ro le of fi xed ex pres si ons has be co me an im por tant 
fo cus of dif fe rent lin gu i stic stu di es, espe ci ally with re gard to the idi om prin ci ple 
in tro du ced by Sin cla ir (1991: 110) and his ob ser va ti ons such as that “a lan gu a ge 
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user has ava i la ble to him or her a lar ge num ber of se mi-pre con struc ted phra ses 
that con sti tu te sin gle cho i ces, even tho ugh they might ap pe ar to be analysa ble 
in to seg ments”. As far as le gal di sco ur se is con cer ned, bi no mi als ha ve been re-
gar ded as exam ples of for mu la ic and con ven ti o nal lan gu a ge use (mel lin koF 1963; 
da neT 1980; gu sTaFsson 1984; ma ley 1994 and many ot hers). Da net (1985: 283) 
cla ims that “the le gal re gi ster is stri king for its use of ela bo ra te pa ral lel struc tu res” 
and ex pla ins that “bi no mial ex pres si ons are a spe cial ca se of pa ral le lism”. Gu-
staffson (1975: 76) de fi nes bi no mi als as se qu en ces of words be lon ging to the sa me 
form-class which are syntac ti cally co or di na te and se man ti cally re la ted and sug-
gests that so me bi no mi als are ex tre me ca ses of col lo ca tion. She al so po ints out 
that “when a bi no mial be co mes po pu lar in lan gu a ge and re ac hes a for mu la ic 
sta ge, the se qu en ce of mem bers tends to be co me fi xed and the bi no mial is vir tu-
ally ir re ver si ble” (p.19) as is the ca se with the phra ses to ha ve and to hold, la di es 
and gen tle men, sick and ti red or back and forth. In such in stan ces, the fi xed or der 
of mem bers is pre fer red so strongly that the re ver se is re gar ded as highly mar ked 
and may even be dif fi cult to un der stand or at le ast so und un na tu ral.

Bi no mi als are cer ta inly qu i te pro duc ti ve in con tem po rary En glish and so me 
pho ne tic pro per ti es ha ve pro bably con tri bu ted to the ir po pu la rity and con ti nu ing 
exi sten ce. da mo va (2007: 37) sug gests that “the re pe ti tion of ini tial con so nants 
or vo wels is fre qu ent, and even the ex ten si on of the re pe ti tion from the first con so-
nant to the fol lo wing vo wel is not uni que (cash and ca rry). The se cond pho ne tic 
de vi ce wi dely used is rhyme (blood and mud, hig hways and byways). As so nan ce 
is a less com mon de vi ce in bi no mi als, tho ugh so me in stan ces can be fo und (hard 
and fast)”. Da mo va (p. 33) sug gests that, as far as le gal texts are con cer ned, “the 
‘po e tic adorn ments’ wo uld ha ve ser ved as mne mo nic de vi ces to re mem ber a le gal 
text ea sily”. Many bi no mi als are com po sed of fo re ign and na ti ve words (last will 
and te sta ment, ru les and re gu la ti ons) and most of them are or de red ac cor ding to 
the “end we ight” prin ci ple (le ecH 2002: 210) i.e. the pre va lent or der is short plus 
long word (gi ve and be qu est, una ble and un wil ling, full and ab so lu te). gu stafsson 
cla ims that bi no mi als oc cur in law lan gu a ge fi ve ti mes mo re than in no vels, jo ur-
na lism, or po pu lar sci en ti fic style” (1975: 25). Ap pa rently, the qu est for pre ci sion 
and ex pli cit ness re pre sents the main re a son for the ir over whel ming pre sen ce in 
le gal di sco ur se.

5. se man Tic re la Ti ons beT We en bi no mial ex pres si ons in po li ce re porTs. Se-
man tic cor re spon den ce, apart from the syntac tic one, re pre sents one of the most 
im por tant aspects in vol ved in for ming bi no mi als and mul ti no mi als sin ce the se 
ex pres si ons can not be com po sed of two or mo re se man ti cally un re la ted words. In 
this pa per we will try to il lu stra te the most com mon types of se ma tic re la ti ons 
bet we en the se ex pres si ons fo und in our cor pus of po li ce re ports. Po li ce of fi cers 
of ten qu o te who le pa ra graphs of cer tain le gal do cu ments in the ir re ports in or der 
to sup port or ju stify the ir ac ti ons in dif fe rent si tu a ti ons, so it is not un com mon to 
find exam ples of very for mal, le gal bi no mial ex pres si ons typi cal of the lan gu a ge 
of law. The be low clas si fi ca tion is ba sed on com po nen tial analysis by which we can 
analyze a set of re la ted lin gu i stic items, espe ci ally word me a nings in to com bi na-
ti ons of fe a tu res in terms of which each item can be com pa red with any ot her.
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5.1. se man Tic op po si Tion. To pa rap hra se Cru se (1986: 197), op po si tes dif fer in 
only one di men sion of me a ning, but are si mi lar in most ot her re spects, in clu ding 
si mi la rity in gram mar. Ac cor dingly, in such bi no mi als, the co njo i ned items must 
sha re a cer tain de gree of si mi la rity but the ir re la tion is po la ri zed such as in the 
exam ple hus band and wi fe. Both ele ments can be mar ked (+Con cre te), (+Ani ma te), 
(+Hu man) and (+Mar ried), but A dif fers from B in terms of the fe a tu re (Ma le) – 
hus band is (+Ma le) and wi fe is (-Ma le). The fol lo wing re pre sents exam ples of the 
sub ca te go ri es of se man tic op po si tion we ha ve fo und in the po li ce writ ten re ports. 
So me of the sen ten ces which con tain bi no mi als are rat her long and com plex, so we 
in ten ti o nally gi ve only the part of a cla u se that exem pli fi es the usa ge of a spe ci fic 
bi no mial.
(1) …on a co unt of any and all in ju ri es and da ma ges, known and unk nown, both to 

per son and pro perty…;
(2) Every per son in char ge of a mo tor ve hic le or stre et car who is di rectly or in di rectly 

in vol ved in an ac ci dent shall…;
(3) …per sons re si ding or ha ving re si ded in the sa me ho u se hold…;
(4) The po li ce can de ci de whet her or not to ar rest and to lay char ges… .

The type of op po si tion shown in exam ples 1 and 2 is ba sed on a morp ho lo-
gi cal dif fe ren tial fe a tu re which is pre sent in one mem ber and ab sent in the ot her. 
This dif fe ren tial fe a tu re may be said to mark one of the mem bers of the op po si tion 
po si ti vely and the ot her one ne ga ti vely. In the first two exam ples this kind of op-
po si tion is mar ked by ne ga ti ve pre fi xes. Be si des, it is pos si ble to find bi no mi als 
in which op po si tion is ac hi e ved by syntac tic me ans (e.g. the ac ti ve ver sus pas si ve 
vo i ce, the af fir ma ti ve or ne ga ti ve) li ke in exam ples 3 and 4. Ac cor ding to Gu stafsson, 
such bi no mi als are ra re (1975: 88). 

The re are al so exam ples of op po si tion bet we en ani ma te and ina ni ma te en ti ti es 
in po li ce re ports. In this re spect, the spe ci fic se man tic cri te ria which de ter mi ne 
the syntac tic fe a tu res of such bi no mi als are per so na lity (in the sen se ‘hu man’) and 
ani macy (ani ma te or si mi lar to ani ma te) as it is so me ti mes dif fi cult to de ter mi ne 
what en ti ti es can be ca te go ri zed as ani ma te con si de ring the fact that even a firm, 
en tity or or ga ni za tion can be re gar ded as ani ma te be ca u se they are con sti tu ted of 
pe o ple. He re are so me of the exam ples from the po li ce re ports:
(5) No per son, firm, or ga ni za tion or cor po ra tion shall hold a ga ra ge sa le for a lon ger 

pe riod than two days…;
(6) No per son or en tity shall gi ve or send ca u se to be gi ven or sent in any man ner any 

alarm or un law ful en try which he knows to be fal se.

The abo ve exam ples re pre sent the parts of the re ports in which of fi cers qu o te 
pre scri bed re gu la ti ons in or der to sup port the po li ce pro ce du res they fol lo wed for 
ar re sting pe o ple who vi o la ted them. In this re spect, they re pre sent exam ples of 
le gal lan gu a ge in its ful lest sen se, which is qu i te evi dent not only from the pre-
sen ce of very for mal bi no mial ex pres si ons but al so from the usa ge of the mo dal 
verb shall in its spe cial me a ning, in di ca ting obli ga tion, which is typi cal of le gal 
do cu ments.

Anot her ca se of op po si ti o nal re la ti ons in bi no mi als is di rec ti o nal op po si tion 
which can be seen in its sim plest form in the everyday no tion of con trary mo tion. 
Cru se (1986: 223) po ints out that any di rec tion from a ba se po int must be esta blis hed 
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eit her with re spect to so me se cond re fe ren ce po int, or by re fe ren ce to the ori en ta tion 
or mo tion of so me en tity. Con se qu ently, we ha ve fo und that such bi no mi als are 
typi cally cha rac te ri zed by lo ca tion, mo ve ment or chan ge which can be seen in the 
fol lo wing exam ples:
(7) Per sons en te ring or le a ving a bu si ness af ter ho urs co uld be bur glars…;
(8) …it is strictly for bid den for an of fi cer to exer ci se po li ce aut ho rity whi le un der the 

in to xi cants whet her on or off duty;
(9) …po li ce po wers to gat her in for ma tion re la ting to flights and voyages to or from the 

Uni ted King dom… .

Re ci pro city is anot her type of op po si tion de sig na ting va ri a tion of com bi ning 
items which re fer to op po si te ac ti vi ti es. Com ple tion of the first ac ti vity in a bi no mial 
is the im plied con di tion for anot her to ta ke pla ce la ter. The se ex pres si ons ha ve 
many things in com mon with com ple men tary bi no mi als which will be di scus sed 
la ter in the pa per:
(10) The NA ME Po li ce De part ment al so com bats the pur cha se and sell of drugs by use 

of con fi den tial in for mants;
(11) Per son nel com men ce and ter mi na te duty from the se lo ca ti ons with the ir pri mary 

fo cus be ing the NA ME Net work.

It is rat her ob vi o us that the main fun ction of the bi no mi als de sig na ting in com-
pa ti ble bi nary re la ti on ship bet we en the con sti tu ents is to emp ha si ze the im por tan ce 
of cer tain laws and re gu la ti ons as be ing all-in clu si ve and de fi ni te. Po li ce of fi cers 
con si stently try to be as spe ci fic as pos si ble and al so to fo re see all pro ba ble sce na-
ri os for a cer tain si tu a tion in which an of fen ce can be com mit ted or a law bro ken, 
so the de ta i led in for ma tion ne eds to be in clu ded in the re port for the sa ke of com-
pre hen si ve un der stan ding of a pro ce du re.

5.2. synonymy. Mem bers of bi no mial ex pres si ons be lon ging to this ca te gory 
sha re the sa me set of fe a tu res in com po nen tial analysis. Bi no mi als com po sed of 
fo re ign and na ti ve words ori gi na te from the Nor man pe riod when French, along 
with La tin, was used as the lan gu a ge of le gal do cu ments. The lin gu i stic si tu a tion 
in me di e val En gland se ems to ha ve cre a ted the need for this type of usa ge sin ce 
it was of ten ne ces sary to ex pla in fo re ign words in the do cu ments. For this re a son, 
French and na ti ve words we re used si mul ta ne o usly in pa irs. Ho we ver, the se co-
njo i ned le xi cal pa irs of equ i va lent words ha ve been re ta i ned for cen tu ri es and 
com ple tely ab sor bed in to everyday vo ca bu lary. This type of synonymy re flects 
the uni que cha rac ter of mo dern En glish com po sed of words of Gre ek and La tin 
ori gins mar ked by pre ci sion, eru di tion and ab strac tion, French words di stin gu is-
hed by the ir ele gan ce, and An glo-Sa xon words which form the ba sis of its le xi con, 
cha rac te ri zed by bre vity and ex pli cit ness. The prac ti ce of com bi ning synonymo us 
words of dif fe rent ori gins has set tled in mo dern lan gu a ge of law as one of its most 
di stin gu is ha ble fe a tu res. Usu ally, the first item in a bi no mial is a na ti ve and the 
se cond one is a fo re ign word as in our exam ples:
(12) This is the most com mon ca te gory of ha zar do us ma te ri als and dan ge ro us go ods 

ship ments that oc cur;
(13) The Ac cu sed NA MES are di rectly li a ble and re spon si ble for the acts of Ac cu sed 

NA ME and be ca u se they kno wingly fa i led to en for ce the laws of the Sta te of…;
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(14) …a co unt of any and all in ju ri es and da ma ges, known and unk nown, both to per son 
and pro perty…;

(15) I he reby ac know led ge that this sta te ment is true and cor rect and I ma ke it in the 
be li ef that a per son ma king a fal se sta te ment in the cir cum stan ces is li a ble to the 
pe nal ti es of per jury.

So me of the abo ve exam ples may al so fall in to the fol lo wing sub ca te gory of 
tec hni cal ac cu racy be ca u se so me ti mes it is hard to de ter mi ne exactly which words 
are of na ti ve and which of fo re ign ori gin, and which are the terms implying tec-
hni cal ac cu racy in cer tain le gal or pro fes si o nal con texts. Our analysis pro ves that 
they are ge ne rally em ployed  by vir tue of pre ci sion and unam bi gu ity, but the re are 
ca ses whe re do u bling-up  ser ves no spe ci fic pur po se (gu sTaFsson 1984: 123):
(16) At that ti me no of fen ces we re di sclo sed or de tec ted, and the ir de ta ils we re ob ta i ned 

and ve ri fied be fo re we left the ad dress;
(17) Such ser vi ces shall be pro vi ded un der the so le and ex clu si ve di rec tion of the Was-

hing ton Tow nship Chi ef of Po li ce;
(18) Whe re an of fen ce un der this Act is pro ved to ha ve been com mit ted with the con sent 

or con ni van ce of an of fi cer…;
(19) The PLA CE car park has to be kept cle ar and ste ri le of ve hic les of any kind thro-

ug ho ut the event ti mes, this is es sen tial;
(20) The gro unds for this ob jec tion are that un der Sec tion 5 (3) (a) of Sche du le 1 of the 

Ci vic Go vern ment Act, 1982, the ap pli cant is not a fit and pro per per son to be the 
hol der of such a li cen ce.

One of the aspects that en dow po li ce lan gu a ge with ad di ti o nal pre ci sion is a 
rich tec hni cal vo ca bu lary. We can cle arly ob ser ve that the re is no spe ci fic pur po-
se for the usa ge of pa irs such as di sclo sed or de tec ted, so le and ex clu si ve, con sent 
or con ni van ce, cle ar and ste ri le and fit and pro per in the abo ve sen ten ces con si-
de ring the fact that the se cond word in each of the bi no mi als do es not con tri bu te 
to furt her cla ri fi ca tion. It se ems that such bi no mi als exem plify the ten dency for 
using ele va ted, lofty terms in po li ce re gi ster as a rhe to ri cal de vi ce by which, as 
far as bi no mi als are con cer ned, the se cond ele ment simply ec ho es the first. 

Bi no mi als de no ting tec hni cal ac cu racy are in he rent to ad mi ni stra ti ve, le gal, 
or tec hni cal jar gons in which both words can ha ve a dis tin cti ve me a ning. The 
dif fe ren ce in me a ning may be so sub tle that only an ex pert can re cog ni ze and 
de fi ne it pro perly. Le gal do main is cer ta inly the one in which the se fi xed com bi-
na ti ons of words are pre do mi nant. Ti ers ma (1999: 182) in sists that for lawyers, 
even if words are si mi lar, they are ap pa rently ne ver iden ti cal but in stead, they 
ex hi bit sub tle dif fe ren ces in the ir con no ta ti o nal va lue. The cho i ce of such ele ments 
may be stra te gic or it may de pend on the know led ge of ex tra lin gu i stic en ti ti es, 
pro ces ses, ge ne ric con ven ti ons, etc. In this re spect, bi no mi als do not bre ak the 
lan gu a ge eco nomy prin ci ple sin ce they re pre sent a stra tegy de sig ned to cho o se 
pre ci se lin gu i stic forms in or der to cor rect cer tain im per fec ti ons of the lan gu a ge. 
Ac cor dingly, our cor pus is abun dant with such le xi cal pa irs.

5.3. se man Tic com ple men Ta riTy. The se pa irs are com po sed of words which 
are ne it her op po si te nor synonymo us. Bro adly spe a king, one ele ment of a pa ir 
lacks a fe a tu re pre sent in the ot her. Ho we ver, the se man tic con nec tion bet we en 
the ele ments is cle arly felt by the spe a ker or wri ter. The bi no mi als be lon ging to 
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this ca te gory fo und in the po li ce re ports can be clas si fied in to three ca te go ri es 
who se bo un da ri es can be rat her fuzzy.
a) Bi no mi als for med by the ru les of chro no lo gi cal or lo gi cal or der are pre va lent 

among the exam ples of this type of se man tic re la tion in our cor pus. Every-
thing ne eds to be pre ci sely for mu la ted in le gal do cu ments in or der to pre vent 
un de si ra ble ac ci den tal or in ten ti o nal mi sin ter pre ta ti ons. The im pe ra ti ve is 
exactly the sa me when po li ce writ ten di sco ur se is con cer ned be ca u se po li ce 
re ports re pre sent im por tant evi den ce in a co urt of law. Most of our exam ples 
con tain co njo i ned word se qu en ces which ex pla in the or der of cer tain po li ce 
pro ce du res step by step:

(21) Abo ut 19:45 ho urs sa me da te, I ca u ti o ned and char ged the AC CU SED as li bel led, 
in the pre sen ce of Po li ce wit ness NA ME;

(22) …but be alert and re spond to any stri ke at the lo cus and pro vi de sup port…;
(23) The si tu a tion is to be mo ni to red and eva lu a ted over the next two months when it is 

ho ped an im pro ve ment will be no ti ce a ble;
(24) A hit and run in vol ving a truck and anot her ve hic le was re por ted. 

b) Anot her sub ca te gory of se man tic com ple men ta rity fo und in the cor pus is the 
one re pre sen ting a re la tion in which ac tion A re sults in ac tion B. The fol lo wing 
exam ples from our cor pus il lu stra te this type of com ple men ta rity:

(25) The TOWN re si dent was ar re sted, pro ces sed and re le a sed on sum mons for se ve ral 
mo tor ve hic le vi o la ti ons; 

(26) I was pre sent when Fe de ral Agent NA ME iden ti fied the items that had been lo ca ted 
and se i zed by po li ce du ring the se arch and ex pla i ned this pro cess to AC CU SED;

(27) Bre a king and en te ring a mo tor ve hic le was re por ted at a re si den ce on So uth Cha se 
Co urt.

c) The re are al so pa irs in which one of the mem bers re in for ces the ex pli cit ness 
of the ot her, which can be ascri bed to the sub ca te gory of spe ci fi city. Usu ally, 
the se cond ele ment gi ves ad di ti o nal pre ci sion to the pre vi o us one:

(28) …if the ac cu sed is una ble or un wil ling to esta blish the ir iden tity or, when ap pli ca ble, 
sub mit to be ing fin ger prin ted as re qu i red by law;

(29) …fa i ling or re fu sing to ta ke ap pro pri a te ac tion to halt the ef fects of di scri mi na tory 
tre at ment of com pla i nant;

(30) The re is lit tle or no check upon per sons go ing abo ard ships in Ha li fax whi le lo a ding. 

In many ca ses, the se cond ele ment is al so the one gi ving mo re stra ightfor ward 
in for ma tion abo ut the be ha vi or of the par ti es in vol ved in a cer tain si tu a tion which 
be co mes a mat ter of con cern for the po li ce. For in stan ce, a per son is far mo re li kely 
to be un wil ling than una ble to esta blish the ir iden tity and so me o ne who fa ils to 
ta ke ap pro pri a te ac tion of ten re fu ses to do the ir job in the ex pec ted way. The re is 
a strong ne ga ti ve eva lu a tion in exam ple 30 in which, by saying that the re is lit tle 
or no check, the wri ter fe els that lit tle is in suf fi ci ent to be worth con si de ring.

5.4. se man Tic Hyponymy. Ac cor ding to Gu stafsson (1975: 107) hyponymy is 
the re la tion bet we en two items if the “me a ning of one of the items con ta ins all the 
com po nents oc cur ring in the me a ning of the ot her item, but not vi ce ver sa”. The 
re la tion bet we en the items is hi e rar chi cal and asymme tri cal, i.e. the re la tion which 
holds bet we en dol lars and cents (dol lars > cents) is not the sa me as the re la tion 
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bet we en cents and dol lars (cents < dol lars). The fol lo wing are so me exam ples 
from the cor pus of po li ce re ports:
(31) De fen ding an of fi cer’s in te grity from ac cu sa ti ons of un pro fes si o nal, im mo ral or 

unet hi cal be ha vi or de fi ni tely sho uldn’t be abo ut dol lars and cents;
(32) …an in ter ac ti ve en ga ge ment among po li ce em ployee s and com mu nity mem bers to 

en han ce un der stan ding and sup port for one anot her’s ro le in pro vi ding and ma in-
ta i ning the sa fety and qu a lity of li fe…;

(33) To say that so me o ne wit ho ut a va lid li cen se has ta ken your ve hic le wit ho ut your 
know led ge or per mis sion, is in fact, ca u se for a sto len ve hic le re port to be fi led.

The re are con cep tual ca te go ri es in the abo ve exam ples in which the se cond 
mem ber is ad ded for the sa ke of gre a ter pre ci sion and spe ci fi city (un pro fes si o nal, 
im mo ral or unet hi cal, un der stan ding and sup port). One mem ber im pli es the exi-
sten ce of the ot her, and as a re sult, is ne ces sary for the con veyan ce of me a ning. 
In the bi no mial dol lars and cents (31) the re la tion re fers to me a su ra ble units in 
which one mem ber, cents, re pre sents the unit of the su per or di na te con cept dol lars. 
In exam ple (33) the no tion of per mis sion is lo gi cally in clu ded in the con cept of 
know led ge sin ce per mit ting so met hing im pli es kno wing abo ut it.

5.5. mi scel la ne o us se man Tic re la Ti ons: a) Se man tic va gu e ness: So me bi no-
mi als ex pres sing spe ci fi city or at ti tu de show a cer tain de gree of va gu e ness or 
am bi gu ity as far as me a ning of the first mem ber of the pa ir is con cer ned so the 
se cond mem ber is ad ded to fa ci li ta te cle ar and de si ra ble in ter pre ta tion. Gu stafsson 
(1975: 109) sug gests that “so me of the most com mon adjec ti ves be long to this gro up: 
they are de void of an exact me a ning that the spe a ker has to re sort to a bi no mial 
if he wants to be cle ar”. She ex pla ins that so me of the most com mon adjec ti ves 
with fuzzy me a ning are good, gre at or full. We ha ve al so re cog ni zed the ef forts 
to cla rify the sco pe and me a ning of cer tain adjec ti ves in the po li ce re ports:
(34) The ab sen ce of re pre sen ta tion at cri ti cal sta ges is ca pa ble of ca u sing gra ve and ir re-

pa ra ble in jury to per sons who will not be con vic ted;
(35) In less than 10 days, the sta te of emer gency, which gi ves the po li ce full and ab so-

lu te aut ho rity to ar rest and de tain, is ex pec ted to ex pi re.

It is cle ar in the abo ve exam ples that the se cond item in the bi no mial gra ve 
and ir re pa ra ble ser ves to spe cify (and, at the sa me ti me, to emp ha si ze) the se ve-
rity of the in jury, and that ab so lu te in full and ab so lu te gi ves the exact in for ma tion 
abo ut the ex tent of the le gally ap pro ved aut ho rity of the po li ce in cer tain cir cum-
stan ces. Ef fec ti ve com mu ni ca tion is ob vi o usly of the gre a test im por tan ce when 
po li ce re ports are con cer ned to avoid risks of mi sin ter pre ta tion of any kind.
d) Pre po si ti o nal bi no mi als are used to ex press dif fe rent lo gi cal and syntac ti cal 

re la ti on ships bet we en parts of sen ten ces. When used in iso la tion, most of them 
con vey no me a ning at all. The se ex pres si ons are mostly used for ex pres sing 
re la ti ons bet we en ob jects or two pos si ble al ter na ti ves. Such bi no mi als are 
com mon in the po li ce re ports:

(36) …with se ve ral in ci dents of vi o len ce/di sor der oc cur ring eit her wit hin or out si de the 
pre mi ses;

(37) I in ter vi e wed NA ME with and in the pre sen ce of his so li ci tor by me ans of a ta pe- 
-re cor ded in ter vi ew;
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(38) Of fi cer NA ME, was ope ra ting his ve hic le wit hin the sco pe and in the co ur se of his 
em ployment ba sed upon the NA ME Po li ce De part ment’s…;

(39) De pen ding on the evi den ce, the po li ce may ma ke an ar rest be fo re or af ter qu e sti o-
ning su spects/wit nes ses…;

(40) …vic tims are asked to re port whet her they be li e ve the of fen ders had con su med 
al co hol pri or to or du ring the cri me.
So me ti mes, we can find com bi na ti ons of adverbs and pre po si ti ons as in the 

fol lo wing exam ple:
(41) It is when so me o ne di es du ring or im me di a tely fol lo wing con tact with the po li ce du-

ring the co ur se of ar rest… .
It is not un com mon that the se cond mem ber of such a bi no mial in cre a ses the 

ex pli cit ness of the pre vi o us one (with and in the pre sen ce of, wit hin the sco pe and 
in the co ur se of ) so that such phra ses can be in clu ded un der the se man tic ca te gory 
of com ple men ta rity, pro vi ding ad di ti o nal pre ci sion and spe ci fi city. It can be ar gued 
that pre po si ti o nal bi no mi als implying chro no lo gi cal or der (be fo re or af ter, pri or 
to or du ring and du ring or im me di a tely fol lo wing) al so ex hi bit the pro per ti es of 
com ple men ta rity as the ac ti ons they re fer to are or de red chro no lo gi cally, fol lo wing 
one anot her.
e) Co njun cti ons ope ra te on the syntac tic le vel sho wing the re la ti ons bet we en 

words and cla u ses. The most com mon types of co njo i ned co njun cti ons in 
le gal di sco ur se are when and if or in the re ver se or der, if and when (da mo va 
2007: 84). Ho we ver, our cor pus gi ves only the com bi na tion un less and un til 
as in the fol lo wing exam ple:

(42) I will not clo se any po li ce sta ti ons, I will not mo ve of fi cers out of any po li ce sta ti ons 
un less and un til al ter na ti ve ac com mo da tion can be fo und in that lo cal com mu nity.
It is cle ar that both when and if and un less and un til in di ca te that per for ming 

an ac tion de pends on ful fil ling a pre ci sely de fi ned con di tion(s) sta ted in a sen ten ce. 
The se cond ele ment re in for ces the ex pli cit ness of the pre vi o us one so that, from 
a fun cti o nal per spec ti ve, co njo i ned co njun cti ons sha re many se man tic fe a tu res 
with the bi no mi als be lon ging to the ca te gory of com ple men ta rity. 

6. Qu an Ti Ta Ti ve analysis oF THe da Ta. Po li ce of fi cers stri ve to be as pre ci se 
as pos si ble and pre ci sion is best ac hi e ved by using co njo i ned se qu en ces of words 
en com pas sing all the aspects of a cer tain qu a li fi ca ti on, pro ce du re or per so nal 
jud gment. We ha ve fo und that, alt ho ugh com monly re dun dant, se qu en ces of ne arly 
synonymo us words can be use ful in po li ce re ports sin ce mo re ge ne ral terms so-
me ti mes do not pro vi de eno ugh in for ma tion. This is espe ci ally the ca se with bi-
no mi als il lu stra ting the re la tion of com ple men ta rity, hyponymy or tho se ser ving 
to avoid se man tic va gu e ness. In such in stan ces, the lists of items en su re that 
not hing is over lo o ked which the law sho uld co ver, so the dif fe rent au di en ce ha ving 
ac cess to a re port know la ter whet her or not it ap pli es in a par ti cu lar ca se. 

In or der to get a pre ci se pic tu re of the fre qu ency of bi no mial and mul ti no mial 
ex pres si ons in the po li ce re ports we ha ve un der ta ken a qu an ti ta ti ve analysis of the 
da ta. Ta ble 1 il lu stra tes the types of se man tic re la ti on ships bet we en the ele ments 
of such ex pres si ons in the po li ce re ports as well as the num ber of exam ples fo und 
for each of the se types in the cor pus:
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Ta ble 1: Se man tic re la ti ons bet we en bi no mial ex pres si ons in the po li ce re ports

Type of se man tic re la ti o n E xam ples in 
the cor pus To tal %

Se man tic op po si tion
(morp ho lo gi cal op po si tion, ani ma te op po si tion, di rec tion, re ci pro city) 16 13 %

Se man tic synonymy 
( fo re ign and fa mi li ar words, tec hni cal ac cu racy) 40 32%

Se man tic com ple men ta rity
(lo gi cal or der, re sult, part) 39 31%

Se man tic hyponymy
(me a su ra ble units, con cep tual ca te go ri es, im plied re la ti ons) 8 6 %

Mi scel la ne o us 
(se man tic va gu e ness, pre po si ti ons, co njun cti ons) 22 18 %

To tal 125 100%

As we can see from the re sults pre sen ted in the Ta ble 1, the most fre qu ent 
types of se man tic re la ti ons bet we en such co njo i ned items are tho se of synonymy 
and com ple men ta rity, i.e. com bi na ti ons of words with si mi lar me a ning il lu stra ting 
the need for bet ter and ful ler qu a li fi ca ti on of a cer tain no tion or se qu en ces of 
words de sig na ting ac ti ons or si tu a ti ons re sul ting from each ot her, chro no lo gi cally 
or lo gi cally or de red and usu ally pre scri bed by the law. Furt her mo re, alt ho ugh we 
ha ve fo und 22 exam ples of the so-cal led mi scel la ne o us re la ti ons bet we en the bi-
no mi als, we ha ve al ready re cog ni zed the ir clo se con nec tion with the se man tic 
re la tion of com ple men ta rity. As far as com mu ni ca ti ve pur po se is con cer ned, it 
can be ar gued that bi no mi als be lon ging to each of the abo ve ca te go ri es dis play a 
si mi lar pur po se which is es sen tial to bi no mi als in ge ne ral ‒ they are all em ployed  
for the sa ke of all-in clu si ve ness, spe ci fi city and cla ri fi ca tion.

Ob vi o usly, the po li ce and the le gal writ ten lan gu a ges ha ve the sa me pri o ri ti es 
as far as com mu ni ca ti ve go als are con cer ned. It may be the ca se that ex ces si ve use 
of dif fe rent terms which cla rify all the aspects of a cer tain le gal do cu ment, alt ho ugh 
obli ga tory for tho se in vol ved in le gi sla ti ve are na, can be qu e sti o ned in terms of 
its true ju sti fi ca tion and ne ces sity. Ho we ver, the mo ti va tion to be cle ar and pre ci-
se se ems to be even stron ger in po li ce work as it con cerns not only the re pu ta tion 
and the aut ho rity of the in sti tu tion but al so the in di vi dual who ne eds to pro ve his 
or her pro fes si o nal com pe ten ce in ma in ta i ning pu blic or der and law en for ce ment.

7. con clu sion. Bi no mial ex pres si ons fo und in the po li ce re ports ha ve been 
analyzed from the per spec ti ve of the ir se man tic and syntac tic pro per ti es in or der 
to di stin gu ish the pre va lent types of se man tic re la ti ons which go vern the ir pa i ring 
in the po li ce re ports. We ha ve ob ser ved that the most com mon se man tic re la ti ons 
are tho se of synonymy and com ple men ta rity, but the re are al so in stan ces of op po-
si tion and hyponymy. When it co mes to bi no mi als who se se man tic re la tion is ba sed 
on re sol ving va gu e ness, or tho se re pre sen ting co njo i ned pre po si ti ons or co njun cti ons, 
we ha ve fo und that they fre qu ently be long to the ca te gory of com ple men ta rity 
ha ving the sa me ba sic fun ction: to pro vi de de ta i led in for ma tion and spe cify all 
the ne ces sary par ti cu lars. 
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Re gar dless of the type of se man tic re la tion, the ma jo rity of the se ex pres si ons 
ha ve the sa me ge ne ral com mu ni ca ti ve pur po ses – they are em ployed  for the sa ke 
of ac cu racy and eli mi na tion of ob scu rity or mi sin ter pre ta tion of a cer tain po li ce 
pro ce du re con duc ted by an of fi cer in char ge as well as to en su re pro per im ple-
men ta tion of law. An of fi cer is obli ged to use re com men ded tec hni cal vo ca bu lary 
for the pur po se of ac qu i ring po si ti ve eva lu a tion of his/her pro fes si o nal com pe ten-
ce, be a ring con stantly in mind the au di en ce and the ir as ses sment of his/her ac ti ons 
and de ci si ons at a gi ven si tu a tion. Ful fil ling the re qu i re ments for be ing an ade qu-
a te wit ness at the co urt of law in du ces gre at pres su re on a po li ce of fi cer. He or 
she will work di li gently on im pro ving self-re pre sen ta tion which is best ac hi e ved 
by fol lo wing the pre scri bed con ven ti ons of re port wri ting. The re fo re, de ep for-
ma lity cha rac te ri zes po li ce writ ten re ports, sin ce bi no mial ex pres si ons (along with 
ot her me ans of eva ding va gu e ness or mi sin ter pre ta tion, such as the pas si ve vo i ce 
and re pe ti ti ve usa ge of no uns in stead of pro no uns) are em ployed  for the sa ke of 
une qu i vo cal un der stan ding of the in ten ded me a ning. 
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Са ња Ћет ко вић

СЕ МАН ТИЧ КА СТРУК ТУ РА БИ НО МИ НАЛ НИХ ИЗ РА ЗА 
У ПО ЛИ ЦИЈ СКИМ ИЗ ВЈЕ ШТА ЈИ МА НА ЕН ГЛЕ СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

Р е  з и  м е

У овом ра ду го во ри мо о упо тре би би но ми нал них из ра за у по ли циј ском пи са ном дис кур су 
ко ји де фи ни шу спе ци фич на лек сич ка, гра ма тич ка и стил ска оби љеж ја. На ше ис тра жи ва ње 
фо ку си ра но је на при ро ду се ман тич ке ве зе из ме ђу ова квих па ро ва или гру па ри је чи у по ли-
циј ским из вје шта ји ма на ен гле ском је зи ку као и на ко му ни ка тив не ци ље ве ко ји се њи хо вом 
упо тре бом оства ру ју. Зна чај но при су ство би но ми нал них из ра за у по ли циј ским из вје шта ји ма 
по ка зу је ви сок сте пен по ве за но сти овог ре ги стра са ши рим, прав ним, од но сно за кон ским 
кон тек стом ње го ве упо тре бе. Та ква прак са нај че шће је мо ти ви са на на мје ром да се по кри је и 
пред ви ди сва ко мо гу ће ту ма че ње не ке за кон ске од ред бе или по сту па ка де фи ни са них по ли-
циј ском про це ду ром и обез би је ди мак си мал на пре ци зност, ели ми ни ше дво сми сле ност и оне-
мо гу ћи по гре шно или не пот пу но ту ма че ње од ре ђе не по ли циј ске про це ду ре или за кон ске оба-
ве зе чи је је спро во ђе ње у над ле жно сти по ли ци је. По ли ца јац се слу жи пре по ру че ном прав ном 
тер ми но ло ги јом ка ко би обез би је дио по зи тив ну ева лу а ци ју свог ра да, има ју ћи кон стант но у 
ви ду сво ју пу бли ку ко ја кре ди би ли тет ње го вих од лу ка или по сту па ка у кон тек сту еви ден ти-
ра ња по чи ње ног кри вич ног дје ла или свје до че ња мо же у су прот ном до ве сти у пи та ње.
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XIX МЕ ЂУ НА РОД НА И ОП ШТЕ ПОЉ СКА  
ОНО МА СТИЧ КА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У ГЊЕ ЗНУ*

У пољ ској лин гви сти ци, и сла ви сти ци уоп ште, ве ли ка се па жња по све ћу-
је оно ма сти ци као на уч ној ди сци пли ни и ис тра жи ва њу оно ма стич ке гра ђе. 
У Пољ ској се тра ди ци о нал но сва ке дру ге го ди не одр жа ва ме ђу на род на и 
оп ште пољ ска кон фе рен ци ја по све ће на кључ ним оно ма стич ким пи та њи ма. 
Та ко је, про шле, 2014. го ди не од 20. до 22. сеп тем бра одр жа на XIX Ме ђу на-
род на и оп ште пољ ска оно ма стич ка кон фе рен ци ја под на зи вом Функ ци је вла-
сти тих име на у кул ту ри и ко му ни ка ци ји (Fun kcje nazw własnych w kul tur ze i 
ko mu ni ka cji) на Ин сти ту ту за европ ску кул ту ру (Instytut Kul tury Eu ro pej ski ej 
UAM) у Гње зну.1 Скуп су ор га ни зо ва ли Ин сти тут за пољ ску фи ло ло ги ју 
УАМ, Од сек за гра ма ти ку са вре ме ног пољ ског је зи ка и оно ма сти ку, Ин сти-
тут за сло вен ску фи ло ло ги ју УАМ, Ин сти тут за европ ску кул ту ру УАМ у 
Гње зну. На кон фе рен ци ји су, по ред ве ли ког бро ја пољ ских лин гви ста, уче-
ство ва ли и пред став ни ци из Че шке, Сло вач ке, Бе ло ру си је, Укра ји не, Бу гар-
ске, Ма ке до ни је, Ср би је и Не мач ке та ко да је на ску пу из ло же но око сто ти-
ну ре фе ра та, ко ји ће би ти об ја вље ни у по себ ном збор ни ку. За сад по сто ји 
збир ка са же та ка свих при ја вље них ре фе ра та, ко ји су се укло пи ли у де се так 
те мат ских це ли на: а) нај ста ри ја и нај но ви ја вла сти та име на у кон тек сту са-
вре ме них кул ту ро ло шких и ко му ни ка циј ских про ме на, б) no mi na pro pria у 
са вре ме ном и исто риј ском дис кур су, в) оно ма стич ка мо да, г) но ви на зи ви 
– но ви ме ди ји, д) оно ма стич ка праг ма ти ка, ђ) оно ма стич ки кон тек сти, е) 
функ ци је вла сти тих име на у књи жев ном и узу сном про сто ру, ж) хи је рар хи је 
функ ци је и кла се они ма, з) функ ци је при род ног је зи ка и функ ци је вла сти тих 
име на, и) иден ти фи ка ци ја и ко му ни ка ци ја, ј) раз ло зи оно ма стич ких про ме на 
(ан тро по ни ма и то по ни ма), к) ког ни тив не осно ве оно ма стич ких про це са.

На све ча ном отва ра њу кон фе рен ци је уче сни ке ску па по здра ви ли су 
ор га ни за то ри и гра до на чел ник Гње зна, а за тим су усле ди ла пле нар на пре-

* Овај при лог на стао је у окви ру про јек та Стан дард ни срп ски је зик: син так сич ка, се-
ман тич ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња (бр. 178004), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Гње зно (Gni e zno) је ома њи град, ко ји се на ла зи пе де се так ки ло ме та ра ис точ но од По-
зна ња. Зна ча јан је као пр ва пре сто ни ца Пољ ске и као кра љев ски град. Пр ви су у ње му кру ни-
са ни краљ Бо ле слав I и ње гов син Мје шко (1024). Над би скуп ску ка те дра лу са два зво ни ка, по 
ко јој је Гње зно ши ре по зна то, по ди гао је краљ Бо ле слав II, ко ји је, та ко ђе, ту кру ни сан 1076. 
го ди не. До па дљи ва ар хи тек ту ра јед ног ма лог гра да, бо га та тог кул тур ни ма зна ме ни то сти ма, 
сва ка ко је до при не ла укуп ном ути ску о ме сту где је скуп одр жан и По ља ци ма као ве о ма преду-
сре тљи вим до ма ћи ни ма и из у зет ним ор га ни за то ри ма.
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да ва ња. Нај пре је о функ ци ји вла сти тих име на (Vlastní jména a je jich funk ce) 
го во рио члан пред сед ни штва Че шке оно ма стич ке ко ми си је и члан На уч ног 
ко ми те та Ми лан Хар ва лик (mi lan Harvalík). За тим су из ла га ли углед ни 
пољ ски оно ма сти ча ри: Алек сан дра Ће сли ко ва (alek san dra ci eś li ko Wa), ко ја 
је одр жа ла пре да ва ње о про ме ње ним функ ци ја ма вла сти тих име на (Jeszcze 
o zmi a nie fun kcji nazw własnych na wybranych przykładach), и Ро берт Мро зек 
(ro berT mrózek), ко ји је го во рио о ка те го ри јал ним де тер ми нан та ма у раз ли-
ко ва њу они миј ске функ ци је у је зи ку (Ka te go ri al ne de ter mi nanty zróżni co wań 
oni mic znej funkcjonalności języko wej). Пле нар ни део за вр шен је из ла га њем 
Бог да на Вал ча ка (bog dan Wal czak) о сим бо лич кој функ ци ји вла сти тих име на 
(O fun kcji symbo lic znej nazw własnych).

На да ље се рад од ви јао по сек ци ја ма. Те мат ски окви ри ре фе ра та по ка-
за ли су глав не те о риј ске аспек те и ме то до ло ги је у из у ча ва њу оно ма стич ке 
гра ђе. Уоч љи ва је ети мо ло шка и ди ја хро на те о риј ска ори јен та ци ја у сле де ћим 
ра до ви ма: ed Ward bre za, Be us(z), De us, Dre us(z), Me us(z), Te us(z) i po dob ne; 
mar ze na guz, O na zwi skach ni e mi ec ki e go poc hod ze nia spo lo ni zo wanych su fik sa mi 
-ski i -cki na War mii w XVI II wi e ku; li lia ciT ko, Onimy w Ak tach Ho ro del skich 
1413 r. Przyczynek do hi sto rii nazw he raldycz nych ; ra Fal za reb ski, Nazwy 
mi ej sco we w pol skich pr ze kla dach No we go Te sta men tu – re ko ne sans ba dawczy; 
an dr zeJ cHlud zin ski, Nazwy mi es zkanców Bi a lo gar du w „Li ber be ne fi ci o rum 
Do mus Co ro ne Ma rie pro pe Ru gen wold (1406–1528)”; bo ze na Hrynki e Wicz-adam-
skicH, Fun kcje rosyjskich nazw mi ej scowych  motywo wanych  pr zez nazwy oso bo we 
w uje ciu di ac hro nicznym и др., док су у по је ди ним ре фе ра ти ма осве тље на пи-
та ња оно ма сти ке од ре ђе них ре ги о на: Jerzy du ma, Znac ze nie ana lizy te re nowych  
nazw Po mor za Zac hod ni e go dla zmian jezykowych te go obs za ru; ma ri usz ko per, 
Obraz ono mastyczn y po wi a tu omas zow ski e go w swi e tle oj ko ni mii i mi kro to po ni mii 
re gi o nu и др.

Оно ма стич ке те ме са гле да не су и са се ман тич ко-де ри ва то ло шког аспек-
та: gor da na ŠTa sni, Se man tič ka ba za u de ri va ci ji srp skih an tro po ni ma; He nryk 
duszynski-ka ra basz, Na zwi ska odi mi en ne czlonków pa ra fii pra wo slaw nej w 
Rypi nie (1894–1911); ve sna mi ov ska, Su fik sni te obra zu va nja od lic hno to ime Kon-
stan tin // Ko sta din (se gas hnost – mi na to); Wan da szu loW ska, Wspólcze sne na zwi ska 
olsztynian z su fik sem -‘ak и др.

Мно ги ау то ри ба ви ли су се оно ма сти ком у раз ли чи тим ти по ви ма дис-
кур са: mo ni ka kre sa, Nazwy wla sne w fun kcji wyklad ników styli za cji gwa ro wej 
(na przyklad zie wybranych filmów i se ri a li pol skich); adam si Wi ec, Fun kcjo no wa-
nie nazw wlasnych w re kla mie zew ne tr znej (aspekt wer bal no-wi zu alny); mal gor-
za Ta klin kosz, Fun kcja toz sa mo sci o wa kas zub skich chre ma to nimów, identyfi ka cja 
i ko mu ni ka cja; mar Ta ulan ska, Fun kcje nazw firm (na przyklad zie lódzkich 
chre ma to nimów); iza be la luc, Na zwa wla sna ja ko po no woc zesny no snik war to-
sci o wa nia и др. Ве ли ки број ра до ва по све ћен је оно ма сти ци у књи жев ним 
де ли ма: ka Tarzyna  kuczynska-koscHany, „Na tan der We i se” G. E. Les sin ga i 
„We i ser Da wi dek” P. Hu el le go – ro zwa za nia o imi o nach wlasnych tytu lowych  
bo ha terów i (co raz mni ej czytelnym) kod zie kul tu rowym; eWa slaW ko Wa, W swi e cie 
kul tury, etyki i bi o gra fii au to ra: an tro po nimy w po e zji Cze sla wa Mi los za; ma ria 
cza plic ka-Je dli koW ska, Fun kcje nazw wlasnych w pr ze str ze ni li te rac ki ej; Ža ne Ta 
dvoráková, Cha rak te ri sti ka charakterizacní funk ce u literárních proprií; gor da na 
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ŠTr bac, An tro po ni mi ja u funk ci ji ka rak te ri za ci je knji žev nih li ko va (na pri me ru 
ro ma na Oče vi i oci Slo bo da na Se le ni ća) и др. На ро чи то су билe за ни мљи ве 
оно ма стич ке те ме на кор пу су са вре ме них об ли ка ма сов не ко му ни ка ци је: 
ali na na rus ze Wicz-duc Hlin ska, Pse u do nimy in ter ne to we ja ko for ma au toc ha-
rak teryst yki ; do ro Ta su ska, Stra te gie na zew nic ze w blo gos fer ze te matycznej 
(nazwy blogów ku li narnych  i mo dowych ); mar cin koJ der, Identyfi ka tory uzytkow-
ników te matycz nych  forów in ter ne towych ; iza be la do ma ci uk-czarny, Fun kcje 
na zew nic twa w wybranych ut wo rach li te rac kich i grach kom pu te rowych z ga tun ku 
fan tasy и др. 

Функ ци о нал ни аспект име на ис так нут је у сле де ћим ра до ви ма: el zbi e Ta 
We so loW ska, He le na i ma gia jej imion; mi ro slav kazík, Funk cie bir movných mien; 
eWa zmu da, Imie Ma ria ja ko imie za kon ne; JusTyna Wal ko Wi ak, Od Ka ta žiny do 
Edvi na, czyli o imi o nach Po laków na dzi si ej szej Lit wie; vladimír paTráŠ, Funk cia 
proprií v pro ce se mediálnej kolokvializácie; sTa ni sla Wa soc Hac ka, Uwa gi o fun kcjach 
imion za konnych  и др.

На све ча ном за тва ра њу ску па одр жа но је пет пле нар них пре да ва ња: 
ma ria ma lec, Kul tu ro we przyczyny zmian w pol skim imi en nic twie oso bowym 
(w ujęciu di ac hro nicznym); bar ba ra czo pek-kop ci ucH, Ur zę do we zmiany nazw 
mi ej sco woś ci; лИляНА дИ мИ ТРО вА-ТО дО РО вА, Стра ти граф ски пла сто ве 
славянски име на в Бълга рия; ar Tur gałkoW ski, Fun kcja mar ke tin go wa chre-
ma to ni mii и zo Fia zi er HoF Fe ro Wa, ka rol zi er HoF Fer, To po nimy i chre ma to nimy 
na tle ich związku z kul turą. 

Иа ко у на шој лин гви сти ци по сто ји тра ди ци ја ба вље ња оно ма сти ком, 
ко ја је по ста вље на на до брим те ме љи ма у ра до ви ма Ми ли це Гр ко вић и дру-
гих ау то ра, ова кви ску по ви ни су са мо под сти цај за на ста вак ба вље ња овом 
ди сци пли ном већ и до бар по ка за тељ те о риј ско-ме то до ло шког прав ца у ко јем 
та ис тра жи ва ња тре ба да иду. 

Гор да на Шта сни

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку 
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

gor da na sta sni@yahoo.com

Гор да на Штр бац

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет 

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

str bac sn@e u net.rs





К Р И Т И К Е  И  П Р И К А З И

UDC 27-36(=161):929(049.32)

HA GI O GRAP HIA SLA VI CA

Jo han nes Re in hart (Hg.). Ha gi o grap hia Sla vi ca. 
(Wi e ner Sla wi stischer Al ma nach ‒ Sonderbände 82). 

München ‒ Ber lin ‒ Wi en: Ver lag Ot to Sa gner, 2013, 299 стр.

Сла ви стич ка на уч на би бли о гра фи ја обо га ће на је не дав но збор ни ком ра-
до ва Ha gi o grap hia Sla vi ca, об ја вље ним код углед ног из да ва ча, а под уред нич-
ким окри љем вр сног сла ви сте Јо ха не са Рај нхар та. Књи га је, ка ко се ис ти че 
у пред го во ру (Vor wort, стр. 5) ре зул тат ме ђу на род ног на уч ног сим по зи ју ма 
по све ће ног сло вен ској ха ги о гра фи ји, одр жа ног ок то бра 2008. го ди не на Ин-
сти ту ту за сла ви сти ку Беч ког уни вер зи те та. Са др жи де вет на ест, абе цед ним 
ре дом свр ста них ра до ва, ау то ра из осам зе ма ља (Ау стри ја, Бу гар ска, Не мач ка, 
Ру си ја, Ср би ја, Хр ват ска, Че шка, Швај цар ска). Пред ста ви ће мо их у крат ким 
цр та ма. 

При лог „Дру ֱ о ֳ о жи ֳ ие“ на св. Ни ко лай в южно славянски сֳа ро и звод-
ни че ֳ и-ми неи (ֲ ред ва ри ֳ ел ни наблюде ния) Ди а не Ата на со ве (стр. 7‒16) ба ви 
се „дру гим жи ти јем” мир ли киј ског чу до твор ца (пр во је Жи ти је Си ме о на Ме-
та фра ста), ко је је из грч ке тра ди ци је ра но ушло у цео сло вен ски свет. Ау тор-
ка ана ли зи ра овај текст у че ти ри срп ска ру ко пи са из пе ри о да XIV‒XVII ве ка, 
по ре де ћи их ме ђу соб но и на во де ћи ра зно чте ни ја ко ја се ме ђу њи ма ја вља ју 
на фо нет ском, лек сич ком, мор фо ло шком и тек сто ло шком ни воу, пра те ћи на 
овај на чин и тек сто ло шку тра ди ци ју ко ја ле жи у њи хо вој осно ви. 

Ве сна Ба ду ри на-Стип че вић у ра ду Le gen da o Je ro ni mu u sta ri joj hr vat skoj 
knji žev noj tra di ci ji (стр. 17‒26) пи ше о кул ту св. Је ро ни ма ме ђу Хр ва ти ма, ко га 
су на ро чи то по што ва ли гла го ља ши, као прет по ста вље ног ау то ра гла го љи це 
и пре во ди о ца Би бли је на хр ват ски. Де таљ но се при ка зу ју ста ри ји хр ват ски 
ле ген дар ни тек сто ви о ово ме све цу, за све до че ни на хр ват ско цр кве но сло вен-
ском, хр ват ском и ла тин ском је зи ку: у гла гољ ским бре ви ја ри ма, не ли тур-
гиј ском гла гољ ском Пе три со вом збор ни ку, (гла гољ ском) ча кав ском пре во ду 
Тран си та све тога Је ро ли ма, (ла ти нич ним) ва ри јан та ма два на е сте рач ке 
пе сме и Жи во та све то га Је ро ли ма, те у два Ма ру ли ће ва про зна тек ста на 
ла тин ском.

У ра ду Жи ֳ и е ֳ о на св. Те о до ра Алек сан дрийска ‒ славянски ֲре во ди 
и ре дак ции (стр. 27‒43) Ане та Ди ми тро ва ис тра жу је исто ри ју тек ста по пу лар-
ног жи ти ја Св. Те о до ре Алек сан дриј ске, по ре де ћи 14 од 28 по зна тих ње го вих 
пре пи са, и узи ма ју ћи као осно ву за по ре ђе ње нај мла ђи, Беч ки пре пис, ко ји, 
иа ко из XI II‒XI V ве ка, чу ва мно ге ар ха ич не је зич ке цр те по пут асиг мат ског 
ао ри ста и су пи на. Уз то, по ре де ћи од ло мак Жи ти ја за па жен у Из бор ни ку из 
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1076. са од го ва ра ју ћим ме стом у тек сту пу ног пре во да, ау тор ка за кљу чу је 
да је реч о два не за ви сна пре во да, на ста ла на осно ву раз ли чи тих грч ких вер-
зи ја тек ста.

Ма ри ја-Ан а Ди ригл (Dürrigl) у сту ди ји Na mar gi na ma ha gi o gra fi je ‒ hr vat-
sko gla golj ske es ha to loš ke vi zi je (стр. 45‒58) пи ше о че ти ри ес ха то ло шке ви зи је 
(од ко јих је јед на у кра ћој и ду жој вер зи ји) у хр ват ско гла гољ ској књи жев но сти, 
пре вод ним де ли ма, од ко јих су два ви зан тиј ске про ве ни јен ци је (Па вло ва 
ви зи ја, Бо го ро ди чи на апо ка лип са), док су два са ла тин ско га за па да (кра ћа 
вер зи ја Па вло ве ви зи је, Чи сти ли ште св. Па три ци ја и Тун да ло во ви ђе ње. 
„Ли те ра ту ру ви зи ја”, ко ја де ли за јед нич ке сим бо ле и мо ти ве, ау тор ка по ре ди 
са ха ги о граф ском, за па жа ју ћи за јед нич ке од ли ке ових тек сто ва („пре во ђе ње” 
док три не у до га ђа је, ва жност те ле сно сти, ег зем плар ност и др.) али и раз ли ке 
ме ђу њи ма.

При лог Кри сти ја на Ха ни ка (Chri stian Han nick) Ver such ei ner Typo lo gie 
der byzan ti no-sla vischen ha gi o grap hisch-ho mi le tischen Sam mlun gen (стр. 59‒65) 
ба ви се ти по ло ги јом ви зан тиј ско-сло вен ских ха ги о граф ско-хо ми лет ских 
збор ни ка. Осла ња ју ћи се на ре зул та те ис тра жи ва ња ка то лич ког те о ло га 
Ал бер та Ер хар да, ко ји се ба вио овом вр стом тек сто ва у ви зан тиј ској ли те ра-
ту ри од по че та ка до кра ја XVI ве ка, на при ме ри ма ви ше грч ких и сло вен ских 
тек сто ва Ха ник по ка зу је да ни ви зан тиј ска ни сло вен ска тра ди ци ја не ну де 
пре ци зне тер ми не за кла си фи ка ци ју да тих збор ни ка и пред ла же не ко ли ко 
кри те ри ја на осно ву ко јих би се мо гла на чи ни ти њи хо ва ти по ло ги ја.

Не ко ֳ орые ֲро блемы из у че ния южно славянской ֲе ре вод ной аֱи о ֱ ра фии 
(стр. 67‒90) рад је Кли мен ти не Ива но ве. У ње му се пред ста вља ју ре зул та ти 
си сте ма ти за ци је 220 пре вод них жи тиј них тек сто ва у ка та ло гу Bi bli ot he ca 
Ha gi o grap hi ca Bal ka no-Sla vi ca (2008), за сно ва не на ка лен дар ском и ти по ло-
шком прин ци пу. Ау тор ка ука зу је на про бле ме ко ји су се ја вља ли при ли ком 
си сте ма ти за ци је, по чев од не по сто ја ња је дин стве не па ле о сла ви стич ке те р-
ми но ло ги је у овој обла сти, при че му де таљ но ана ли зи ра по сто је ће тер ми не 
и њи хо ву упо тре бу на ју жно сло вен ском пла ну (збор ник, хо ми ли ја, па на ги рик, 
чти-ми неј, зла то уст итд.), уз ти по ло шко по ре ђе ње са од го ва ра ју ћим ви зан-
тиј ским са ста ви ма.

То ми слав Јо ва но вић у при ло гу Узо ри срп ских ха ги о гра фа (стр. 91‒98) 
пи ше о три основ на ви да узо ра ко ји су би ли пред пи сци ма срп ских жи ти ја: 
Би бли ја, као те мељ ни узор (ци та ти, па ра фра зе, алу зи је, по ре ђе ња са би блиј-
ском ли ко ви ма), по том од го ва ра ју ћа пре вод на де ла и са ста ви срп ских пи са ца. 
Ци та те из Би бли је, ис ти че он, пи сци пре у зи ма ју по се ћа њу, не пре пи си ва њем, 
а пре ва гу је над Но вим за ве том имао Ста ри за вет, по себ но Псал тир, из у зев 
код Све то га Са ве. По ред то га, на ори ги нал ну ха ги о граф ску ли те ра ту ру ути-
цали су де ли мич но и апо криф ни са ста ви. Све ре че но ау тор илу стру је при-
ме ри ма из жи ти ја ко ја су са ста ви ли До мен ти јан, Те о до си је, Сте фан Пр во-
вен ча ни, ар хи е пи скоп Да ни ло Дру ги, па три јарх Пај си је и дру ги.

У ра ду Ја ни са Ка кри ди са (Yan nis Ka kri dis) Zur Syste ma ti si e rung der 
Über set zer kor rek tu ren von De ča ni 88 (стр. 99‒107) ана ли зи ра ју се пре во ди лач-
ке ко рек ту ре у ру ко пи су Де ча ни 88, тек сту на ста лом ше зде се тих го ди на XIV 
ве ка, ко ји има дво стру ки зна чај, исто риј ски (у осве тља ва њу тзв. па ла мит ског 
спо ра) и фи ло ло шки. Текст у фи ло ло шком по гле ду чи ни по себ ним чи ње ни ца 
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да је реч о ау то гра фу, рад ном тек сту пре во ди о ца, са ис прав ка ма ко је све до че 
о са мом про це су пре во ђе ња. Ка кри дис де таљ но и пре глед но си сте ма ти зу је 
ове ис прав ке, ко је об у хва та ју, по ред слов них (да ка ко дра го це них јер у од ре-
ђе ним слу ча је ви ма све до че о фо нет ским про це си ма ко ји су се од и гра ва ли у 
срп ском је зи ку, ис ти че ау тор) и је зич ке: лек сич ке, твор бе не, мор фо ло шке и 
син так сич ке.

Ра до слав Ка ти чић при ло жио је рад Die Er ne u e rung deg ha gi o grap hischen 
Tra di tion in den ka i ser lic hen Städten Dal ma ti ens im 9. Ja hr hun dert (стр. 109‒121), 
у ко јем го во ри о об на вља њу ха ги о граф ке тра ди ци је у Дал ма ци ји у IX ве ку. 
У фо ну исто риј ских и кул тур них при ли ка у Дал ма ци ји то га вре ме на, ау тор 
се с по себ ном па жњом за др жа ва на кул ту Све те Ана ста си је Сир ми јум ске и 
Све тог Хри со го на Акви леј ског, чи је су мо шти пре не те у За дар, та да ви зан-
тиј ску ме тро по лу. На из во ри ма овог ха ги о граф ског ла тин ског ци клу са ра-
ђа ју се број ни тек сто ви, а нај ста ри ји ме ђу ру ко пи си ма ко ји их са др жи је сте 
дра го це ни пер га мент ни фраг мент из XI II ве ка, на стао у Са мо ста ну Све тог 
Кр ше ва на.

Сту ди ја Ири не Ку зи до ве Жи ֳ и е ֳ о на св. Ила ри он Ве ли ки в южно-
славянски ֳ е сֳа ро и звод ни че ֳ и-ми неи (стр. 123‒133) ба ви се ју жно сло вен-
ским тек сто ви ма Жи ти ја Све тог Ила ри о на, чи ји ла тин ски из вор ник има ви ше 
грч ких пре во да од но сно ре дак ци ја пре во да, ко је су по слу жи ле као осно ва 
сло вен ско га тек ста жи ти ја. Ау тор ка ука зу је на то да се текст ја вља не са мо 
у ћи рил ској пи сме но сти ју жних и ис точ них Сло ве на већ и да је де ло по зна то 
и у хр ват ској гла гољ ској тра ди ци ји. Она по ре ди пет тек сто ва (ве ћи ном из 
XIV ве ка) за кљу чу ју ћи да сви они пред ста вља ју исти пре вод, а да раз ли ке 
ме ђу њи ма ука зу ју на ду гу исто ри ју Жи ти ја. Ме ђу тим, за кљу чак ау тор ке да 
ово жи ти је тре ба увр сти ти у „ста робългар ския жи ти ен ре пер то ар” мо рао 
би ипак за са да оста ти на ни воу прет по став ке, бу ду ћи да сви при ме ри из 
про у ча ва них тек сто ва ко ји се на во де је зич ки ја сно при па да ју срп ско сло вен-
ском је зи ку, при че му је нај тач ни ји и наj вер ни ји у од но су на грч ки ори ги нал 
‒ упра во срп ско сло вен ски Це тињ ски текст. 

При лог Славянская ру ко ֲ и сная ֳра ди ция Жи ֳ ия Пан кра ֳ ия Та вро ме-
нийско ֱ о (стр. 135‒143) Ја во ра Мил те но ва ана ли зи ра исто ри ју Жи ти ја Пан-
кра ти ја Та вро ме ниј ског, превe де ног са грч ког. Пре вод је на чи нио пре зви тер 
Јо ван, о чи јем по ре клу по сто је две раз ли чи те хи по те зе (са вре ме ник Јо ва на 
Ег зар ха, X век, или са вре ме ник охрид ског ар хи е пи ско па Јо ва на, XI век). 
Жи ти је се са чу ва ло у ко дек си ма атон ске про ве ни јен ци је, два срп ска, јед ном 
с кра ја XI II ‒ по чет ка XIV ве ка, дру гом из XIV ве ка, и јед ном ка сном ру ском, 
на чи ње ном са срп ског пред ло шка. Ау тор за кљу чу је да, иа ко је исто ри ја ру-
ко пи са да нас по зна та, исто ри ја са мо га тек ста још увек оста је не по зна ни ца.

Рад Алек сан дра М. Мол до ва на Из наблюде ний над лек си кой древ нейֵе ֱ о 
славянско ֱ о ֲе ре во да Жи ֳ ия Ан дрея Юро ди во ֱ о (стр. 145‒155) раз ма тра лек-
си ку Жи ти ја Ан дре ја Ју ро ди вог, у Ви зан ти ји по пу лар ног де ла, ко је је не по сле 
пр ве по ло ви не XII ве ка пре ве де но на ру ско сло вен ски. Угле да ју ћи се на грч ки 
ори ги нал, ко ји оби лу је еле мен ти ма раз го вор ног је зи ка те га од ли ку је хи брид-
ни ка рак тер син так се и лек си ке, пре во ди лац је ко ри стио лек сич ке ре сур се 
ко ји се обич но не упо тре бља ва ју у цр кве но сло вен ској књи жев но сти. Та ко у 
Жи ти ју на ла зи мо мно го рет ких ре чи и ха пак са, не ре ги стро ва них у по сто је ћим 
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реч ни ци ма, а ко ји мо гу по мо ћи и у ра све тља ва њу се ман ти ке од го ва ра ју ћих 
ха пак сних грч ких лек се ма, уз то и зна чај ни сег мент спе ци фич но источнослo-
венских ре чи. Ау тор из во ди и вре дан за кљу чак у по гле ду про бле ма ве за них 
за хро но ло шку и те ри то ри ја ну атри бу ци ју ста рих сло вен ских пре во да: с 
об зи ром на то да се ни је прак ти ко ва ла за ме на књи жев не лек си ке не књи жев-
ном (на про тив), при су ство ре ги о нал них лек сич ких еле ме на та ја сно ука зу је 
на про ве ни јен ци ју ар хе ти па пре во да. Исто вре ме но се по ка зу је ка ко се ова кви 
по да ци мо ра ју по сма тра ти у све тлу лек сич ког бла га за све до че ног у вер на ку-
лар ним до ку мен ти ма. Иа ко се ба ви јед ним жи ти јем, рад је дра го цен при лог 
оп штим те о риј ским и ме то до ло шким пи та њи ма про у ча ва ња ста рих сло вен-
ских спо ме ни ка.

Сте фан Ми ха ел Не ве р кла (Ste fan Mic hael Ne wer kla) у сту ди ји Wen zel skult 
und Pa tro zi nien als mit te lal ter lic he Spu ren böhmischen Ein flus ses in De utchland 
und Österreich (стр. 157‒170) ба ви се кул том Све то га Вац ла ва у сред њем ве ку. 
Ау тор да је нај пре основ не по дат ке о чу ве ном че шком кне зу, сим бо лу че шке 
др жав но сти, те ши ре њу ње го вог кул та ме ђу ју жним и за пад ним Сло ве ни ма 
у X ве ку. По том по дроб но при ка зу је ши ре ње ње го вог кул та ван че шких зе-
ма ља у XIV ве ку, ко је је под ста као Кар ло IV, цар Све тог рим ског цар ства 
(ина че Чех). 

Иван ка Пе тро вић и Ми лан Ми ха ље вић при ло жи ли су оби ман рад Hr vat-
sko gla golj ski frag men ti Le gen de o sv. Eu sta hi ju i Pa si je sv. Ma ri ne (стр. 171‒215), 
чи ји је пр ви сег мент по све ћен Ле ген ди о Све том Еу ста хи ју а дру ги Па си ји 
Све те Ма ри не. У пр во ме де лу ука зу је се на по пу лар ност Ле ген де, ко ја је из 
грч ке ушла у ори јен тал не књи жев но сти, по том је ра но пре ве де на на ла тин-
ски, ода кле је на шла свој пут у европ ске вер на ку лар не ли те ра ту ре. На кон 
пред ста вља ња са др жа ја ово га де ла, ау то ри се ба ве грч ким тек сто ви ма Ле ген-
де, ње ним ла тин ским и за пад но е вроп ским пре во ди ма, сло вен ским тек сто ви ма 
и, по себ но, хр ват ско гла гољ ски ма (Па зин ски од ло мак и Од ло мак из Но вог 
ме ста). Је зич ком ана ли зом по ка зу је се ар ха ич ност тек ста (нпр. чу ва ње асиг-
мат ског ао ри ста, лек сич ки ар ха и зми), као и чи ње ни ца да је пре ве ден са 
грч ко га а не ла тин ско га, те ау то ри прет по ста вља ју да ње го во по ре кло тре ба 
тра жи ти у Охрид ској књи жев ној шко ли. О ве за ма хр ват ско гла гољ ске књи-
жев но сти са грч ко-сло вен ском ли те ра ту ром све до чи и фраг мент Па си је Св. 
Ма ри не (чи ја је ха ги о гра фи ја до ла зи ла и из за пад них из во ра). Ау то ри су при-
ло жи ли и ла ти ни цом тран сли те ро ва не тек сто ве, као и сним ке ру ко пи са, што 
све за јед но чи ни овај рад узор ном фи ло ло шком рас пра вом.

При лог Јaдранке Про ло вић Die künstle rische Aus stat tung des Apo sto los 
des Ana sta sie Crim ca aus dem mol da u ischen Klo ster Dra go mir na (cod. vin dob. 
slav. 6) (стр. 217‒234) ана ли зи ра, из угла исто ри ча ра умет но сти, апо стол Ана-
ста си ја Крим ке из ма на сти ра Дра го мир не, ко ји се чу ва у Беч кој на ци о нал ној 
би бли о те ци. Ми тро по лит Ана ста си је Крим ка је дан је од нај зна чај ни јих пред-
став ни ка мол дав ске сре дњо ве ков не умет но сти, илу ми на тор, ка ли граф и пи-
сац, ко ји је то ком XII ве ка пре пи сао број не ру ко пи се. Ау тор ка те мељ но пред-
ста вља илу ми на ци ју беч ког апо сто ла, до но се ћи у при ло гу и три ње го ве 
илу стра ци је.

Рад Най-сֳа ро ֳ о мъче ние на св. Ге ор ֱ и (BHG 670) в славянска ֳ а ръко-
ֲи сна ֳра ди ция (стр. 235‒243) Ане Стој ко ве ба ви се ар ха ич ном ре дак ци јом 
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Му че ња Св. Ге ор ги ја, за па же ном са мо у ју жно сло вен ској ру ко пи сној тра ди-
ци ји (12 ру ко пи са, ме ђу ко ји ма је 10 срп ских, ко ји се те ме ље на истом пре во-
ду, и 2 хр ват ско гла гољ ска фраг мен та), те пи та њи ма про ве ни јен ци је пре во да 
ово га тек ста. Ау тор ка за кљу чу је да ови тек сто ви „въсхо ждат към ста робългар-
ски пре во ди” (стр. 237), пот кре пљу ју ћи да ти став на во ђе њем цр та ко је, по 
ње ном ми шље њу, не сум њи во до ка зу ју „ста ро бу гар ску осно ву” тек ста: сло-
бод ни ин стру мен тал за ме сто, при свој ни да тив, сло же не фор ме па си ва, фор ме 
бу ду ћег вре ме на са гла го ли ма imyti и hotyti и сл. У об зир, на жа лост, ни су 
узе та број на ис тра жи ва ња ко ја по ка зу ју да срп ско сло вен ски је зик, ка ко све-
до че не са мо пре вод на већ и ори ги нал на њи ме пи са на де ла, на сле ђу је ста ро-
сло вен ске син так сич ке обра сце, ме ђу њи ма и све на ве де не, те да они не мо гу 
би ти ва лид ни до каз да је реч о пре во ду на ста лом у Бу гар ској. 

Та тја на Су бо тин-Го лу бо вић је при ло жи ла сту ди ју Де цем бар ске слу жбе 
св. Ни ко ли у срп ским ми не ји ма ста ри јег пе ри о да (стр. 245‒263). У њој је пред-
ста вље на тек сто ло шка ана ли за срп ских пре пи са слу жбе Све том Ни ко ли у 
ми не ји ма за де цем бар, на ста лим у пе ри о ду од XII до XV ве ка. Ау тор ка ука-
зу је на то да број не раз ли ке ме ђу тек сто ви ма све до че о то ме да је хим но граф-
ска под ло га кул та Све тог Ни ко ле би ла ве о ма раз у ђе на. У ра ду се та бе лар но 
да је пре глед ка но на по ру ко пи сма, сти хи ра „на Го спо ди ва звах” (ве чер ња) 
и сти хи ра „на Хва ли те Го спо да” (по сле ка но на). Као До да так I при ла же се 
пре пис Слу жбе Све том Ни ко ли из Брат ко вог ми не ја (НБС 647), а као До да-
так II ‒ та бе лар ни пре глед са ста ва ка но на pa stiry hri stovq wvqcq у грч ком и 
сло вен ским пре пи си ма.

Сту ди ја Ана то ли ја А. Ту ри ло ва Жи ֳ ие ֲре ֲ о доб но му че ни ка Ан ֳ о ния 
Су ֲ расльско ֱ о и славянские жи ֳ ия бал кан ских му че ни ков XVI в. (к ֲо сֳа-
нов ке ֲро блемы (стр. 265‒275) при ка зу је до ско ра не по зна то жи ти је но во-
му че ни ка Ан то ни ја, схим ни ка Су пра саљ ског ма на сти ра, ко ји је по след ње 
го ди не жи во та про вео у Ка реј ској ће ли ји Све то га Са ве, пре но што је му че-
нич ки по стра дао по чет ком XVI ве ка. Вре ме на стан ка Жи ти ја од ре ђу је се 
ши ро ким вре мен ским ра спо ном, од 1508. до сре ди не XVI ве ка, ма да је, ка ко 
Ту ри лов ис ти че, ве ро ват но бли же вре ме ну му че ни штва. На ци о нал ну при-
пад ност ау то ра ово га тек ста те шко је од ре ди ти, то је мо гао би ти и Ср бин и 
Рус. У по ку ша ју да од го во ри на пи та ње за што Жи ти је ни је ши ре по зна то, 
Ту ри лов као прет по став ку из но си то што је Ан то ни је во те ло би ло спа ље но 
(уни ште ње по тен ци јал ног пред ме та по кло ње ња) али и чи ње ни цу да је ње-
го во му че ни штво би ло до бро вољ но, оту да и дво сми сле но. Сту ди ју пра ти и 
пре пис Жи ти ја. 

Та тја на Ви ки пе ло ва (Tat’ána Vykypělová) у при ло гу Česky spis Divotvorná 
Ma ri je, starodávní a ča stou pobožností poutníkův oslavená v Tuřanech z ro ku 1657 
a je ho vztah k Balbínovu spi su Di va Tur za nen sis (стр. 277‒299) при ка зу је два 
тек ста из се дам на е сто ве ков ног ру ко пи са ко ји се на ла зи у Мо рав ском ар хи ву 
у Бр ну: ла тин ским пи сан Di va Tur za nen sis че шког је зу и те Бо ху сла ва Бал би-
на, и Divotvorná Ma ri je, на че шком. Ау тор ка се ба ви њи хо вим по ре клом и 
ме ђу соб ним од но сом, из но се ћи оби ље исто ри о граф ских и исто риј ских по-
да та ка, уз при каз прет ход них ис тра жи ва ња ових тек сто ва, за кљу чу ју ћи да 
ру ко пис Divotvorná Ma ri je за вре ђу је па жњу фи ло ло га из мно гих раз ло га, а као 
је дан од основ них за да та ка за бу ду ћа ис тра жи ва ња по ста вља ис пи ти ва ње 
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је зи ка ово га де ла, дра го це ног за че шку исто риј ску ди ја лек то ло ги ју и по зна ва-
ње че шко га је зи ка епо хе ба ро ка. Текст је пра ћен илу стра ци ја ма два ру ко пи са.

Да за кљу чи мо. Збор ник по све ћен сло вен ској ха ги о граф ској ли те ра ту ри 
осве тљу је сло же ну про бле ма ти ку сло вен ске жи тиј не књи жев но сти с раз ли-
чи тих аспе ка та, пре во ди лач ког, тек сто ло шког, књи жев ног, је зич ког, са ста-
но ви шта исто ри је тек ста и у све тлу ру ко пи сне тра ди ци је. Про у ча ва о ци ма 
пи са но га на сле ђа он пред ста вља и по себ не и оп ште те ме, ука зу је на по сто-
је ће про бле ме у овом до ме ну сла ви стич ких про у ча ва ња и отва ра но ве про-
сто ре за при ступ отво ре ним пи та њи ма, а по себ но га кра си то што уме шно 
пред ста вља број на укр шта ња, про жи ма ња и ме ђу соб не ути ца је сло вен ских 
кул тур них сре ди шта у сред њем ве ку. 

Ја сми на Гр ко вић-Меј џор

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

jgr ko vicns@sbb.rs

UDC 811.163.41(497.16)(091)(049.32)

Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре 
и срп ски је зик да нас. Ник шић: Ма ти ца срп ска ‒ Дру штво чла но ва 

у Цр ној Го ри (Одје ље ње за срп ски је зик и књи жев ност) ‒ Но ви Сад: 
Ма ти ца срп ска, 2012, 565 стр.*

По след њих го ди на све до ци смо на ста ја ња но вих, по ли тич ких је зи ка на 
про сто ру ко ји је до не дав но пре по зна ван и име но ван као про стор срп ског 
(/ „срп ско хр ват ског”) је зи ка. У Цр ној Го ри је до то га до шло 2004. го ди не ка да 
се у шко ла ма уме сто на став ног пред ме та Срп ски је зик и књи жев ност уво ди 
Ма тер њи је зик и књи жев ност. До бро ор га ни зо ва но и осми шље но по ни шта-
ва ње уло ге и исто риј ског тра ја ња срп ског је зи ка на овом исто риј ски хе те ро-
ге ном про сто ру (што је ви дљи во кроз ди ја ле кат ску дис пер зи ју, а на ро чи то 
кроз гру пи са ње го во ра у два ве ли ка ди ја ле кат ска бло ка за ко је на те ре ну не 
ва же ад ми ни стра тив не гра ни це и при род но се на ста вља ју у Ср би ји), кул ми-
ни ра ло је про гла ше њем тзв. цр но гор ског је зи ка. У та квим окол но сти ма про-
у ча ва о ци ма срп ског је зи ка, ко ји је у Цр ној Го ри упр кос свим при ти сци ма и 
да ље ви та лан, с нај ве ћим бро јем го вор ни ка, оста ло је ма ло про сто ра за јав-
но де ло ва ње у окви ру уста но ва др жав ног си сте ма. Го ди не 2010. осно ва но је 
Дру штво чла но ва Ма ти це срп ске у Цр ној Го ри ко је се од мах ис та кло сво јим 
из да вач ким по ду хва ти ма. Пр ва књи га је об ја вље на 2011. го ди не: Пу те ви ма 

* Прилог је настао у оквиру пројекта 178020 – Дијалектолошка истраживања српског 
језичког простора, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС.
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срп ског је зи ка и ћи ри ли це ау то ра Је ли це Сто ја но вић. На кон ове књи ге об ја-
вље не су још две ко је су по све ће не ста ту су срп ског је зи ка и књи жев но сти у 
да на шњој Цр ној Го ри: Ми лош Ко ва че вић, Ми ха и ло Шће па но вић – Срп ски 
је зик у вр тло гу по ли ти ке (2011), и Ве се лин Ма то вић – Ноћ ду гих ма ка за (2012). 
Из да ва њем спо ме ни це обе ле же на је круп на го ди шњи ца ко ја све до чи о жи-
вом тра ја њу срп ске је зич ке кул ту ре на про сто ру ста ре Зе те – 750 го ди на од 
на стан ка Ило вич ког пре пи са За ко но пра ви ла све тог Са ве Срп ско га (1262), 
нај ста ри је цр кве но сло вен ске књи ге на тлу Цр не Го ре и ујед но нај ста ри јег 
пре пи са ове сло же не ка нон ске књи ге ко јом је устро је но де ло ва ње Срп ске 
ар хи е пи ско пи је 1219. го ди не. Та ко ђе, Дру штво је по кре ну ло да нас већ афир-
ми са ни ча со пис Ок то их – до са да иза шла че ти ри бро ја – у ко ме се штам па ју 
је зич ки и књи жев ни при ло зи. По ред из да вач ке де лат но сти, го ди не 2012. 
Дру штво је успе шно ор га ни зо ва ло на уч ни скуп Срп ско је зич ко на сље ђе на 
про сто ру да на шње Цр не Го ре и срп ски је зик да нас, у са деј ству са Ма ти цом 
срп ском из Но вог Са да. Рад ни део ску па одр жан је у Хер цег Но вом, а уче сни-
ци су по се ти ли и ма на стир Са ви на где су има ли при ли ке да ви де је дин стве-
ну ма на стир ску ри зни цу у ко јој се чу ва ју и не ке од сред њо ве ков них по ве ља 
и ру ко пи сних књи га. То ком одр жа ва ња ску па пред ста вље на је и из да вач ка 
де лат ност Ма ти це срп ске у Цр ној Го ри, у че му су узе ли уче шћа и не ки од 
уче сни ка ску па. Ма ти ца срп ска у Цр ној Го ри је, и по ред све скр ом ни јих ма-
те ри јал них мо гућ но сти, на ста ви ла са сво јом из да вач ком де лат но шћу, и дру-
гим јав ним ра дом, па је не дав но, у са рад њи са Сту диј ским про гра мом за 
срп ски је зик и ју жно сло вен ске књи жев но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Ник-
ши ћу, ор га ни зо ва ла цен трал ну про сла ву два Ву ко ва ју би ле ја у Цр ној Го ри 
(1814/1864), на ко јој су уче ство ва ле и ко ле ге из Ин сти ту та за срп ски је зик 
СА НУ (Ник шић, 25. сеп тем бар 2014).

Збор ник Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре и срп ски 
је зик да нас до но си ра до ве са ме ђу на род ног на уч ног ску па одр жа ног у Хер цег 
Но вом од 20. до 23. апри ла 2012. го ди не. Ор га ни за то ри ску па би ли су Ма ти ца 
срп ска – Дру штво чла но ва у Цр ној Го ри и Ма ти ца срп ска у Но вом Са ду.

Да је те ма ску па би ла за ни мљи ва и при влач на, не са мо до ма ћим већ и 
стра ним на уч ни ци ма, ви ди се по бро ју ре фе ра та пре то че них у ра до ве. Књи-
га, од но сно збор ник ра до ва ко ји овом при ли ком пред ста вља мо, са чи ње на је 
од че тр де сет че ти ри на уч на при ло га, при че му су че тр де сет три ау тор ска и 
је дан ко а у тор ски. Пот пи су ју их фи ло ло зи из де вет зе ма ља са сла ви стич ких 
и ср би стич ких ка те да ра и на уч них ин сти ту ци ја: Ру си ја (Мо сква, Санкт Пе-
тер бург и Са ранск), Ср би ја (Но ви Сад, Бе о град, Бач ка Па лан ка, Ко сов ска 
Ми тро ви ца, Кра гу је вац и Ужи це), Цр на Го ра (Под го ри ца, Ник шић и Це ти ње), 
Швај ца р ска (Берн), Ре пу бли ка Срп ска (Ис точ но Са ра је во, Па ле и Ба ња Лу ка), 
Дан ска (Ко пен ха ген), Че шка (Бр но), Бу гар ска (Плов див и Со фи ја) и Ру му ни ја 
(Те ми швар). Два ра да су пи са на на ру ском је зи ку, а оста ли на срп ском. 

Нај ве ћи број ра до ва у овом збор ни ку по све ћен је исто риј ско је зич кој 
про бле ма ти ци. При ло зи из овог те мат ског окви ра мо гу се раз вр ста ти у две 
гру пе. У пр ву иду они ко ји се ба ве пи са ним на сле ђем на срп ско сло вен ском 
је зи ку, и на ве шће мо их ре до сле дом ка ко су од штам па ни у са мом збор ни ку: 
Ана то лий А. Ту ри лов, К ис то рии двух древ нейших четых ру ко пи сей чер но-
гор ских мо настырских со бра ний: Ми ле шев ский Па не ги рик (Це тин ский 
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мо настырь, № 50) и Пан декты Ни ко на Чер но гор ца (мо настырь Тро ицы 
у Плевля, № 87), Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, Функ ци о нал но стил ске од ли ке 
пред го во ра и по го во ра из штам па ри је Ђур ђа Цр но је ви ћа и Бо жи да ра Ву-
ко ви ћа, Yan nis Ka kri dis, Par ti ku le kao iza zov – za pre vo di o ce i iz da va če (na 
pri me ru srp sko slo ven skog pre vo da an ti la tin skih trak ta ta Gri go ri ja Pa la me i Var-
la a ma Ka la brij skog), Гор да на Јо ва но вић, Не ка за па жа ња о је зи ку Го рич ког 
збор ни ка, Вла ди мир Баљ, Рад Све то за ра То ми ћа на про у ча ва њу и об ја вљи-
ва њу Го рич ког збор ни ка, Бран ки ца Чи го ја, На по ме не о гра фи ји, ор то гра фи ји 
и је зи ку Мо ли тве ни ка про те Мар ти но ви ћа из Ба ји ца (RS 83), Је ли ца Сто ја-
но вић, Лич на име на по на зи ви ма би ља ка и жи во ти ња у ста рим срп ским 
по ме ни ци ма (Пив ски по ме ник, По ме ник из Хо че, Мо рач ки по ме ник), Све тла-
на То мин, Две све ске Ђор ђа Сп. Ра до ји чи ћа о ри зни ци ма на сти ра Све та Тро-
ји ца код Пље ва ља, Вик тор Са вић, За пи си штам па ра све ште но мо на ха Ма ка-
ри ја. Је зик, пи смо и пра во пис, Ма ри на Ку ре ше вић, Хи по так тич ке струк ту ре 
у Ва ру хо вом от кро ве њу (у пре пи су из ру ко пи сног збор ни ка ма на сти ра Ни ко-
љац број 52), Би ља на С. Са мар џић, Фо нет ске осо бе но сти Го ра ждан ског и 
Це тињ ског псал ти ра (кон фрон та тив на ана ли за), Зо ри ца Ни ки то вић, Функ-
ци о нал но стил ски аспект сло же ни ца у Мо ли тве ни ку Ђур ђа Цр но је ви ћа 
(1495/96). Ау то ри ових ра до ва сво ја ис тра жи ва ња усме ри ли су на спо ме ни ке 
са про сто ра да на шње Цр не Го ре – Обод ска штам па ри ја, за тим је зич ко на-
сле ђе из ма на сти ра Све те Тро ји це код Пље ва ља, Ни кољ ца код Би је лог По ља, 
Це тињ ског ма на сти ра, Ми ле ше ве, Го рич ки збор ник. Овом при ли ком из дво-
ји ће мо са мо не ке ра до ве иа ко сма тра мо да сва ки за слу жу је да се о ње му 
го во ри по на о соб. Ана то лиј Ар ка дје вич Ту ри лов по све тио је рад два ма вр ло 
ста рим срп ским не ли ту р гиј ским („че ти”) ру ко пи си ма (XI I I –XIV век) ко ји 
се да нас чу ва ју у Цр ној Го ри. За Ми ле шев ски па не ги рик, тек сто ло шки, ина-
че, ни шта ма ње зна ча јан спо ме ник не го Ми ха но ви ћев хо ми ли јар, утвр дио 
је да га је пре пи сао исти пи сар ко ји је ра дио и чу ве но срп ско че тво ро је ван-
ђе ље с Про гла сом Кон стан ти на Фи ло со фа из ма на сти ра Хи лан да ра (бр. 23). 
Па не ги ри ку не до ста ју че ти ри ли ста, али А. А. Ту ри лов до ка зу је да то ни је 
ру ко пи сни фраг мент из Па три јар ши ји не би бли о те ке (бр. 318), ка ко се до са да 
ми сли ло, не го да је тај фраг мент, за пра во, део ру ко пи са Пан дек та Ни ко на 
Цр но го р ца из Све те Тро ји це Пље ваљ ске. У пи та њу је срп ска, скра ће на вер-
зи ја Пан дек та чи ји на ста нак се, по све му су де ћи, мо же ве за ти за Са ви ну де-
лат ност на фор ми ра њу са мо стал не Срп ске ар хи е пи ско пи је. Функ ци о нал но-
стил ска ана ли за Ја сми не Гр ко вић-Меј џор пред го во ра и по го во ра књи га из 
штам па ри је Ђур ђа Цр но је ви ћа и Бо жи да ра Ву ко ви ћа на ма те ри ја лу нај мар-
кант ни јих лек сич ких и син так сич ких књи шких сред ста ва по ка зу је да они 
има ју од ли ке са крал ног, ви шег сти ла срп ско сло вен ског, али и по себ ну уну-
тра шњу ди на ми ку свој стве ну жан ру, пре све га од ра же ну у ви со ком сте пе ну 
кон ден за ци је ис ка за. Го рич ки збор ник био је те ма ис тра жи ва ња два ју ау то ра: 
Гор да не Јо ва но вић и Вла ди ми ра Ба ља. Г. Јо ва но вић за кљу чу је да „из у ча ва ње 
Го рич ког збор ни ка тек сле ди и мо ра би ти мул ти ди сци пли нар но, те мељ но и 
ис црп но”. Мо ли тве ник про те Мар ти но ви ћа из Ба ји ца вре дан је и зна ча јан 
спо ме ник за „раз ви так на ше ћи ри ли це, за исто ри ју срп ског је зи ка, за исто риј-
ску ди ја лек то ло ги ју, као и за исто ри ју срп ског цр кве ног и књи жев ног је зи ка” 
за кљу чак је Бран ки це Чи го ја. Вик тор Са вић у свом ра ду пре ко се дам за пи са 



235

све ште но мо на ха Ма ка ри ја из це тињ ских и вла шких штам па них књи га, на 
осно ву ана ли зе ак це нат ског си сте ма, до ла зи до прет по став ке да је он по ре-
клом из Хер це го ви не („Чр на го ра” је са мо ме сто ње го вог под ви за ва ња), а 
за тим по ка зу је да су „вла шки” и „це тињ ски” Ма ка ри је, по све му су де ћи, 
ипак јед на лич ност. Ма ри на Ку ре ше вић је ис пи ти ва ла син так сич ке од ли ке 
срп ско сло вен ског је зи ка ни жег сти ла на ни воу хи по так се на апо криф ном 
тек сту Ва ру хо во от кро ве ње у пре пи су из 15. ве ка. До шла је до за кључ ка да 
се у тек сту у знат ној ме ри про жи ма ју хи по так тич ке струк ту ре на сле ђе не из 
ста ро сло вен ског је зи ка и оне ко је су по ре клом из вер на ку ла ра. Дру гу гру пу 
чи не при ло зи чи ји су пред мет ис тра жи ва ња спо ме ни ци пи са ни на род ним 
је зи ком: Сло бо дан Па вло вић, По зи ци о ни ра ње ен кли ти ка у Па штров ским 
ис пра ва ма, Ми ра Ча но вић, Кон ти ну ан ти во ка ла јат у Кр тол ским ис пра ва ма 
(17, 18. и 19. ви јек), На та ша Ж. Дра гин, О су ду Ива на Цр но је ви ћа у Це тињ ском 
ље то пи су, Ма ри ја Пе јо вић-Зе ко вић, Из ве де не име ни це у За ко ни ку Да ни ла 
Пе тро ви ћа и Вла дан Јо ва но вић, О је зич ким осо би на ма За ко ни ка Да ни ла 
Пр вог (у све тлу срп ске књи жев но је зич ке си ту а ци је око по ло ви не 19. ве ка). 
Пред мет ис тра жи ва ња Ми ре Ча но вић је су Кр тол ске ис пра ве. Око ли на Тив-
та, од но сно под руч је Кр то ла за ни мљи ва је за је зич ка ис тра жи ва ња. Пре ма 
ње ним ре чи ма „го во ри овог под руч ја ни је су ис тра же ни, те нам пи са на до-
ку мен та пред ста вља ју из у зет но за ни мљив ма те ри јал на по љу ди ја хро них и 
аре ал них ис тра жи ва ња при мор ских го во ра срп ског је зи ка”. Вла дан Јо ва но-
вић у сво јим ис тра жи ва ња за кљу чу је да је „За ко ник кне за Да ни ла I на пи сан 
на истом ти пу књи жев ног је зи ка и пра во пи са на ко јем су из да ва не књи ге у 
слу жбе ној упо тре би у та да шњој Кне же ви ни Ср би ји и у Вој во ди ни”.

У Збор ни ку су сво је ме сто на шли и ра до ви по све ће ни Ње го шу и Ву ку 
Ка ра џи ћу као и не ким са вре ме ним пи сци ма: Мил ка В. Ни ко лић, Ор то граф-
ски и ме то дич ки аспек ти Бу ква ра Ада ма Дра го са вље ви ћа (1825) и Огле да 
срп ског бу ква ра Ву ка Ка ра џи ћа (1827), Ли ди ја То мић, Пје снич ки ка нон у 
че ти ри ка но на Ива на Л. Ла ли ћа, Дра го Пе ро вић, Ду шан Кр цу но вић, Ко-
смич ко-ег зи стен ци јал ни па тос Лу че ми кро ко зма, Ра до је Си мић, Ве ли ка 
исто риј ска ме та фо ра М. Ву ко ви ћа о са вре ме но сти (Стил ске и на ра то ло шке 
осо бе но сти Ву ко ви ће вог де ла Ен гле ска по сла), Је ле на Р. Јо ва но вић Си мић, 
На уч ни стил Но ва Ву ко ви ћа (Тек сту ал на и ин тер тек сту ал на ана ли за на уч ног 
дис кур са у књи зи Пу те ви сти ли стич ке иде је), Ана Ја њу ше вић-Оли ве ри, 
Је зич ко-стил ске од ли ке ди ја ло га у дра ми Пе ли но во Жар ка Ко ма ни на, Љи-
ља на Ко стић, Ста во ви Вла да на Ђор ђе ви ћа у од бра ни Ву ко вих иде ја уво ђе ња 
срп ског на род ног је зи ка у књи жев ност, Ми о драг Јо ва но вић, Си стем за мје-
ни ца у Гор ском ви јен цу, Ру жи ца Ле ву шки на, Лек си ка у де лу Св. Се ра фи ма 
Џа ри ћа (игу ма на ма на сти ра Св. Тро ји це код Пље ва ља). Сви ра до ви из ове 
ску пи не при ву кли су на шу чи та лач ку па жњу, али по себ но би смо се освр-
ну ли на рад Мил ке В. Ни ко лић. Пре ма ре чи ма ау то ра овог члан ка, „ови 
бу ква ри те же да сло во пис бу де пи сме на ко пи ја го вор ног је зи ка” а на ме то-
дич ком пла ну по себ но је зна чај но „на пу шта ње ме то де сри ца ња и уса вр ша-
ва ње син те тич ке ме то де уво ђе њем тзв. ана ли тич ких ве жба ња”.

Сле де ћу гру пу са чи ња ва ју ра до ви по све ће ни ве о ма ва жном и ак ту ел ном 
про бле му: ста ту су срп ског је зи ка да нас у Цр ној Го ри, али и ши ре: Ми лош 
М. Ко ва че вић, О ак ту ел ном пра во пи су и гра ма ти ци „цр но гор ског је зи ка”, 
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Ми лан ка Ј. Ба бић, Ме ђу за ви сност ста ту са срп ског је зи ка у Бо сни и Хер це го-
ви ни и Цр ној Го ри, Ста на С. Ри стић, Не ки аспек ти ак ту ел ног ста ња срп ског 
је зи ка на про сто ри ма да на шње Цр не Го ре, Дра га Бо јо вић, На уч ни и ме то-
до ло шки аспек ти „цр но гор ског је зи ка”. У ову гру пу мо гао би се увр сти ти 
и рад Дра га не Дра ку лић-Приј ма ко ји се ти че по ло жа ја и ста ња ср би сти ке 
на Др жав ном уни вер зи те ту у Санкт Пе тер бур гу. Уме сто да по је ди нач но 
пред ста вља мо ра до ве на ве шће мо илу стра тив не ре чи М. Ј. Ба бић да је „ма ло 
је зи ка у сви је ту чи ји су ин те гри тет и иден ти тет до те мје ре угро же ни до ко је 
је угро жен срп ски. Још ма ње оних ко ји су рас пар ча ни и пре и ме но ва ни, као 
што је рас пар чан и пре и ме но ван је зик срп ски, у скла ду са иде о ло шко-по ли-
тич ким се па ра ти стич ким ци ље ви ма раз ли чи тих ет ни ку ма ко ји њим го во ре”. 
По себ но ће мо још из дво ји ти рад Ми ло ша Ко ва че ви ћа. Ау тор да је кри тич ки 
осврт на три нор ма тив на при руч ни ка: Пра во пис цр но гор ско га је зи ка, Гра ма-
ти ка цр но гор ско га је зи ка и На уч но-ме то до ло шке осно ве стан дар ди за ци је 
цр но гор ско га је зи ка. При ме њу ју ћи лин гви стич ке кри те ри ју ме у ана ли зи 
ових три ју при руч ни ка, по ка за ло се да у њи ма по сто ји ве ли ки рас ко рак из-
ме ђу лин гви стич ких кри те ри ју ма и те о риј ско-ме то до ло шких на че ла кoјe су 
ау то ри по ста ви ли ка ко би од бра ни ли те зу о по сто ја њу „цр но гор ског је зи ка”. 
Ми лош Ко ва че вић сма тра „да су ови при руч ни ци пу ни раз ли чи тих на уч них 
огре ше ња, од ко јих мно га има ју ка рак тер еле мен тар них ма те ри јал них гре ша ка”.

Да су те ме ре фе ра та на ску пу, па са мим тим и ра до ва у збор ни ку Срп-
ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре и срп ски је зик да нас 
об у хва ти ли ши рок спек тар на уч них ин те ре со ва ња го во ри и чи ње ни ца да 
има мо ра до ве ко ји се ти чу и ши ре про бле ма ти ке са вре ме ног срп ског је зи ка. 
Ау то ри су се ба ви ли и пре во ди лач ким, ет но кул ту ро ло шким и ди ја лек то ло-
шким пи та њи ма: Ва лен ти на Пи ту лић, По след њи за пи си го вор них на род них 
тво ре ви на са Ко со ва и Ме то хи је / функ ци ја и зна че ње, Ми тра Ре љић, Про-
то ти пич ни узроч ни ци стра ха у асо ци ја ци ја ма ко сов ских ре спон де на та, Per 
Ja kob sen, For ma i sup stan ci ja u je zi ku. Po li cen trič ni je zi ci na što kav skom pod ruč ju, 
Па вел Креј чи, Хо ро ни ми Ср би ја и срп ски као тран сла то ло шки про блем (пи-
та ње че шких екви ва ле на та), Слав ка Тр. Ве лич ко ва, Уста ље не је ди ни це с 
тем по рал ном лек се мом дан у срп ском је зи ку, Јо ван ка Ј. Ра дић, Ма ма, ма ти, 
мај ка – три ре чи за три ло гич ка ни воа, Дим ка Са во ва, Тро чла ни па сив у 
са вре ме ном срп ском је зи ку (на ма те ри ја лу из днев них но ви на), Дра га на Кер-
кез, Пре те ри тал на вре ме на и нео че ки ва ност у срп ском је зи ку (у по ре ђе њу 
са ру ским), Али на Ј. Ма сло ва, Струк тур ни мо де ли и праг ма тич ки ти по ви 
ин струк ци је у срп ском је зи ку и ру ском је зи ку, Ви дан В. Ни ко лић, Инер ци ја 
раз во ја го во ра Ста рог Вла ха у од но су на ма тич не ис точ но хер це го вач ке 
го во ре (со ци о лин гви стич ки аспек ти), Ми хај Н. Ра дан, По ре кло по је ди них 
за јед нич ких кон ју га циј ских осо би на у ка ра шев ским, ба нат ским и при зрен-
ско-ти моч ким срп ским го во ри ма, Ольга И. Тро фим ки на, Би бли езмы в ли-
те ра тур ном серб ском языке. У овом збор ни ку на шао се оправ да но и рад 
Не вен ке М. Ан то вић, При мје на ну кле ар них ме то да у за шти ти кул тур ног 
на сље ђа. За ни мљив је рад Јо ван ке Ра дић. Ба за срп ске на род не епи ке и не-
пу бли ко ва на ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња би ли су кор пус за ис пи ти ва ње 
и пред ста вља ње вред но сти именицa ма ма, ма ти и мај ка у срп ском је зи ку. 
За кљу чак је да „ове име ни це чи не је дин стве ну је зич ко-ло гич ку струк ту ру 
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(ма ма/ма ти – мај ка), у окви ру ко је је ди ни це сто је у од но су не по сред но (/по 
се би) од ре ђе на пер со нал ност | по сред но од ре ђе на пер со нал ност – не у трал но 
у од но су на пер со нал ност”. С тим у ве зи је и фре квен ци ја ових име ни ца у 
пи са ним тек сто ви ма као и њи хов ста тус у срп ским ди ја лек ти ма и књи жев-
ном је зи ку. На шу па жњу на по се бан на чин при ву као је и рад Не вен ке М. 
Ан то вић, у ко ме се за кљу чу је да „ко ри шће ње ну кле ар них ме то да и тех ни ка 
за ка рак те ри за ци ју и за шти ту кул тур ног на сље ђа обез бје ђу је низ пред но сти 
у од но су на кон вен ци о нал не ме то де”. Рад Али не Ма сло ве мо же се схва ти ти 
као леп при мер кон фрон та тив ног ис тра жи ва ња јед не вр сте го вор них чи но ва. 

Збор ник Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре и срп-
ски је зик да нас пред ста вља кру пан до при нос на шој фи ло ло шкој на у ци те је 
сто га на шао сво је ме сто и у мно гим би бли о те ка ма и ван гра ни ца Ср би је и 
да на шње Цр не Го ре. Ве ли ки број ис так ну тих до ма ћих и стра них на уч ни ка 
сво јим при ло зи ма оправ дао је оче ки ва ња на уч них ин сти ту ци ја ко је су би ле 
ор га ни за то ри ме ђу на род ног на уч ног ску па чи ји су ре зул та ти из ло же ни у 
збор ни ку. Пред ста вље ни су не ки ва жни про бле ми из жи во та срп ског је зи ка 
у Цр ној Го ри, ши рем ре ги о ну и до не кле све ту, и пру же ни су од го во ри на 
чи тав низ са вре ме них пи та ња, за ни мљи вих за ср би сти ку, упот пу ње на је, 
пре ци зи ра на и уне ко ли ко ко ри го ва на на ша пред ста ва о срп ској је зич кој 
про шло сти ‒ чи ме је још јед ном по све до чен не пре ки ну ти кон ти ну и тет срп-
ског књи жев ног и на род ног – пи са ног је зи ка на тлу да на шње Цр не Го ре.

Мир ја на Пе тро вић-Са вић

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Кне за Ми ха и ла 36, 11000 Бе о град, Ср би ја

mir ja na.pe tro vic @isj.sa nu.ac .rs 

UDC 821.163.41(497.5)09”18”

РАЗ ВОЈ СРП СКОГ КЊИ ЖЕВ НОГ ЈЕ ЗИ КА У ОГЛЕ ДА ЛУ  
КРА ЈИ ШКИХ ПИ СА ЦА 

Ми лош Оку ка. У вр тло гу ма ти це. До при но си кра ји шких пи са ца  
раз во ју срп ског књи жев ног је зи ка у пр вој по ло ви ни 19. сто ље ћа.  

За греб: СКД Про свје та, 2014, 471 стр.

У из да њу СКД Про свје та из За гре ба об ја вље на је нај но ви ја мо но гра фи ја 
др Ми ло ша Оку ке, углед ног лин гви сте и ре дов ног про фе со ра на Одсје ку за 
ју жно сла вен ске је зи ке Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у За гре бу. 
Књи га У вр тло гу ма ти це пред ста вља ис цр пан увид у до при но се кра ји шких 
пи са ца (Ј. До ше но ви ћа, С. Мр ка ља, Г. Зе ли ћа, К. Пе и чи ћа, Г. Ба ла ћа, С. Јо ви-
ћа, Б. Пе тра но ви ћа, Н. Бо ро је ви ћа, У. Ми лан ко ви ћа, Ј. Но ви ћа Ото ча ни на, Н. 
Гру ји ћа и Н. Бе го ви ћа) раз во ју срп скога књи жев ног је зи ка у пр вој по ло ви ни 
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19. ве ка. Ово из у зет но дра го це но из да ње зна чај ног оби ма бо га то је фо то тип-
ским илу стра ци ја ма на слов них стра на и по је ди них де ло ва ра зно вр сних тек-
сто ва ко је ау тор ана ли зи ра. На уч ној и струч ној јав но сти проф. Оку ка је овом 
при ли ком пред ста вио два де сет је дан пре гле дан рад ко ји осве тља ва раз ли-
чи те уде ле кра ји шких, дал ма тин ских и сла вон ских је зи ко сло ва ца у про це-
си ма тран сфор ма ци је срп скога књи жев ног је зи ка у пр вој по ло ви ни 19. ве ка.

Пр во по гла вље у сво јој мо но гра фи ји проф. Оку ка је на сло вио „Умје сто 
уво да: Епо ха пре ви ра ња” (стр. 9–14). У ње му је са же то и си сте ма тич но при-
ка зан пре глед срп ске књи жев но је зич ке си ту а ци је у 18. и 19. ве ку. Ау тор по ла-
зи од ба рок не епо хе, у ко јој су се па ра лел но ко ри сти ла три је зич ка иди о ма 
– срп ско сло вен ски, ру ско сло вен ски и на род ни, а за тим опи су је ко ег зи стен-
ци ју три ју књи жев но је зич ких ти по ва у про све ти тељ ству и пред ро ман ти зму, 
стил ским фор ма ци ја ма ка рак те ри стич ним за дру гу по ло ви ну 18. и пр ву 
по ло ви ну 19. ве ка. Три гло си ја ус по ста вље на у про све ти тељ ству, ис ти че ау тор, 
ве о ма се раз ли ко ва ла од оне у ба рок ном до бу, јер су та да код Ср ба у упо тре-
би би ли сла вјан ски (ср би зи ра на ва ри јан та ру ско сло вен ског), сла ве но срп ски 
(ме ша ви на ру ско сло вен ског, ру ског и срп ског) и вер на ку лар (срп ски на род ни 
је зик). На ве де ни књи жев но је зич ки иди о ми од го ва ра ли су ви со ком, сред њем 
и ни ском сти лу, из ра жај ним ва ри јан та ма кла си ци стич ке по е ти ке. Епо ху 
пред ро ман ти зма проф. Оку ка опи су је као „до ба кон ку рент них иди о ма, до ба 
пре ви ра ња и тра же ња” (стр. 12). Ко ег зи стен ци ја и кон ку рен ци ја ру ско сло-
вен ског, сла ве но срп ског и на род ног (го вор ног) је зи ка усло ви ла је по ле ми ке 
о про фи лу срп ског књи жев ног је зи ка. Отво ре не рас пра ве во ди ле су се од 
сре ди не дру ге де це ни је 19. ве ка, ини ци ра не сту па њем Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа на срп ску фи ло ло шку сце ну. Проф. Оку ка из два ја че ти ри фа зе у 
Ву ко вим по ле мич ким тек сто ви ма. Пр ву под ра зу ме ва ју оштро су прот ста вље-
ни кон цеп ти Ву ка и М. Ви да ко ви ћа о срп ском књи жев ном је зи ку и она је 
тра ја ла од 1815. за кључ но са 1817. го ди ном. Су че ља ва ње ове дво ји це је зи ко-
слова ца у ди ску си ју је уву кло и дру ге срп ске књи жев ни ке – С. Мр ка ља, М. 
Гру ји ћа и П. Ата нац ко ви ћа. Дру га фа за спо ро ва на ста ла је на кон по ја ве 
Ву ко вог Срп ског рјеч ни ка (1818) и пе сме Л. Му шиц ког „Глас на ро до љуп ца” 
(1819), а у рас пра ву су се, по ред по ме ну тих ау то ра, укљу чи ли и Ј. Ву јић, Г. 
Гер шић и дру ги. И пр ва и дру га фа за спо ре ња, на гла ша ва проф. Оку ка, ба-
зи ра ле су се на су ко бља ва њу сла ве но срп ског и на род ног је зи ка, основ них 
два ју кон це па та с по чет ка 19. ве ка. Тре ћој фа зи при па да ју спо ро ви из ме ђу 
Ву ка и Ј. Ха џи ћа, во ђе ни три де се тих го ди на 19. ве ка, и они из ла зе из тих 
окви ра, јер су пред мет њи хо вих по ле ми ка чи ни ли раз ли чи ти кон цеп ти ко-
ди фи ка ци је срп ског на род ног је зи ка, „што зна чи да су у осно ви већ би ли 
од бро ја ни да ни сла ве но срп ском је зи ку и књи жев но сти ства ра ној на то ме 
иди о му” (стр. 13). Че твр та фа за спо ро ва на ста ла је на кон осни ва ња Дру штва 
срп ске сло ве сно сти (1841) и Ву ко вог пре во да Но вог за вје та (1847). 

Ова ко кон ци пи ран увод ни чла нак пру жа са же те те ме ље нео п ход не за 
раз у ме ва ње књи жев но је зич ке си ту а ци је код Ср ба с кра ја 18. и по чет ком 19. 
ве ка. У тим је зич ким про це си ма уче ство ва ли су мно ги срп ски књи жев ни ци 
и фи ло ло зи, ме ђу ко ји ма је би ло до ста кра ји шких, дал ма тин ских и славoнских 
Ср ба, те ау тор у на ред них два де сет чла на ка пред ста вља њи хов до при нос 
раз во ју срп скога књи жев ног је зи ка.
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Јо ва ну До ше но ви ћу, кра ји шком пе сни ку и Мр ка ље вом прет ход ни ку, 
проф. Оку ка по све тио је три сту ди је. У пр вом члан ку, на сло вље ном „Јо ван 
До ше но вић о срп ском је зи ку и је зик ње го вих дје ла” (стр. 15–48), ау тор на кон 
ис црп не ана ли зе ис ти че да је Ј. До ше но вић пи сао екав ски, а да су све икав ске 
фор ме ко је је упо тре бља вао са став ни део он да шњег срп ског књи жев ног је-
зи ка екав ског из го во ра. До ше но вић пак, на во ди ау тор, ни је пи сао на род ним 
је зи ком, ка ко се у ср би стич кој на у ци твр ди ло, већ ср би зи ра ном ва ри јан том 
сла ве но срп ског је зи ка. Ње гов гла сов ни си стем био је углав ном срп ски, на-
род ни, и у мор фо ло ги ји су преовладавалe срп ске осо би не. Твор бе на ана ли за 
ука за ла је на мно ге цр кве но сло вен ске фор ме, док је До ше но ви ће ва син так са 
углав ном срп ска, уз еле мен те ба рок не сла ве но срп ске ре че ни це. Проф. Оку ка 
та ко ђе на гла ша ва да је Ј. До ше но вић био је дан од нај ва жни јих прет ход ни ка 
ре фор ме срп ске ћи ри ли це ко ју је ра ди кал но из вео ње гов зе мљак, С. Мр каљ. 
Гра фиј ско-ор то граф ска ана ли за До ше но ви ће вог је зи ка по ка за ла је да је овај 
пи сац ко ри стио упро шће ну, ре фор ми са ну гра фи ју и ети мо ло шку ор то гра фи-
ју. Ње го ве нај ва жни је за слу ге су, пре ма ре чи ма проф. Оку ке, у то ме што је: 
а) пот пу но ели ми ни сао упо тре бу де бе ло га је ра у свим по зи ци ја ма у ре чи; 
б) упо тре бу гра фе ма <ѣ>, <ь> и <ы> свео на нај ма њу ме ру; в) при хва тио мно-
га ре ше ња сво јих прет ход ни ка у упро шћа ва њу и ре фор ми срп ске гра ђан ске 
ћи ри ли це; г) под ста као дру ге срп ске књи жев ни ке (пре све га С. Мр ка ља, Л. 
Ми ло ва но ва и Ву ка) да ис тра ју у свом ре фор ма тор ском ра ду и д) пру жио 
зна ча јан до при нос раз во ју два ју функ ци о нал них сти ло ва у срп ском књи жев-
ном је зи ку – на уч ног и књи жев но у мет нич ког.

Дру ги текст по све ћен овом кра ји шком пи сцу но си на слов „Ре чи но во ско-
ва не, и дру ге упо тре бља је ме код Јо ва на До ше но ви ћа” (49–68). У пр вом де лу 
ра да, ау тор об ја шња ва да је пи сац под пој мом „стра не ре чи” под ра зу ме вао 
лек се ме ко је су ван сло вен ског је зич ког кру га, одн. евро пе и зме и ори јен та ли-
зме. Да кле, сла ве ни зме и ру ско сло ве ни зме Ј. До ше но вић је сма трао са став ним 
де лом срп ског (сла ве но срп ског) је зи ка, те је и но ве ре чи ства рао слу же ћи се 
тим је зич ким по тен ци ја лом. Проф. Оку ка за тим на во ди фо то тип ску илу стра-
ци ју До ше но ви ће вог спи ска (но во)ко ва ни ца и дру гих „упо тре бља је мих” ре чи 
из Чи сле ни це, књи ге по све ће не ра чун ским (књи го вод стве ним) пи та њи ма (стр. 
53–58), а за тим ана ли зи ра пи шче ву упо тре бу ових ко ва ни ца у са мо ме тек сту. 
До ше но вић је, на и ме, на пр во ме сто ста вљао по ср би цу, а од мах иза ње из вор ник 
(нај че шће кон такт ни си но ним из не мач ког, ита ли јан ског и ма ђар ског је зи ка), 
а он да се у да љем тек сту слу жио са мо пред ло же ним срп ским екви ва лен том 
(нпр. чи сло у чи телыи – Арїтме тицы; у ру кодѣли ямы – фа бри ка ми). Дру ги део 
ра да по све ћен је До ше но ви ће вим ино ва ци ја ма у пе снич ком је зи ку, одн. у збир-
ци Ли ри че ска Пје ни ја – ау тор нај пре на во ди спи сак евро пе и за ма и ори јен та ли-
за ма упо тре бље них у по ме ну тој збир ци, а за тим из два ја ој ко ни ме, хо ро ни ме 
и ет но ни ме из До ше но ви ће вих де ла у об ли ци ма у ко ји ма су се по ја вљи ва ли.

Тре ћи, за вр шни при лог о До ше но ви ће вом је зи ку, по пут прет ход ног, та-
ко ђе се ба ви лек сич ким осо бе но сти ма. У тек сту „До ше но ви ће ви до при но си 
срп ском пје снич ком је зи ку” (стр. 69–75) ис так ну та је зна чај на пе сни ко ва 
уло га у раз во ју срп ске ли ри ке. Он је из да нак европ ске пе снич ке тра ди ци је, 
из ко је у срп ску по е зи ју пре но си мно ге мо ти ве и вер си фи ка циј ске фор ме. 
Пру жив ши вла сти те обра сце у вер си фи ка ци ји, Ј. До ше но вић по ста је ро до-
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на чел ник у об но ви срп ске по е зи је (мо дер ни зу је срп ске по е ти зме, гра ди пе-
снич ки ме та је зик и др.).

На ред на че ти ри ра да у књи зи проф. Оку ке по све ће на су Са ви Мр ка љу, 
нај зна чај ни јем Ву ко вом прет ход ни ку и ве ли ком ре фор ма то ру срп ске цр кве-
не ћи ри ли це, а њи ма прет хо ди фо то тип ски при каз на слов не стра не Мр ка-
ље вог чу ве ног Са ла де бе ло га је ра ли бо азбу ко про тре са (стр. 76). Сту ди ја 
„Са ва Мр каљ и срп ски књи жев ни је зик” (стр. 77–80) ис ти че да је С. Мр каљ, 
уста ју ћи про тив сла вјан ског је зи ка, тра жио да се Ср би окре ну про сто на-
род њем, одн. срп ском на род ном је зи ку. Иа ко је С. Мр каљ, сти ца јем жи вот-
них окол но сти, остао у ди гло сиј ском ка но ну ко ји је та да вла дао у срп ској 
пи сме но сти, проф. Оку ка на во ди да су ис ко ра ци ко је је овај му дри је зи ко-
сло вац на пра вио у срп ској ор то гра фи ји и те о риј ски ста во ви о на род ном је-
зи ку оста ви ли ду бо ке тра го ве у срп ској фи ло ло ги ји.

Мр ка љев фи ло зоф ски до при нос срп ској фи ло ло ги ји пред ста вљен је у 
члан ку „Са ва Мр каљ о уму и је зи ку” (стр. 81–85). Ау тор за па жа да је С. Мр каљ 
ства рао на раз ме ђи фи ло зоф ске и ем пи риј ске лин гви сти ке. Пр ва, ко ју на зи-
ва још и про све ти тељ ском, по ла зи ла је од ум них ка те го ри ја и уни вер зал них 
по став ки на ко ји ма је за сно ван је зик, док је дру га за сно ва на на оп штим 
уред ба ма и уни вер зал ним за ко ни ма ко ји на ста ју ком па ра ци јом је зич ких 
осо би на по све до че них у раз ли чи тим је зи ци ма. Проф. Оку ка да ље кон ста-
ту је да је С. Мр каљ остао тра ди ци о на лан, ве ран фи ло зоф ској, про све ти тељ-
ској лин гви сти ци и да ње го во Са ло де бе ло га је ра ли бо азбу ко про трес пред-
ста вља је дан од пр вих огле да фи ло зоф ског ми шље ња код Ср ба. 

У сту ди ји „Са ва Мр каљ као ре фор ма тор ћи ри ли це” (стр. 87–92) ау тор 
из но си срж Мр ка ље ве ра ди кал не ре фор ме: увео је прин цип би у ни во ци те та 
у од но су гра фе ма –фо не ма, из та да шње азбу ке је ис кљу чио су ви шна сло ва 
ко ја ни су има ла од го ва ра ју ћу фо не му у срп ско ме је зи ку, ство рио је „ла ко 
при мен љи ву” ћи ри ли цу и пр ви је прак тич но при ме нио но во пи смо на по-
след њим стра ни ца ма сво је књи жи це, по ка зу ју ћи чи та о ци ма ка ко ре фор ми-
са на ћи ри ли ца из гле да у прак си. Он да ље за кљу чу је да је С. Мр каљ „пр ви 
ре фор ма тор срп ске ћи ри ли це у пра вом зна че њу те ри је чи” (стр. 91).

Чла нак „Са ва Мр каљ као фо но лог” (стр. 93–103) 2010. го ди не об ја вљен 
је у ча со пи су Наш је зик, а проф. Оку ка га из но си и у овој мо но гра фи ји ка ко 
би са свих аспе ка та за о кру жио и пред ста вио Мр ка љев ути цај на раз вој срп-
ског књи жев ног је зи ка у пр вим де це ни ја ма 19. ве ка. У ра ду су ана ли зи ра ни 
Мр ка ље ви до при но си про у ча ва њу фо нет ско-фо но ло шке струк ту ре срп ског 
је зи ка – он је пр ви у срп ској фи ло ло ги ји кла си фи ко вао гла со ве срп ског је зи ка 
и од ре дио им фи зи о ло шко-фо нет ску при ро ду, уо чио је да са мо гла сно /р/ има 
по се бан фо но ло шки ста тус ка да се, на кон иш че за ва ња су гла сни ка /х/, на ђе 
уз во кал и и пру жио је зна ча јан удео у ту ма че њу лин гви стич ког пој ма слог.

На ред на сту ди ја, „За пад на ије кав шти на у сла ве но срп ском омо ту: Жи-
ти је Ге ра си ма Зе ли ћа из 1823. го ди не” (стр. 105–119), по све ће на је је зи ку и 
сти лу на ве де ног Зе ли ће вог де ла. И овом члан ку прет хо ди фо то тип ски при-
каз на слов не стра не Жи ти ја (стр. 104). Ау тор за па жа да је Зе ли ћев је зик „жив 
на род ни је зич ки из раз на тру њен сла ве но срп ским је зич ким еле мен ти ма” 
(стр. 106), одн. „ије кав шти на кла сич но ис точ но хер це го вач ко-кра ји шка, у 
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осно ви Ву ко ва из пр ве фа зе ње го вог ства ра ла штва” (стр. 111). За тим ана ли-
зи ра ста тус фо не ме /х/ у Зе ли ће вом ма те р њем иди о му и из два ја мор фо ло шке 
осо бе но сти ње го вог је зи ка (нпр. упо тре ба ста ри јих па де жних фор ми с пред-
ло гом пред: предъ вратїе цр квенїе; жи ва упо тре ба ао ри ста и им пер фек та: Я 
не и ма до пр ве сре ће, єръ быяше безъ єдне но ге), као и лек сич ке (нпр. упо-
тре ба цр кве но сло ве ни за ма са ка рак те ри стич ним су фик сом -ије: окаянїе, 
ра су жденїе; за сту пље ност ро ма ни за ма, пре све га ита ли ја ни за ма: бан ди је ра, 
шка ле; и гер ма ни за ма: ба ронъ, ку черъ).

Пред мет ра да „Опре зно уз Ву ка с пр о свје ти тељ ским на сље ђем: Кон-
стан тин Пе и чић” (стр. 121–131) пред ста вља је зич ка ана ли за књи жев ног опу-
са К. Пе и чи ћа, про све ти те ља, књи жев ни ка и док то ра ме ди цин ских на у ка 
из пр ве по ло ви не 19. ве ка. Проф. Оку ка у пр вом де лу ра да пре но си Пе и чи ће ве 
афо ри зме, а за тим пред ста вља кра так пре глед ње го вог ства ра ла штва, ко је 
об у хва та љу бав не пе сме, про зне и драм ске тек сто ве, као и пу бли ци стич ко-
-струч на де ла. Дру ги део ра да по све ћен је ана ли зи је зи ка овог уче ног и све-
стра ног ле ка ра, ко ји је, за кљу чу је проф. Оку ка, пи сао на род ним, ву ков ским 
је зи ком, али екав ског из го во ра. С дру ге стра не, К. Пе и чић ни је при хва тио 
Ву ко ву гра фи ју и ор то гра фи ју, те је чак и у сед мој де це ни ји 19. ве ка пи сао 
сла ве но срп ским пра во пи сом, ко ри сте ћи се оби љем сла ве ни за ма и ру ско сло-
ве ни за ма, по го то во у на уч ном сти лу.

Је зич ка ана ли за на род них пе са ма ко је је Вук са ку пио и за пи сао слу ша-
ју ћи Га ја Ба ла ћа, сле пог гу сла ра из Ли ке, пред ста вље на је у сту ди ји „Ри јеч 
на род на, ву ков ска: Га јо Ба лаћ” (стр. 133–144). На по чет ку се на ла зи фо то тип-
ска илу стра ци ја на слов не стра не че твр те књи ге Ву ко вих На род них срп ских 
пје са ма, об ја вље них у Бе чу 1833. го ди не (стр. 132). Ау тор се у увод ном де лу 
крат ко освр ће на умет нич ку вред ност пе са ма ко је је Вук за бе ле жио од овог 
на род ног пе ва ча (по пут „Ма лог Ра до и це”, „Ста ри не Но ва ка и кне за Бо го са ва” 
итд.), за кљу чив ши да Ба ла ћев је зик при па да ис точ но хер це го вач ко-кра ји шком 
ди ја лек ту. У пи та њу је пе снич ки је зик ко ји ни је у пот пу но сти чи сти ма тер-
њи го вор Ли ча ни на Г. Ба ла ћа, већ „на у че ни” књи жев ни је зик са свим еп ским 
фор ма ма и књи жев ним ма ни ром из бо га те срп ске усме не књи жев но сти. У 
при лог на ве де ној тврд њи иде ау то ро ва ана ли за фо нет ских и гра ма тич ких 
ка рак те ри сти ка Ба ла ће вих сти хо ва, а на кра ју су опи са не Ву ко ве ин тер вен-
ци је у об ли ко ва њу Ба ла ће вог је зи ка и сти ла, ко је су, пре ма ре чи ма проф. Оку-
ке, „би ле сит не, ми ни мал не” (стр. 143).

Будући да у ср би стич кој фи ло ло шкој ли те ра ту ри не ма мно го по да та ка 
о Спи ри до ну Јо ви ћу, Ву ко вом са вре ме ни ку, пе сни ку и ет но граф ском пи сцу, 
ана ли за ње го вог је зи ка пре зен то ва на у члан ку „Он се зо ром по ја ви, међ’ књи-
же ство до ђе: Спи ри дон Јо вић” (стр. 145–156) веома је драгоцена. Проф. Оку ка 
нај пре пред ста вља фо то тип ско из да ње на слов не стра не за бав ни ка Срп ска 
зо ра, ко ји је овај пе сник уре дио (стр. 146), а за тим, као илу стра ци ју ње го вог 
по ет ског ства ра ла штва, у ори ги на лу на во ди пе сму „Спо мен”. Ау тор да ље при-
ка зу је Јо ви ће ве по гле де о срп ском је зи ку, ко ји би и да нас мо гли би ти ак ту ел-
ни, и ње го во ту ма че ње срп ских на род них пе са ма и пре во де на не мач ки је зик. 
По пут Г. Зе ли ћа, и С. Јо вић је пи сао на род ним је зи ком за пад не про ви ни јен-
ци је ис точ но хер це го вач ко-кра ји шког ди ја лек та, што зна чи да је био ије ка вац, 
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иа ко се то из ње го вих де ла не мо же ја сно ви де ти, бу ду ћи да је за ме на ја та скри-
ве на гра фе мом <ѣ>.

Ис црп на сту ди ја „Срб ски пи са тељ ’срб ском на ро ду је зи ком срб ским 
пи са ти мо ра’: Бо жи дар Пе тра но вић” (стр. 157–185) по де ље на је на че ти ри 
одељ ка. У пр вом сегменту ау тор опи су је је зич ки ду а ли зам у Дал ма ци ји у пр вој 
по ло ви ни 19. ве ка, ко ји је под ра зу ме вао на по ред ну упо тре бу ита ли јан ског и 
на род ног је зи ка, а за тим и бор бу про тив уни јат ске по ли ти ке беч ког дво ра, ко ја 
је, из ме ђу оста лог, ма ни фе сто ва на об ја вљи ва њем пр вог срп ског ча со пи са 
у Дал ма ци ји под на зи вом Люби тель просвѣщенія. Срб ско-дал ма тинскій 
Ал ма нахъ 1836. го ди не, чи ји је по кре тач и уред ник био Те о дор (Бо жи дар) 
Пе тра но вић. Дру ги део ра да чи ни при каз основ них по да та ка о Пе тра но ви ће-
вом спи са тељ ском ра ду пре не го што је по кре нуо дал ма тин ски за бав ник, а 
за тим су из не ти ње го ви по гле ди на књи жев ни је зик об ја вље ни у три ма фи-
ло ло шким рас пра ва ма. У тре ћем одељ ку пред ста вље ни су Пе тра но ви ће ви 
ста во ви о књи жев но сти, је зи ку, пра во пи су и про бле ми ма на чи на пи са ња на-
ро да из Дал ма ци је, ко ји се слу жи „књи жев ним је зи ком срп ским или хр ват-
ским или илир ским” (стр. 169). Че твр ти део до но си ау то ро ве за кључ ке о Пе-
тра но ви ће вим по гле ди ма на књи жев ни је зик, ко ји су су прот ста вље ни Ву ку 
и ње го вој је зич кој и пра во пи сној ре фор ми. На са мо ме кра ју пред ста вље на 
су Пе тра но ви ће ва два фи ло ло шка члан ка из 1838. го ди не, ко ји, пре ма ми шље-
њу проф. Оку ке, „у ср би сти ци ни су има ли аде кват ну ре зо нан цу и ко ји су ... 
ва жни за исто ри ју срп ског књи жев ног је зи ка” (стр. 174).

Три на ред на тек ста ау тор по све ћу је Ни ко ли Бо ро је ви ћу, срп ском пе сни-
ку из пр ве по ло ви не 19. ве ка. У пр во ме проф. Оку ка по ку ша ва да од го во ри на 
ди ле му по ста вље ну у са мо ме на сло ву – „Ву ко вац или ан ти ву ко вац: Ни ко ла 
Бо ро је вић” (стр. 187–211) – и кон ста ту је да је Н. Бо ро је вић при хва тио и по-
ку шао да при ме ни Ву ко ву пра во пи сну нор му тек пред крај жи во та, кра јем 
ше зде се тих го ди на 19. ве ка, али је углав ном пи сао на но во што кав ском ије кав-
ском иди о му ис точ но хер це го вач ко-кра ји шког ти па, што је би ло ви дљи во 
са мо у тек сто ви ма штам па ним ла ти ни цом, бу ду ћи да су ћи ри лич ки тек сто ви 
са кри ва ли из го вор ја та сла ве но срп ском гра фи јом и ор то гра фи јом. 

Дру ги чла нак, на сло вљен „У стра ним во да ма: По су ђе ни це код Ни ко ле 
Бо ро је ви ћа” (стр. 213–230) ба ви се по зајм ље ни ца ма у лек сич ком фон ду овог 
пе сни ка. Ау тор нај пре ис ти че ве ли ки број цр кве но сло ве ни за ма, ру ско сло ве-
ни за ма и ру си за ма у Бо ро је ви ће вом лек си ко ну и за па жа да су они ути ца ли 
на оте жа ну ре цеп ци ју ње го вог пе снич ког де ла, а за тим из два ја и гра ђом бо-
га то пот кре пљу је че ти ри ве ли ке гру пе стра них ре чи у Бо ро је ви ће вом лек-
си ко ну. Пр ву гру пу чи не ин тер на ци о на ли зми, и то: ан гли ци зми (нпр. пунч, 
фун та), гер ма ни зми (нпр. бир таш, хар фа), гре ци зми (нпр. еле ги ја, фе никс), 
ла ти ни зми (нпр. де кор, кон сти ту ци ја), та ли ја ни зми (нпр. ду кат, ко лај на), 
хе бре ји зми (ма на и ме си ја), фран цу зи зми (нпр. бон тон, пе ри ка) и шпа њо ли-
зми (ел до ра до и ма као). Дру гој гру пи при па да ју ори јен та ли зми (без по де ле 
на ара би зме, пер си зме и/или тур ци зме), нпр. ба да ва, чар дак и др. У тре ћој 
гру пи на ла зе се ма ђа ри зми (нпр. астал, вар ме ђа), а у че твр тој сла ве ни зми, 
ко ји су ра сло је ни на: цр кве но сло ве ни зме (нпр. ан гел, ве ли че ство), ру ско сло-
ве ни зме (нпр. бљу сти тељ, по чест) и ру си зме (нпр. дви же ни је, љу бов). 
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И на ред на сту ди ја по све ће на је лек си ци Н. Бо ро је ви ћа, али ово га пу та 
по ср би ца ма – „’Ре чо сло ви је’ и/или по ср би це код Ни ко ле Бо ро је ви ћа” (стр. 
231–241). Проф. Оку ка из ла же ис цр пан спи сак про из во да Бо ро је ви ће ве „је-
зич ке ла бо ра то ри је”, а уз сва ку лек се му на во ди по твр ду из пе сни ко вих де ла. 
На кра ју ра да из дво је не су лек се ме за ко је по сто је по твр де у По ср би ца ма од 
Ор фе ли на до Ву ка В. Ми хај ло ви ћа и Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку из 1852. 
го ди не.

Зна ча јан про стор у сво јој мо но гра фи ји проф. Оку ка је пру жио и Уро шу 
Ми лан ко ви ћу, ми сли о цу, те о ре ти ча ру, еко но ми сти и фи ло зо фу из пр ве по ло-
ви не 19. ве ка, и то у ра ду „Од срп ског до ју го сла вен ског (и оп ште сла вен ског) 
је зи ка: Урош Ми лан ко вић” (стр. 243–263). У увод ном де лу он нај пре из но си 
ве ћи део Ми лан ко ви ће ве рас пра ве о срп ском књи жев ном је зи ку, об ја вље не 
у пе штан ском Срб ском на род ном ли сту, у ко јем је пи сац из ра зио сво је иде је 
о по тре би за ства ра њем је дин стве ног је зи ка за све ју жне Сло ве не – ју го сла-
вјан ског је зи ка. Ау тор Ми ла ко ви ће ве ста во ве оце њу је као „на ив но и уто пиј-
ско ре ак ти ви ра ње илир ских (и пан сла ви стич ких) иде ја из три де се тих го ди на 
19. ви је ка”, али та ко ђе ис ти че да су „оне из не се не ро ман ти чар ски, сму ше но, 
без лин гви стич ке ар гу мен та ци је” (стр. 257). За вр шни део по све ћен је срп ским 
при ста ли ца ма Ми ла ко ви ће ве иде је о ју го сла вјан ству и о ју го сла вјан ском 
је зи ку (А. Стој ко вић, С. Ју го вић, Н. Бе го вић, Д. Ме да ко вић и Н. Бо ро је вић).

О Јок си му Но ви ћу Ото ча ни ну, вер ном Ву ко вом при ста ли ци, проф. Оку ка 
је пи сао у тек сту „До при нос Ву ко вој по бје ди у ре фор ми је зи ка и пра во пи са: 
Ла за ри ца или Бој на Ко со ву Јок си ма Но ви ћа Ото ча ни на из 1847. го ди не” (стр. 
265–272). Члан ку прет хо ди фо то тип ски при каз на слов не стра не Ото ча ни но-
вог епа, а рад је кон цеп циј ски сег мен ти ран у две це ли не. У пр вој су украт ко 
пред ста вље ни Ву ко ви след бе ни ци и при ста ли це, а у дру гој је ис так нут зна-
чај Но ви ће ве Ла за ри це, ко ја је афир ми са ла Ву ков је зик и ве о ма до при не ла 
ње го вој по бе ди и усва ја њу но ве (ор то)гра фи је.

По след ње три сту ди је проф. Оку ка по све ћу је про тив ни ци ма Ву ко ве 
ре фор ме – Н. Гру ји ћу, Б. Пе тра но ви ћу и Н. Бе го ви ћу. У члан ку „Ни ка нор 
Гру јић кон тра Вук Ка ра џић” (стр. 275–337) ау тор пред ста вља три струч на 
освр та на Ву ков пре вод Но вог за вје та. Оце нив ши да су Сте ји ће ве и Да ни-
чи ће ве ре цен зи је Ву ко вог пре во да по хвал не, проф. Оку ка ис ти че да су Гру-
ји ће ве при мед бе „оштра и бес ком про ми сна кри ти ка” (стр. 279) и на во ди 
фо то тип ске илу стра ци је пр вог, нај оп шир ни јег по гла вља Гру ји ће ве ре цен-
зи је, и са мог за кључ ка (стр. 281–337).

За тим сле ди још је дан текст о Б. Пе тра но ви ћу – „Бо жи дар Пе тра но вић 
кон тра Вук Ка ра џић (Или: Хр ват ско-срп ски раз ли ков ни рјеч ник прав не и 
по ли тич ке тер ми но ло ги је из 1853. го ди не)” (стр. 339–440), у ко јем проф. 
Оку ка нај пре из ла же пред и сто ри ју из да ња овод де ла, за тим ис ти че „Пе тра-
но ви ћев кон зер ва ти ви зам” у по гле ду гра фи је и ор то гра фи је на су прот мо дер-
ним схва та њи ма о књи жев ном је зи ку као ин стру мен ту ци ви ли за ци је. Ау тор 
да ље из два ја раз ло ге услед ко јих је до шло до одва ја ња хр ват ског, срп ског и 
сло ве нач ког тер ми но ло шког реч ни ка и на во ди не ке је зич ке од ли ке срп ског 
лек си ко на у од но су на хр ват ски (нпр. хр ват ски лек си кон се те ме љи на кла-
сич ној ије кав шти ни за пад не про ви ни јен ци је, а срп ски на но во што кав ском 
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екав ском иди о му вој во ђан ских го во ра; спе ци фич но сти у мор фо ло шком си-
сте му по пут раз ли ке у ро ду име ни ца: je zgra–єзгро, sustava–суставъ итд.). 
На са мо ме кра ју проф. Оку ка је из огром ног ма те ри ја ла че тво ро је зич ног реч-
ни ка (не мач ко-срп ско-хр ват ско-сло ве нач ког), ко ји бро ји пре ко 700 стра на, 
са ста вио за се бан „раз ли ков ни хр ват ско-срп ски рјеч ник ри је чи, из ра за и фра-
зе о ло ги за ма, азбуч но по ре да них” (стр. 363), с ци љем да пру жи сво је вр сну 
сли ку о ме ђу соб ном од но су хр ват ског и срп ског књи жев ног је зи ка сре ди ном 
19. ве ка (стр. 365–440).

У за вр шном ра ду „Ни ко ла Бе го вић кон тра Вук Ка ра џић (Или: Ни ко ла 
Бе го вић и ње го ве ми сли о пи сму, је зи ку и пра во пи су)” (стр. 441–453) из ло-
же не су Бе го ви ће ве оп сер ва ци је о срп ском је зи ку. Овај кра ји шки бо го слов 
био је у рас ко ра ку из ме ђу иде је о јед ном књи жев ном је зи ку за све Сло ве не, 
с јед не стра не, тра ди ци о нал них гра ђан ских и цр кве них схва та ња о срп ском 
књи жев ном је зи ку, на дру гој, и Ву ко ве је зич ке ре фор ме, на тре ћој стра ни. 
Ње го ва за ни мљи ва за па жа ња о азбу ци и стра ним ре чи ма у пред го во ру де ла 
Библїйска Повѣстни ца Ста ро га и Но во га завѣта и Апо стол ска дѣла са опи-
саньемъ Па лестїне , отъ Хрїста до на ши вре ме на у из во ду за дѣцу проф. Оку ка 
до но си у ори ги на лу (стр. 445–453).

На са мо ме кра ју књи ге на ла зи се бо га ти спи сак ко ри шће не ли те ра ту ре 
(стр. 455–465) и „Ре ги стар име на” (стр. 467–471).

Сво јом те мат ском све о бу хват но шћу и ме то до ло шком до след но шћу, 
сту ди је у књи зи У вр тло гу ма ти це са чи ња ва ју ко хе рен тан кор пус на уч них 
тек сто ва ко ји објек тив но пред ста вља ју уло гу и зна чај кра ји шких пи са ца у 
књи жев но је зич ким пре ви ра њи ма пр ве по ло ви не 19. ве ка. Ње на вред ност не 
ле жи са мо у све о бу хват ном са гле да ва њу про у че не те ма ти ке већ и у бо гат ству 
је зич ке гра ђе, пре до че них иде ја и пу те ва ко ји во де до њи хо вих оства ре ња. 
Ова мо но гра фи ја проф. Оку ке пред ста вља са мо још јед ну у ни зу по твр да 
кре а тив но сти и де ло твор но сти ње го вог на уч ног ства ра ла штва, али на пре ци-
зно уо ча ва ње про бле ма тич ног, пре ва зи ла же ње ме то до ло шких огра ни че ња, 
ин тер ди сци пли нар ни и ра зно ли ки при ступ, де таљ ну, по ступ ну и пот пу ну 
ана ли зу код овог ау то ра већ смо се на ви кли.

Ана Ран ђе ло вић

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Ђу ре Јак ши ћа 9, 11000 Бе о град, Ср би ја

ran dje lo vi ca na@yahoo.com
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UDC 811.163.41’367’366.573(049.32)

СИН ТАК СА ПА СИ ВА

Сре то Та на сић. Син так са па си ва у са вре ме ном срп ском је зи ку. Бе о град: 
Бе о град ска књи га – Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2014, 260 стр.*

У мо но гра фи ји Син так са па си ва у са вре ме ном срп ском је зи ку (од 260 
стра на), об ја вље ној у Би бли о те ци Пут у ре чи, књ. 50, код два из да ва ча Бе о-
град ске књи ге и Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ, ау тор Сре то Та на сић осве-
тља ва јед но од не сум њи во нај сло же ни јих пи та ња сло вен ске син так се ко је се 
ти че ди ја те зе (или гла гол ског ста ња), бу ду ћи да су са том гла гол ском ка те го-
ри јом по ве за не и ка те го ри је гла гол ског ви да, вре ме на и на чи на, и да по сто ји 
хо мо ни мич ност из ме ђу па сив них и ак тив них кон струк ци ја. Све је то об у хва-
ће но овом књи гом и, на ау то ру свој ствен на чин, об ра ђе но у окви ру ви ше по-
гла вља. По ред то га, ова те ма ти ка ко јом се ау тор већ ду же вре ме ве о ма успе шно 
ба ви1, сва ка ко за слу жу је по зор ност је зич ких струч ња ка, по себ но нор ма ти ви-
ста, те ау тор на то скре ће па жњу на од ре ђе ним ме сти ма у са мом тек сту као и 
у фу сно та ма при ло же ним уз текст. Јер, прем да је ре че нич но устрој ство срп ског 
је зи ка да нас пре те жно ак тив но, па сив не кон струк ци је се све ви ше упо тре-
бља ва ју у са вре ме ном срп ском је зи ку, по го то во у пу бли ци стич ко-но ви нар ском 
дис кур су, ода кле се и ши ре и у дру ге функ ци о нал не сти ло ве. Ау тор Син так-
се па си ва та кву по ја ву илу стру је мно го број ним при ме ри ма из је зи ка но ви на 
ко је ту ма чи вр ло ком пе тент но при ме њу ју ћи ва лид не пре све га мор фо син так-
сич ке, фук ци о нал но-се ман тич ке и праг ма тич ке кри те ри ју ме.

Син так су па си ва чи не две оде ли те це ли не: пр ва гла ва (I) од укуп но 90 
стра ни ца и дру га (II) од 150 стра ни ца. Пр вој прет хо ди крат ка Увод на реч 
(стр. 5‒9) ау то ра, а на кон дру ге гла ве сле де Би бли о граф ски по да ци о ра до ви ма 
у овој књи зи (стр. 251‒252), на кра ју и ре ле вант на сла ви стич ка Ли те ра ту ра 
(стр. 253‒259), од око 90 би бли о граф ских је ди ни ца. 

Пр ви део ове књи ге, вред не па жње на уч не јав но сти, ко ји но си на слов 
Па сив не кон струк ци је са трп ним при дје вом (стр. 9‒100), пред ста вља, без 
сум ње, по оце ни при ка зи ва ча, нај зна чај ни ју сту ди ју у са вре ме ном срп ском 
је зи ку по све ће ну струк ту ри ра њу и ту ма че њу пар ти цип ског па си ва, где су 
угра ђе ни ре зул та ти ау то ро вих ис тра жи ва ња об ја вље ни још 1982. у на уч ном 
ча со пи су Ra do vi IX, Ин сти ту та за је зик и књи жев ност у Са ра је ву.2 Ау тор 

* Овај кри тич ки осврт је на стао у окви ру пе то го ди шњег про јек та Стан дард ни срп ски 
је зик: син так сич ка, се ман тич ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња (бр. 178004), ко ји фи нан си ра 
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (2011‒2015).

1 Не ке од сво јих сту ди ја о па си ву Сре то Та на сић је об ја вио и у две ма прет ход ним књи-
га ма: Син так сич ке те ме (Бе о град, 2009) и Из син так се срп ске ре че ни це (Бе о град, 2012). Он 
је та ко ђе као је дан од ко а у то ра Син так се са вре ме но га срп ско га је зи ка: про ста ре че ни ца (Бео-
град ‒ Но ви Сад: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ ‒ Бе о град ска књи га ‒ Ма ти ца срп ска, 2005) 
у по гла вљу Син так са гла го ла (345‒476) опи сао и струк ту ре са па сив ним гла гол ским об ли ком. 

2 Исти на, де се так го ди на пре то га по ја вио се рад (под на сло вом: Тем по рал но зна че ње и 
син так сич ка ври јед ност кон струк ци ја Cop (pra es., perf.) + part.pass. у срп ско хр ват ском је зи ку) 
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Сре то Та на сић утвр ђу је, на осно ву ста ти стич ке об ра де по да та ка о упо тре би 
кон струк ци ја са трп ним при де вом (стр. 94), да се у но ви нар ском сти лу мно-
го че шће по ја вљу ју ко пу ла тив не па сив не кон струк ци је са трп ним при де вом 
(тво ре ним од гла го ла свр ше ног ви да) не го ко пу ла тив но-адјек тив не кон струк-
ци је, јер ове пр ве ка рак те ри ше пре све га ди на мич ност, ано ни ми зи ра ност и 
ин сти ту ци о на ли зо ва ност рад њи (стр. 98), та ко да, сма тра ау тор, не сто је оце-
не о рет кој упо тре би па си ва у да на шњем стан дар ном срп ском је зи ку (стр. 99). 
Ов де су гла го ли од ко јих је гра ђен пре ди кат па сив не ре че ни це раз вр ста ни на 
лек сич ко се ман тич ке гру пе (на тран фор ма тив не, кре а тив не, де струк тив не, 
на гла го ле кре та ња, опа жа ња, ин те лек ту ал них рад њи и го во ре ња, као и ин тер-
пер со нал них од но са) и из вр ше на је ис црп на ти по ло ги ја пар ти цип ског па си ва 
пре ма тем по рал ним и вид ским вред но сти ма. 

Дру га гла ва (стр. 101‒251) Син так се па си ва са ста вље на је од 10 по гла-
вља, пре ма сле де ћем, ло гич ком ре до сле ду: Па сив не кон струк ци је за ис ка зи-
ва ње ре фе рен ци јал них и не ре фе рен ци јал них са да шњих рад њи; Па сив не кон-
струк ци је за ис ка зи ва ње ре фе рен ци јал не и не ре фе рен ци јал не про шло сти; 
Па сив не кон струк ци је за ис ка зи ва ње бу дућ но сти; Опо зи ци ја ре фе рен ци јал-
ност / не ре фе рен ци јал ност и па сив на ди ја те за; Гла го ли из ме ђу ре че ни це и 
рјеч ни ка; Је дан слу чај ве зе из ме ђу зна че ња гла гол ске лек се ме и ти па ре че-
ни це; Ин стру мен тал за жи во у па сив ним кон струк ци ја ма; Агенс у па сив ним 
ре че ни ца ма у са вре ме ном срп ском је зи ку; Ме ђу од нос ре флек сив не па сив не 
и обез ли че не ре че ни це; Ме ђу од нос ре флек сив ног и пар ти цип ског па си ва. На-
ве де ни на сло ви по гла вља до вољ но пре ци зно упу ћу ју на основ на струк тур на 
и па ра диг мат ска обе леж ја са мих па сив них ре че ни ца. 

Функ ци о ни са ње гла гол ских об ли ка не мо же се ва ља но об ја сни ти а да 
се не узме у об зир ка те го ри јал на опо зи ци ја ре фе рен ци јал ност / не ре фе рен ци-
јал ност, ка ко је по ка зао Сре то Та на сић у пр ва че ти ри ра да дру гог де ла сво је 
књи ге.3 Он је па сив не кон струк ци је по дроб но са гле да вао, ка ко на пла ну 
про сте ре че ни це та ко и уну тар сло же не ре че ни це, и то с об зи ром на мо ме нат 
ре фе рен ци је, тј. ре фе рент ну тач ку у од но су на ко ју се мо гу од ме ра ва ти рад-
ње њи ма де но ти ра не.4 Ту је и је дан ње гов но ви на уч ни при лог ,,Па сив не 
кон струк ци је за ис ка зи ва ње бу дућ но сти” (стр. 119‒137), где ау тор из но си 
дру га чи ја гле ди шта у од но су на она ко ја су до сад ис ти ца на у ли те ра ту ри, 
пре све га гра ма тич кој и уџ бе нич кој, а ве за на су за овај тип па си ва. Он је дао 
и кри тич ки осврт на до та да шње ин тер пре та ци је фу тур ског па си ва (нпр. Хо ће 
ли би ти уки нут мо но пол НИС-а ...; План и про грам ко ји бу де био на пра вљен ..., 
стр. 126‒127).

И ка да пи ше о мо гућ но сти ма ис ка зи ва ња аген са у па сив ним ре че ни ца-
ма, че му по све ћу је два по себ на ра да ,,Ин стру мен тал за жи во у па сив ним кон-
струк ци ја ма” (стр. 177‒188) и ,,Агенс у па сив ним ре че ни ца ма у са вре ме ном 
срп ском је зи ку” (стр. 188‒208), ау тор за сту па сво је ста во ве убе дљи во их 

Ксе ни је Ми ло ше вић у Ју жно сло вен ском фи ло ло гу (XXX/1‒2, 1973), у ко ме је ау тор ка го во-
ри ла углав ном о тем по рал ној вред но сти пар ти цип ске кон струк ци је. 

3 Сре то Та на сић је ту опо зи ци ју до след но пр ви пут при ме нио у сво јој сту ди ји Пре зент 
у са вре ме ном срп ском је зи ку (Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 1996).

4 На ту раз ли ку у ис ка зи ва њу гла гол ске рад ње пр ва је код нас ука за ла Мил ка Ивић 
(Лин гви стич ки огле ди. Бе о град: Про све та, 1983, 37–56).



247

обра зла жу ћи на до бро ода бра ној и си сте ма ти зо ва ној гра ђи (нпр. Сло ве ни 
пред во ђе ни Ава ри ма ...; Пр ви ар хи је рер ски са бор ... оче ки ван је од мно гих; 
... од лу ком су да је вра ће на на по сао; ... у ове две оп шти не ... би ће одр жа ни 
по но вље ни из бо ри). 

У не ким по гла вљи ма књи ге Син так са па си ва у савременом срп ском 
је зи ку, на ро чито у ра ду на сло вље ном ,,Је дан слу чај ве зе из ме ђу зна че ња гла-
гол ске лек се ме и ти па ре че ни це” (стр. 166‒178), ау тор се ба ви ре че нич ном и 
лек сич ком, тј. гла гол ском хо мо ни ми јом, ко ју је ина че те шко ре ша ва ти ван 
кон тек ста, ка ко нам пре до ча ва сам ау тор (нпр. На ула зу у ба зу ви ди се тран-
спа рент ...; Кроз про зор ва го на на зи ру се по ља ..., стр. 171‒173). Он утвр ђу је 
да је у про стој ре че ни ци срп ског је зи ка са ко пу ла тив ним гла го лом и трп ним 
при де вом, хо мо ни ми ја усло вље на са мом при ро дом трп ног при де ва, будући да 
мо же са др жа ти и гла гол ску и при дев ску ком по нен ту, те ин тер пе та ци ја при-
ме ра за ви си од то га ко ја од тих ком по не на та до ла зи до из ра жа ја у да том при-
ме ру, а ко ја би ва по ти сну та. Ука зу ју ћи и на хо мо ни мич ност ре флек сив них 
кон струк ци ја са мор фе мом се, ау тор ис ти че да ни је мо гу ће увек пре по зна ти 
кад је у њи ма се гла гол ско, од но сно ка да је у пи та њу не ка дру га ди ја те за (ре-
флек сив на, ме ди јал на), а не па сив на, или је пак реч о пре ла зном гла го лу где је 
ова мор фе ма се знак па си ва. Да та хо мо ни мич ност има од ра за и на лек си ко-
граф ску об ра ду гла го ла, ау тор је по ка зао у ра ду ,,Гла го ли из ме ђу ре че ни це и 
рјеч ни ка” (стр. 145‒166), где ујед но да је пре по ру ке о мо гу ћем пред ста вља њу 
трп них гла гол ских при де ва и по врат них гла го ла у на шим реч ни ци ма, што 
је по себ но ва жно при ода би ру при ме ра за илу стра ци ју њи хо вих зна че ња у 
окви ру реч нич ких од ред ни ца. 

Ме ђу од но су ре флек сив ног па си ва и обез ли че не ре че ни це као и ре флек-
сив ног и пар ти цип ског па си ва Сре то Та на сић је по све тио по след ња два ра да 
(пре ко 40 стра ни ца). Њи хо ва је по себ на вред ност у то ме што ау тор, ука зу-
ју ћи на раз ли ке (у по гле ду ви да, ис ка зи ва ња аген са, за тим до ме на упо тре бе 
итд.), као и на слич но сти из ме ђу два основ на струк тур на ти па па си ва – пар-
ти цип ског и ре флек сив ног, за пра во раз от кри ва пра ву при ро ду па сив не ди-
ја те зе у срп ском је зи ку (уп. Сви не га ти ви и фо то гра фи је ... про гла ше ни су 
кул тур ним до бром и ... текст овог апе ла ... је био ... још је дан по ку шај да се 
свет ска јав ност упо зна са основ ним ци љем ју го сло вен ских на ро да, стр. 241 
и 248). Па сив се упо тре бља ва, ка ко је то одав но уста но вље но, ка да је по треб но 
про мо ви са ти па ци јенс на ра чун аген са, али се екс пли цит ни по да так о аген су 
у пар ти цип ском па си ву да је уко ли ко то зах те ва ко му ни ка тив ни циљ да тог 
го вор ног ак та (нпр. Он на во ди да је по што ва ње за ко на ко ји ре гу ли ше рад 
Аген ци је ве ри фи ко ва но од не за ви сних др жав них ор га на, стр. 226). Зна чај ну 
уло гу при из бо ру јед не или дру ге па сив не кон струк ци је има ју раз ли чи ти 
фак то ри, а по себ ну уло гу има кон текст, на шта је по ступ но и си сте ма тич но 
ука зи вао ау тор ове мо но гра фи је у по је ди ним ње ним одељ ци ма. 

У мо но гра фи ји је при ме ње на са вре ме на ме то до ло ги ја лин гви стич ких 
ис тра жи ва ња, а ко ри шће ни су ре зул та ти те о ри је гра ма ти ка ли за ци је ка ко би 
се об ја сни ле раз ли чи те син так сич ке струк ту ре слич не се ман тич ке са др жи не, 
ва лент на свој ства њи хо вих пре ди ка та, мо гућ но сти тран сфор ми са ња, као и 
вред но сти ко је про ис ти чу из кон тек ста. 
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Син так са па си ва у савременом срп ском је зи ку ау то ра Сре те Та на си ћа, 
да кле, пред ста вља не спор но из у зе тан на уч но те о риј ски при лог про у ча ва њу 
па сив них струк ту ра у срп ском је зи ку, уте ме љен не са мо на прет ход ним ре зул-
та ти ма ис тра жи ва ња те те ма ти ке об ја вље ним и у на шој и у стра ној, пр вен-
стве но ру ској ли те ра ту ри, већ и за сно ван на кри тич ким пре и спи ти ва њи ма 
свих до сад по ну ђе них ре ше ња, уз вр ло ар гу мен то ва но из но ше ње но вих ау то-
ро вих по гле да на про бле ма ти ку па си ва уоп ште. Сва ау то ро ва за па жа ња ве-
за на за по је ди не ти по ве па сив них кон струк ци ја ем пи риј ски су пот кре пље на, 
а, при том је ана ли за при ме ра, екс цер пи ра них из бо га те је зич ке гра ђе, ме то до-
ло шки до след но и ја сно спро ве де на, уз од ме ре ну при ме ну са вре ме не на уч не 
тер ми но ло ги је, што је та ко ђе ва жно ис та ћи. 

Нај зад, до дај мо и то да ову на уч ну мо но гра фи ју од ли ку је ла ко ћа и ја-
сно ћа из ла га ња вр ло сло же не је зич ке про бле ма ти ке као што је па сив на гла-
гол ска ди ја те за у срп ском је зи ку, те ју је та ко ау тор учи нио до ступ ни јом не 
са мо на уч ној ака дем ској за јед ни ци и је зич ким струч ња ци ма не го и знат но 
ши рој чи та лач кој пу бли ци. 

Вла ди сла ва Ру жић

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Oдсек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

vla slo@ptt.rs

UDC 811.163.41’373(049.32)

ЛЕК СИ КО ГРАФ СКИ И ЛЕК СИ КО ЛО ШКИ КЉУЧ ЗА  
ЕТ НО ЛИН ГВИ СТИЧ КА И АН ТРО ПО ЛИН ГВИ СТИЧ КА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ми ли ца Ми ма Ру жи чић. Реч ник ин ва лид но сти: ка јед на ко сти у јав ном 
го во ру. Но ви Сад: Днев ник Штам па ри ја ‒ Цен тар Жи ве ти ус прав но 

‒ Но во сад ско удру же ње сту де на та са хен ди ке пом, 2003, 72 стр.
Zo ri ca Kne že vić. Čo vek u žar go nu: Se man tič ko-de ri va ci o na ana li za 

žar go ni za ma sa ar hi se mom čovek. Be o grad: Ал ма, 2010, 256 str.
Гор да на Шта сни. Ре чи о чо ве ку. (Но ми на ци ја чо ве ка у срп ском је зи ку).

Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду, 2013, 207 стр.

 При каз јед ног реч ни ка – Реч ник ин ва лид но сти: ка јед на ко сти у јав-
ном го во ру (РИ) Ми ли це Ми ме Ру жи чић – и две књи ге – Чо век у жар го ну : 
Се ман тич ко-де ри ва ци о на ана ли за жар го ни за ма са ар хи се мом човеК (ЧЖ) 
Зо ри це Кне же вић, Ре чи о чо ве ку. (Но ми на ци ја чо ве ка у срп ском је зи ку) (РЧ) 
Гор да не Шта сни – усме рен је на тра же ње по твр де да лек си ко граф ска де ла и 
лек си ко ло шка ис тра жи ва ња мо гу би ти кључ за ет но лин гви стич ка и ан тро-
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по лин гви стич ка ис тра жи ва ња, бу ду ћи да лин гви сти ку тре ба схва ти ти ин-
те грал ним де лом про у ча ва ња чо ве ка (bu gar ski 1983: 74). Ако је, ка ко Бу гар-
ски ис ти че, за Са пи ра је зик био с̒им бо лич ки во дич ка кул ту риʼ и „ако се 
вра та сва ке кул ту ре отва ра ју кљу чем ње ног је зи ка” (стр. 78), ни су ли упра во 
ре чи сво јим зна че њем и твор бом, нај бо љи пу то ка зи ка њи ма.

 Реч ник ин ва лид но сти: ка јед на ко сти у јав ном го во ру Ми ли це Ми ме 
Ру жи чић са др жи бли зу 900 ре чи и из ра за, екс цер пи ра них из Реч ни ка срп-
ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка, из у зи ма ју ћи оне са ква ли фи ка то ром по-
кра јин ски и за ста ре ло, из спе ци јал них ме ди цин ских реч ни ка и реч ни ка 
стра них ре чи, те из је зи ка ме ди ја и го вор ног је зи ка, укљу чу ју ћи у ње га и, 
услов но ре че но, спе ци јал не жар гон ске иди о ме – ме ди цин ски (нпр. афа зи чар, 
дис тро фи чар, ква дри пле ги чар), те жар го ни зме ко је у ме ђу соб ној ко му ни ка-
ци ји ко ри сте обо ле ли од не ких об ли ка па ра ли зе (нпр. ква дри, ква дрић му шка/
жен ска осо ба ко ја има зна ке ква дри пле ги је). Реч ник је ура ђен по прин ци пу 
се ман тич ко-де ри ва ци о них гне зда чи ји је ре ги стар огра ни чен ње го вом на ме-
ном; на при мер: слЕП, -а, -о, сле пи ло с, сле пац м / сле пи ца ж, сле пач ки, -чка, 
-чко, сле пач ки прил., сле пе ти, -им, сле пи ми це прил., сле по глув, -а, -о, сле по-
ро ђе ни, -а, -о, слеп чо во ђа. Нај ве ћи број од ред ни ца и по до дред ни ца при па да 
пој мов но-зна чењ ским по љи ма: (1) узроч ник ин ва лид но сти, (2) осо ба са ин-
ва ли ди те том или осо ба са сма ње ном спо соб но шћу (слу ха, ви да, го во ра, хо да), 
(3) на уч на ди сци пли на, гра на, област (ме ди ци на и де фек то ло ги ја); за но ви је 
пој мо ве (нпр. мо де ли ин ва лид но сти, пер со нал на аси стен ци ја, хен ди кеп) и 
по је ди не тер ми не из пој мов но-зна чењ ског по ља си сте ма зна ко ва и тех нич-
ких сред ста ва да те су ен ци кло пе диј ске де фи ни ци је (нпр. ге стов ни је зик,1 
вер ти ка ли за тор). 

Нај зна чај ни је за овај при каз, с об зи ром на мо гућ ност упо ре ђи ва ња са 
да тим мо но гра фи ја ма, је сте зна чењ ско по ље осо бе са ин ва ли ди те том или 
сма ње ним спо соб но сти ма; на при мер, глу вак (РИ, РЧ), глу во ња (РИ, РЧ), 
глу ваћ (ЧЖ, РЧ), у ЧЖ и тоб џи ја, топ, тврд на уши ма, а од твор бе не осно ве 
ʻглувʼ још и глу ва рош, глу вац у зна че њу ʻко ји не же ли да ра ди, бес по сли чар ;̓ 
гр ба вац, гр ба ви ца, гр ба, гр бав ко (РИ, РЧ) и пре ма њи ма у ЧЖ грп ке; кља ка-
вац, кља ка ви ца, кља кав ко, кља сти ца, кља ста вац, кља ста ви ца (РИ, РЧ) 
пре ма кљакс (ЧЖ); кре тен (РИ, ЧЖ, РЧ) пре ма кре лац (ЧЖ, РЧ), кре ле (РЧ), 
кре бил, кре те но зо ид (ЧЖ).

Де фи ни ци ју зна че ња упот пу њу је гра фич ки пред ста вљен праг ма тич ки 
ста тус тер ми на у до ме ну јав не упо тре бе го во ра, на осно ву сле де ћих обе леж ја: 
(1) не при хва тљи во у фор мал ним си ту а ци ја ма (обич но у ком би на ци ји са ква-
ли фи ка то ром раз го вор ни је зик, жар гон и сл.), (2) не при хва тљи во / увре дљи во 
(обич но у ком би на ци ји са ква ли фи ка то ром пе јо ра тив но), (3) не та чан на зив, 
(4) нео д го ва ра ју ћи на зив, (5) на чел но ре фе ри са ње, (6) ре фе ри са ње о кон крет-
ном, (7) за ста ре ло, по кра јин ски, (8) пре по руч љи во у фор мал ним си ту а ци ја ма. 
На осно ву обе леж ја (1) ко ди ра не су, на при мер, лек се ме ам пу ти рац, скле ро-
ти чар, сла бо у ман, сла бо ум ник; лек се ма бо гаљ ко ди ра на је на осно ву обе леж ја 
(1) у зна че њу под 1: му шка / жен ска осо ба с те шким те ле сним не до стат ком, 

1 Пре ма ин фор ма ци ји од Ми ли це Ми ме Ру жи чић да нас за јед ни ца глу вих осо ба ко ри сти 
ис кљу чи во тер мин зна ков ни је зик. У то ку је из ра да тек ста За ко на о срп ском зна ков ном је зи ку.
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ин ва лид, а у зна че њу под 2. на осно ву обе леж ја (2): а. си ро мах, про сјак. б. 
не спо соб на, ум но за о ста ла осо ба; на осно ву обе леж ја (1) лек се ма сле пац ко-
ди ра на је у зна че њу: а. сле па му шка / жен ска осо ба, а под 1.б. и 2. на осно ву 
(2): 1.б. онај ко ји због сле пи ла про си, сле пи про сјак. 2. пу ки си ро мах, го ља; 
као не тач ни на зи ви (3) ко ди ра ни су тер ми ни мен тал ни хен ди кеп, те ле сни 
хен ди кеп; као нео д го ва ра јућ на зи ви (4) ко ди ра не су лек се ме ма ло у ман, не-
по кре тан, не спо со бан, по ре ме ћен; као при ме ри на чел ног ре фе ри са ња (5) 
од ре ђе ни су пси хич ки хен ди кеп и фи зич ки хен ди кеп, а као при ме ри ре фе ри-
са ња о кон крет ном (6) ра њен / по вре ђен у екс пло зи ји; не при хва тљи вим у 
фор мал ним си ту а ци ја ма или не при хва тљи вим и увре дљи вим (7) тре ти ра ни 
су по кра ји ни зми ти па оса ка ти на, хро мац, хро ми ца, шки ља, шки љо. Пре по-
руч љи вим у фор мал ним си ту а ци ја ма (8) сма тра ју се из ме ђу оста лих и пе-
ри фра стич ни на чи ни иден ти фи ка ци је, нпр. осо ба са сма ње ном спо соб но шћу 
слу ха, осо ба са фи зич ким и/или мен тал ним смет ња ма у раз во ју,2 осо ба са 
сма ње ним ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма ко је се на осно ву овог кри те-
ри ја су прот ста вља ју лек се ма ма за о стао и ма ло ум ник. 

Реч ник ин ва лид но сти: ка јед на ко сти у јав ном го во ру Ми ли це Ми ме 
Ру жи чић пр ви је реч ник у срп ској лек си ко гра фи ји екс пли цит но усме рен на 
пред ста вља ње и ис пра вља ње праг ма тич ке нор ме ре чи из јед ног пој мов ног 
и со ци јал ног до ме на у ци љу ства ра ња и ши ре ња по ли тич ки ко рект ног го во ра. 
Над свим лек си ко граф ско-нор ма ти ви стич ким до ма ша ји ма овог не ве ли ког 
реч ни ка сто ји, сто га, ње гов циљ – учи ни ти да осо бе са ин ва ли ди те том бу ду 
рав но прав не у јав ном го во ру, а то ујед но зна чи и по што ва ти њи хо ва људ ска 
и гра ђан ска пра ва.

Чо век у жар го ну: Се ман тич ко-де ри ва ци о на ана ли за жар го ни за ма са 
ар хи се мом човеК Зо ри це Кне же вић јед на је од рет ких књи га, уз ра до ве Ран ка 
Бу гар ског, у ко јој је жар гон ска лек си ка об ра ђе на са ужег лин гви стич ког ста-
но ви шта – лек си ко ло шког и де ри ва то ло шког, и то на обим ном, а у из ве сној 
ме ри и у вре мен ском сми слу ре ле вант ном, кор пу су, бу ду ћи да га чи не спе ци-
јал ни реч ни ци об ја вље ни у ра спо ну од бли зу три де сет го ди на: Дво сме ре ни 
реч ник срп ског жар го на и жар го ну срод них ре чи и из ра за (1976) Дра го сла ва 
Ан дри ћа, Реч ник са вре ме ног бе о град ског жар го на (2002) Бо ри во ја Гер зи ћа, 
Бе о град ски фра јер ски реч ник (2003) Пе три та Има ми ја, Ре чи – Реч ник ђач ког 
жар го на (2000) Мир ја не Ми лој ко вић и Реч ни ка срп ско хр ват ско га књи жев-
ног је зи ка (1967–1976). Озна ка из во ра до след но је да та за сва ки при мер.3

Жар го ни зми са ар хи се мом ʻчо векʼ об ра ђе ни су ме то дом ком по нен ци-
јал не ана ли зе. За раз ли ку од оп штег лек сич ког фон да у жар го ну прак тич но 
из о ста је лек си ка ли за ци ја са мо на осно ву ди фе рен ци јал не се ме пр вог ре да 

2 То ком про те кле де це ни је при ступ ин ва лид но сти се ме њао, те је и стан дар ди за ци ја, 
де ли мич но и ре стан дар ди за ци ја, тер ми но ло ги је ну жна, ка ко би но ви, тач ни ји и по ли тич ки 
ко рект ни ји тер ми ни ука за ли на про ме њен, рав но пра ван од нос дру штва пре ма осо ба ма са оште-
ће њи ма; стан дар ди за ци ја овог тер ми но ло шког ре ги стра до при не ла би и уса гла ва ша ва њу са 
тер ми но ло ги јом афир ми са ном у ме ђу на род ним до ку мен ти ма и прак сом у зе мља ма са ви шим 
стан дар ди ма у за шти ти њи хо вих људ ских и гра ђан ских пра ва. Са ма ау тор ка овог реч ни ка је 
у пре во ду фил ма Жи во ти вред ни жи вље ња ([2011] 2014) ко ри сти ла тер мин оне спо со бље не 
осо бе уме сто тер ми на осо бе са ин ва ли ди те том и тер мин ошт ећењa / смањенe спо соб но сти 
у раз вој ном пе ри о ду уме сто тер ми на смет ње у раз вој; уп. и ru Ži čić nov ko vić 2012: 11–12.

3 У овом при ка зу озна ка из во ра је из о ста вље на из тех нич ких раз ло га.
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или до ми нант не се ме (ДС) ʻполʼ (му шка рац, же на : осо ба), иа ко она има зна-
чај ну уло гу у ком би на ва њу са се ма ма ни жег ре да (ДС1, ДС2, ...) те се кон цеп-
ту ал ни са др жај под вр га ва да љој спе ци фи ка ци ји на осно ву ди фе рен ци јал них 
се ма ʻфи зич ка осо би на̓ , ʻпси хо со ци јал на осо би на̓ , с̒о ци јал на уло га и ста тусʼ 
и с̒та рост ,̓ ко је се вред ну ју као по жељ не или не по жељ не, а да ље мо ди фи ку ју 
на осно ву се ма ни жег ре да; на при мер: се ман тич ки са др жај лек се ме шме кер 
чи не: ДС: пол и ДС1: фи зич ка осо би на, ДС1.1. по жељ на фи зич ка осо би на, 
ДС3: со ци јал ни ста тус и уло га, а уже ДС3.3. од нос пре ма парт нер ки (ин тер-
пер со нал ни од нос) и ДС4: ста рост /млад/, – шме кер је, да кле: му шка осо ба 
+ на о чит + ко ји че сто из ла зи с де вој ка ма + млад (стр. 25). Ре ле вант ност ди-
фер ци јал не се ме ʻполʼ у фор ми ра њу кон цеп ту ал ног са др жа ја по твр ђу је се, 
пре ма ау тор ки, у раз ли чи том се ман тич ком са др жа ју се ме ни жег реда ʻиз ра-
же ност јед ног де ла те ла ,̓ а де лом и у са др жа ју се ме ʻмо рал не и пси хо со ци-
јал не ка рак те ри сти кеʼ – за јед нич ко и му шкар ци ма и же на ма је да мо гу би ти 
глу пи, бр бљи ви, по ква ре ни (не мо рал ни), до сад ни, при ми тив ни, не спрет ни, 
агре сив ни, на ив ни, ле њи, ла жљи ви и ко ри сто љу би ви, али се са мо му шкар ци 
ис ти чу и по ја чи ни (стр ми на, би во ли чи на), хра бро сти и пла шљи во сти (му до-
ња, тро ња), а же не по хи сте рич но сти, не вер но сти и раз врат но сти (хи сте ра ча, 
кур ва ча, кур ве шти на), при че му се му шкар ци по дру гом и тре ћем обе леж ју 
вред ну ју за пра во по зи тив но (цар, ма чо, шме кер, шме ле, бач, бач је, кур вар) 
(стр. 110‒111). Ка ко при ме ри по ка зу ју са мо је му шка рац во ђа (кум, ше риф), 
про вал ник (ска ка вац, ун џа рош, ва лер), ре вол ве раш (пи сто ље рос, пи што љаш), 
кри ма на лац (ал ка лац, цач пу, чи стач, хи је на, ве ли ки играч, ма фи о за, са мо-
ста лац, же сток мо мак, ре ке таш). Из ра зи те су раз ли ке на осно ву ди фер ци-
јал не се ме ʻполʼ и по ти пу ди фер ци јал них се ма ни жег ре да из до ме на фи-
зич ког из гле да и ти па со ци јал них од но са, као и по број но сти лек се ма; ка ко 
при ме ри по ка зу ју му шка рац мо же би ти и ви сок (ан те на, бам бус, ја блан, 
штр кљан, то рањ, жи ра фа) и ни зак (би џа, ћор тан, ки ки рез, па та шон, пе вац, 
пи цо пе вац, пи ка вац), а же на ви со ка (пра кља ча, жи ра фа), а при том и тро ма 
(ка ми ла), мр ша ва (штр кља) или круп на (ко би ла), или, рет ко, ни ска (пи чо рак). 
Жар гон има ре чи и за па мет ног и глу пог му шкар ца, као и за оног ко ји се са мо 
пра ви да је па ме тан, а за же ну са мо ако је глу па, из че га сле ди да је од су ство 
жар го ни зма за па мет ну же ну по сле ди ца од су ства да тог кон цеп та у све ту го-
вор ни ка ко ји кре и ра ју жар гон. Ши ру кул тур но-со ци јал ну ма три цу од ра жа-
ва ју, уз на ве де не при ме ре, и мно ги дру ги, нпр. пре ма жар го ни зми ма са ДС 
ʻполʼ /му шка рац/ и се ма ма ни жег ре да ко ји ма се иден ти фи ку ју пси хо со ци јал-
не осо би не ʻби ти пла шљив ,̓ ʻби ти ули зи цаʼ ʻби ти из да ји цаʼ из о ста ју жар го-
ни зми са ДС ʻполʼ /же на/, а број жар го ни за ма ко ји ма се име ну је му шка осо ба 
на кло ње на осо ба ма истог по ла да ле ко над ма шу је оне ко ји ма се име ну је 
та ква жен ска осо ба. 

Се ман тич кој ана ли зи и ре ги стри ма жар го ни за ма за му шкар ца, же ну и 
осо бу при кљу чу ју се ре ги стар и ана ли за жар го ни за ма за де ло ве људ ског 
те ла, у ко јем је ди фе рен ци јал на се ма ʻполʼ та ко ђе ре ле вант на, што по твр ђу ју 
ка ко при ме ри за оне де ло ве те ла ко ји су но си о ци пол них раз ли ка, та ко и за 
но ге и стра жњи цу. Ме то ни миј ски пре нос је дво сме ран, са на зи ва де ла те ла 
на са му осо бу и обрат но, ма да ре ђе (фа ца, ри ба, ба так, ке фа ло; ма цан, ма-
чор, ма ца, мач ки ца).
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Жар го ни зми ко ји ма се осо ба име ну је на осно ву ет нич ке, ре ги о нал не, 
ра сне и вер ске при пад но сти по твр ђу ју да су нај зна чај ни ји кри те ри ји за ове 
мо де ле иден ти фи ка ци је те ри то ри јал на бли скост, уче ста лост кон та ка та и 
ис ку ство, те је сто га и оче ки ва но што у срп ском жар го ну по сто је на зи ви за 
го то во све ет нич ке ску пи не у бив шој др жав ној за јед ни ци; на при мер, жар-
го ни зми за Ал бан це тво ре се број ним ва ри ра њем ет ни ка Шип тар (Ши пац, 
Ши пос, Шип тар чи на, Шип та ри шка, Ши ца, Ши ћа, Шки пац, Шок, Птар ши, 
Птар ка ши), а са мо у јед ном слу ча ју ме то ни миј ски – ва тер по ли сти, на осно-
ву по чет не асо ци ја ци је по об ли ку из ме ђу тра ди цо нал не ал бан ске му шке 
ка пе и ка пе ка кву но се ва тер по ли сти. Ва ри ра њем на зи ва у гер ман ским и 
ро ман ским је зи ци ма за те ри то ри ју Цр не Го ре из ве де ни су жар го ни зо ва ни 
ет ни ци Мон те ни гер, Мон те не гри ни, Мон те не грос, Мон те не нр ги на пре ма 
ко ји ма сто ји ан тро по ни ми зи ра ни апе ла тив Ђе тић; Ма ђа ре, Сло вен це и Сло-
ва ке по ве зу је то што се жар го ни зми гра де на си нег дох ском пре но ше њу че стог 
вла сти тог име на на по по лу из дво је не при пад ни ке це ле ет нич ке за јед ни це. 
Вла сти тим му шким име ни ма иден ти фи ку ју се Ма ђа ри (Пи шта) и Сло вен-
ци (Ја нез), а вла сти тим жен ским име ном иден ти фи ку ју се Сло ва ки ње (Зу ска, 
Зу за), ве ро ват но сто га што се жен ска на род на но шња ду го одр жа ла, те је код 
њих ет нич ка при пад ност би ла уоч љи ви ја. По бро ју жар го ни зо ва них ет ни ка 
из два ја се ром ска за јед ни ца – Ци га, Ци гош, Ци гој нер, џип си, Га ра ган, Га ра-
ган ка, Га нац, Ка ла фон ци, Афри ка нац, ган фер, ган гли ја, га ра ган, га ра ви, 
гур бет, ка ла фо нац, ка ло фо нац, ман дов, ман дов ка. Без об зи ра на то што су 
не по сред ни кон так ти рет ки и што се ја вља ју тек то ком дру ге по ло ви не про-
шлог сто ле ћа, за при пад ни ке цр не ра се по сто ји ве лик број жар го ни за ма – 
црн чу га, црн чи на, цр ња, ча ма, ча мац, ча му га, ча му ља, чо ко ла да, мрак, угље ша, 
што упу ћу је на то да су за јед но са на зи ви ма за црн це пре ко фил мо ва усва-
ја ни и сте ре о ти пи о њи ма. Ки не зи се иден ти фи ку ју на осно ву на ци о нал ног 
и ра сног кри те ри ја – чај на мен, Жу ћа, Жу таћ, Жу ти, а са мим ет ни ком – ро-
ђак под ста нар.

По се бан ре ги стар чи не жар го ни зми за на зи ве за ни ма ња. Ау тор ка ис ти че 
да „жар го ни за ци ји под ле жу мно га за ни ма ња, пр вен стве но она ко ја су ак ту-
ел на за твор це жар гон ске лек си ке, за ђа ке и сту ден те, вој ни ке, нар ко ма не, 
кри ми нал це и дру ге со ци јал не гру пе ко ји ма они по ка зу ју свој став пре ма 
тим за ни ма њи ма, не/по што ва ње ау то ри те та, емо тив ни став и сл.” (стр. 98). 
На осно ву гра ђе ау тор ка по ка зу је да нај ви ше си но ни ма има за за ни ма ње 
по ли ца јац, те да не ки на зи ви по ти чу још из пр вих де це ни ја XX ве ка (пај кан, 
по ри јан, пуб, дрот, дро тар, мур ја), што, ка ко ис ти че, „иде у при лог те зи да 
по сто је те ме ко је оп ста ју у жар го ни ма без об зи ра на бр зу про мен љи вост и 
не стал ност жар гон ског ре ги стра, и на чи ње ни цу да је жар гон ка ко вре мен-
ски та ко и те ри то ри јал но од ре ђен” (стр. 98).

На кон се ман тич ке ана ли зе жар го ни за ма сле ди по гла вље о се ман тич ким 
мо ди фи ка ци ја ма, са пот по гла вљем о се ман тич ким мо ди фи ка ци ја ма де ри-
ва та. Ка ко ау тор ка ис ти че раз ли ка из ме ђу прав ца ме та фо ре у стан дард ном 
је зи ку и жар го ну по ка зу је се у то ме што стан дард ни је зик по ла зи од ре чи из 
оп штег лек сич ког фон да, а жар гон по пра ви лу од ре чи из тер ми но ло шких 
ре ги ста ра фи то ни ма и зо о ни ма, укљу чу ју ћи у њих и на зи ве де ло ва те ла жи-
во ти ња, те на зи ве на ме шта ја, му зич ких ин стру ме на та и дру гих. Жар го ни-
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за ци ја по чи ва на ме та фо рич ним асо ци ја ци ја ма по об ли ку у слу ча ју име но-
ва ња де ла те ла и, ре ђе, фи зич ког из гле да; на при мер, гла ва – ти ква, лу бе ни ца 
/ цр кве но зво но, ло нац, ван гла; мо зак – кар фи ол, а ре и фи ка ци јом и пен ти јум; 
нос – кра ста вац, сур ла / фла у та, кла ри нет; уши – бла то бра ни, про пе ле ри, 
а ме та фо рич ном асо ци ја ци јом по функ ци ји и при слу шки ва чи, звуч ни ци, ра-
да ри; круп на осо ба – (тро крил ни) ор ман; ста ра осо ба – ис ко пи на, олу пи на; 
мр ша ва, ви со ка жен ска осо ба – мот ка, бан де ра. Ме та фо рич не асо ци ја ци је 
за сно ва не на се ма ма ко лек тив не екс пре си је по ред за јед нич ких име ни ца из 
оп штег лек сич ког фон да или из не ког тер ми но ло шког ре ги стра укљу чу ју и 
вла сти та име на љу ди или фик тив них ли ко ва по зна тих по од ре ђе ним пси хо-
фи зич ким осо би на ма, ма ње или ви ше вер но пре не тим на циљ ни до мен; на 
при мер, ум но по ре ме ће на, не у рав но те же на осо ба – ха млет, па мет ња ко вић 
– со крат, чо век са ве ли ким уши ма – тра јан, ру жан му шка рац – гар га мел, 
дра ку ла, фран кен штајн. На су прот ови ма је жар го ни зам из до ме на ме ди ци-
не за на о чи тог му шкар ца – пе ни ци лин, отров. 

Па жње вред ни су ана ли за и ре ги стри се ман тич ких мо ди фи ка ци ја де-
ри ва та, бу ду ћи да по ка зу ју ка ко по сто је ће де ри ви ра не лек се ме нај че шће 
ме та фо ри за ци јом и си нег до хом до би ја ју но во зна че ње. Та ко се, на при мер, 
у ка те го ри ји no mi na at tri bu ti va ја вља ју име ни це из ве де не по мо ћу су фик са 
-јак: бес кич ме њак, ди вљак, на зи ви за де ло ве те ла, по себ но за му шки пол ни 
ор ган, за ко ји се си нег до хом удру же ном са ме та фо ром до би ја на зив лу дак, 
а ме та фо рич ном мо ди фи ка ци јом па тр љак; су фик сом -иста тво ре се no mi na 
at tri bu ti va се ман тич ком мо ди фи ка ци јом на зи ва за ни ма ња ра да ри ста ко ји ма 
се име ну је онај ко има ве ли ке уши, што је пот по мог ну то и тим што се уши 
у про це су ре и фи ка ци је име ну ју ра да ри ма. Удру жи ва ње се ман тич ке мо ди-
фи ка ци је у име ни ци ве зи ста на осно ву за јед нич ке твор бе не осно ве са име-
ни цом ве за, у зна че њу оства ре ном у пе ри фра стич ном пре ди ка ту не ма ти ве зе, 
омо гу ћи ло је да она у жар го ну има зна че ње не зна ли ца, као што је и ак ту а ли-
зи ра ње основ ног зна че ња твор бе них осно ва омо гу ћи ло да се „мла дић ко ји 
са мо из ла зи с де вој ком, во ди је за ру ку” на зо ве ру ко во ди о цем.

Обим но по гла вље о де ри ва ци ји жар го ни за ма па жње је вред но из нај ма-
ње два раз ло га – жар го ни зо ва ни су фик си, да кле они ко ји чи не ак ти ван фонд 
твор бе них фор ма на та у срп ском је зи ку без об зи ра на ре ги стар ску при пад-
ност лек се ме, упо тре бље ни у твор би жар го ни за ма од ра жа ва ју про дук тив ност 
да тих твор бе них мо де ла и по тен ци јал њи ма ак ти ви ра них се ман тич ких мо-
ди фи ка ци ја, на при мер: ве зњак (ве зни играч), злат њак (зла тан зуб), њу ше њак 
(нос), чу ка џи ја (ча сов ни чар), бу со гру да џи ја (онај ко ји се че сто бу са у гру ди), 
ћо шкаш (по ли ца јац), при ме њаш (сту дент Ака де ми је при ме ње них умет но сти), 
без му даш (сла бић, ку ка ви ца), ау фин гер ка (ве о ма мр ша ва де вој ка), би сер ка 
(глу па де вој ка), ке ви ја но вић ка (мај ка), ве цеј ка (же на ко ја пе ре јав не то а ле те), 
гле даљ ке (очи), пе цаљ ка (ру ка), пе цаљ ке (жен ске но ге), без бан кић (осо ба ко ја 
не ма но ва ца), дра ку ло вић (ру жан му шка рац), уфу ри ја но вић (онај ко ји се уфу-
рао), штраф тач (ре дов ни ше тач), та шнер (оти мач та шни, кра дљи вац), 
фр сту ша (мла да, до па дљи ва де вој ка; од енгл. first) и мно ги дру ги. Из вор но 
жар гон ски су фик си по твр ђу ју не са мо то да ре ги стар де ри ва ци о них фор ма-
на та и твор бе них мо де ла ни је за тво рен, не го и то да су они по ка за те љи и но-
си о ци екс пре сив но сти да тих жар го ни за ма ка ко сма тра и Бу гар ски (bu gar ski 
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2003: 98). На при мер, ме ђу број ним на зи ви ма за по ли цај це Зо ри ца Кне же вић 
бе ле жи и пај кос, пу би ја нер, пу биш, жац ман, жан да ре за. Твор бе ни фор ман-
ти, су фик со и ди, по ре клом из грч ког (-лог, -оид) и ен гле ског је зи ка (-ман/-мен) 
упра во на осно ву про ме не ре ги стра и дру га чи јег кон цеп ту ал но-се ман тич ког 
са др жа ја чи не но ву, жар гон ску, лек се му екс пре сив ном, на при мер: бу џо лог, 
ту ма ро лог, го ве до ид; дро го ман, пај до ман, па то смен.

Екс пре сив но сти жар гон ске лек си ке до при но се, ка ко ау тор ка по ка зу је, 
и ком по зи ци ја и кон фла ци ја као твор бе ни ме ха ни зми по зна ти и оп ште лек-
сич ком фон ду од но сно дру гим спе ци јал ним ре ги стри ма, а по себ но про ме на 
струк ту ре ре чи ме та те зом, па лин дро мом и ре дук ци јом; на при мер: ду пе гла-
вац, ди шо мор, зу бо чу пач, ча јо пи ја, бо со глав, бу со гру да џи ја, ра до дај ка, сва-
што јеб; чу кац (чу вар + џу кац), мил кан (ми ли ци о нар + дру шкан), же шман 
(же шћи + ман гуп), глу пан троп (глу пан + [пит екан]троп); дер пе, па ча глу; руд-
нап; ган ча, џо ван, ди ша.

Пред ста вље ни па ра ме три ана ли зе у мо но гра фи ји Чо век у жар го ну и на-
веде ни при ме ри у овом при ка зу, усме ре ном на пре по зна ва ње кљу ча за ет но-
лин гви стич ка ис тра жи ва ња, по твр ђу ју на пред из ре че ну тврд њу да је ова мо но-
гра фи ја о жар го ну, уз ра до ве Ран ка Бу гар ског, јед на од рет ких у ср би стич кој 
ли те ра ту ри у ко јој је жар гон ска лек си ка об ра ђе на у скла ду са нај ре ла вант-
ни јим лек си ко ло шким стан дар ди ма – се ман тич ким и де ри ва то ло шким.

Мо но гра фи ја Гор да не Шта сни Ре чи о чо ве ку (Но ми на ци ја чо ве ка у срп-
ском је зи ку)4 сво је вр сни је на ста вак и до пу на при ка за них ис тра жи ва ња Ми-
ли це Ми ме Ру жи чић и Зо ри це Кне же вић, до пу на у сми слу до дат них про ми-
шља ња са лек си ко ло шког, али и пси хо ло шког и кул ту ро ло шког ста но ви шта 
лек се ма ко ји ма се име ну је чо век. Ре зул та ти та квог ши ре ња лек си ко ло шког 
при сту па не по сре дан су по ка за тељ ну жно сти ин тер ди сци пли нар ног про-
жи ма ња, или, мо жда тач ни је, ин те грал но сти по и ма ња по сма тра них обје ка та 
на уч ног ис тра жи ва ња, у овом слу ча ју ре чи о чо ве ку. Циљ сво јих ис тра жи ва ња 
ау тор ка фор му ли ше на сле де ћи на чин: „Се ман тич ко-де ри ва ци о ном анaлизом 
атри бу тив них име ни ца тре ба ло би, из ме ђу оста лог, да до при не се мо осве тља-
ва њу про бле ма о то ме ка ко се кроз је зик ре флек ту је по и ма ње чо ве ка у на шој 
кул ту ри. Та квим при сту пом ће се илу стро ва ти, с јед не стра не, пер цеп ци ја 
ин ди ви дуе од стра не дру гог по је дин ца или дру штва, и, са дру ге стра не – 
по ка за ће се ин вен тар де ри ва ци о них, па и је зич ких, сред ста ва ко ји ма се име-
ну је чо век у на шој кул ту ри” (стр. 13). Пр вим, и уни вер зал ним, по ка за те љем 
по и ма ња чо ве ка мо же се сма тра ти, ка ко ау тор ка по ка зу је, раз ли ка у се ман-
тич ком са др жа ју лек се ма чо век и не чо век: „У се ман тич кој ин тер пре та ци ји 
основ ног зна че ња лек се ме чо век не на во де се се ме ква ли та тив ног ти па ко ји ма 
се чо век од ре ђу је као мо рал но би ће, оне ће као по тен ци јал не се ман тич ке 
ком по нен те ин ду ко ва ти се кун дар но зна че ње ʻосо ба као но си лац ви со ких 
мо рал них спо соб но сти .̓ У пој мов ној вред но сти лек се ме не чо век за сту пље не 
су ком по нен те зна че ња са опо зит ним вред но сти ма ʻзао, опак, без ду шанʼ 

4 Бу ду ћи да су до са да об ја вље на два оп се жна пре глед на при ка за мо но гра фи је Ре чи о 
чо ве ку Гор да не Шта сни – Да рин ке Гор тан Премк у Књи жев но сти и је зи ку 60/1 (2013): 157‒160, 
и Гор да не Штр бац у Збор ни ку Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик 61/2 (2013): 586‒589, у 
овом при ка зу усме ри ћу се на оне са др жа је, ко мен та ре и по дат ке ко ји су ан ти ци пи ра ни ње го-
вим на сло вом. 
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пре ма ʻдо бар и пле ме нит ,̓ ʻбес ка рак те ранʼ пре ма ʻмо ра лан и по штен чо векʼ” 
(стр. 15). Из о ста ја ње се ма ква ли та тив ног ти па у се ман тич ком са др жа ју лек-
се ме чо век про у зро ку је ди фу зност и ви со ку кон тек сту ал ну за ви сност зна че ња 
у ис ка зи ма ти па ʻОн/она је чо век ,̓ а исто вре ме но и број ност лек се ма ко ји ма 
се чо век, као му шка рац или же на, спе ци фи ку је, а ко је су тво ре не од при дев-
ских, име нич ких или гла гол ских твор бе них осно ва као но си ла ца лек сич ке 
ин фор ма ци је и твор бе них фор ма на та и по мо ћу раз ли чи тих твор бе них ме ха-
ни за ма као но си ла ца ин фор мар ци је о ка те го ри јал ној при пад но сти.

На кор пус од бли зу хи ља ду ре чи, екс цер пи ра них из Реч ни ка срп ско хр ват-
ско га књи жев ног је зи ка (1967–1976) и Реч ни ка срп ско га је зи ка (2007), уз укљу-
чи ва ње за ово ис тра жи ва ње ре ле вант них при ме ра из мо но гра фи ја Жар гон 
Ран ка Бу гар ског, Екс пре сив на лек си ка у срп ском је зи ку Ста не Ри стић и Чо век 
у жар го ну Зо ри це Кне же вић, ау тор ка при ме њу је три основ на па ра ме тра за 
утвр ђи ва ње кон цеп ту ал ног и се ман тич ког са др жа ја лек се ма ко ји ма се име-
ну је чо век – ка рак тер, ин те лек ту ал на свој ства и фи зич ки из глед. Ови па ра-
ме три, уз чи тав низ хи је ра хиј ски ни жих кри те ри ја, до брим де лом об је ди њу ју 
ти по ло ги ју жар го ни за ма у мо но гра фи ји Зо ри це Кне же вић, од но сно по ду да ра ју 
се са па ра ме три ма на осно ву ко јих се иден ти фи ку ју осо бе са ин ва ли ди те том, 
о че му све до чи Реч ник ин ва лид но сти Ми ли це Ми ме Ру жи чић. 

Пре до ча ва ју ћи ти по ло шке ка рак те ри сти ке атри бу тив них име ни ца, ау тор-
ка кон ста ту је: „Де но та тив но зна че ња име ни ца ко је при па да ју овој лек сич-
ко-се ман тич кој гру пи чи не до ми нант на или ди фе рен ци ја ла на се ма ви со ког 
ран га или се ма ко ја у овом лек сич ком си сте му мо же да се по сма тра и као 
ар хи се ма ʻчо векʼ (ли це, осо ба) и иден ти фи ка ци о не се ме раз ли чи тог се ман-
тич ког са др жа ја ʻмо рал на или ка рак тер на или ин те лек ту ал на или фи зич ка 
осо би на̓ ” (стр. 37), да би за тим утвр ди ла да „се ман тич ки са др жај пер со нал-
них no mi na at tri bu ti va чи не: ар хи се ма или ин те грал на се ма (људ ско би ће) и 
ди фе рен ци јал не се ме ко је но се ин фор ма ци ју о не кој чо ве ко вој уну тра шњој 
осо би ни (ка рак те ру), ин те лек ту ал ној спо соб но сти или фи зич ком из гле ду, 
на ви ка ма” (стр. 38). Вред на је па жње на по ме на да ди фе рен ци јал на се ма ʻполʼ 
углав ном ни је ре ле вант на, бу ду ћи да се у жар го ну, ка ко по ка зу је гра ђа Зо ри це 
Кне же вић, на осно ву ње чо век не спе ци фи ку је са мо пре ма фи зич ком из гле-
ду већ и со ци јал ном ста ту су и по на ша њу. Ове име ни це од ли ку ју се ви со ким 
сте пе ном екс пре сив но сти, бу ду ћи да се у њи хов кон цеп ту ал ни са др жај, 
ка ко ау тор ка ис ти че, угра ђу је и су бјек тив на оце на, од но сно став пре ма ре-
фе рен ту (стр. 43), што се по сти же „удру жи ва њем се ман тич ког са др жа ја 
мо тив не ре чи и твор бе ног фор ман та” (стр. 44). 

При сту па ју ћи ана ли зи де ри ва та из ка те го ри је no mi na at tri bu ti va ко ји ма 
се чо век иден ти фи ку је на осно ву ка рак тер них осо би на, ау тор ка пр во, са свим 
оправ да но, пре до ча ва пси хо ло шки кон цепт ʻка рак тер ,̓ да би за тим се ман-
тич ки са др жај лек се ме ка рак тер упо ре ди ла са бли си ко знач ним лек се ма ма 
на рав, ћуд и при ро да. Утвр див ши да им је ʻмо ралʼ за јед нич ка се ман тич ка и 
кон цеп ту ал на ком по нен та, те да се њој при кљу чу ју и оне ко је при па да ју 
пси хич ком, ин те лек ту ал ном, емо тив ном и со ци јал ном до ме ну чо ве ка (стр. 47), 
ау тор ка при сту па де таљ ној ана ли зи твор бе них и се ман тич ких де ри ва та ко ји ма 
се име ну је чо век на осно ву по зи тив них и не га тив них ка рак тер них осо би на. Као 
и у жар го ну, и ов де, у услов но ре че но оп штем лек сич ком фон ду, ре ги стар ски 
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нео бе ле же ном, број де ри ва та ко ји ма се име ну је но си лац не га тив них осо би на 
да ле ко над ма шу је оне за но си о ца по зи тив них осо би на. При то ме, ка ко ана-
ли за по ка зу је, онај ко ји је до бар у све му је до бар – и за то се и мо же ре ћи да 
је до бри ца, док се свој ство ло шег огра ни ча ва, те лек си ка ли зо ван де ри ват за 
ло шег чо ве ка из о ста је (стр. 68). Лош чо век мо же би ти груб – гру би јан/гру би-
јан ка, зао – зли ко вац, су ров – су ров њак, ло ши су и љу ти це, пр гав ци/пра га ви це, 
про ста ци/про ста ку ше, др зни ци/др зни це, по дла ци, га до ви/га ду ре и мно ги 
дру ги, а ме ђу њи ма и они ко ји се име ну ју зо о ни ми ма са ан тро по цен трич ном 
се кун дар ном се ман тич ком ре а ли за ци јом – аспи де, бе сти је/бе шти је, зве ри, 
звер ке, бес кич ме ња ци, гми зав ци, га вра ни, гло да ри, или они на ко је се при ме-
њу је на зив ми то ло шких и нат при род них би ћа – ажда је, ве шти це, вам пи ри. 
Ови ре ги ста ри струк тур но су исти са они ма у жар го ну, што про бле ма ти зу је 
ста тус жар го на и ста тус лин гви стич ких тер ми на екс пре си ви, ко ло кви ја ли зми, 
жар го ни зми. Раз у ме ва њу од но са пре ма осо би име но ва ној атри бу тив ним 
име ни ци ма, мо ти ви са ним називима ка рак тер них осо би на, до при но си и раз-
ма тра ње њи хо вих па ра диг мат ских од но са. Ау тор ка за кљу чу је да лек се ме из 
ове те мат ске ску пи не ре гу лар но оства ру ју ан то ним ске ре ла ци је, те да лек се ме 
у окви ру по ла ри зо ва них под ску пи на сту па ју у си но ним не од но се (стр. 91). 

По истом ме то до ло шком обра сцу ана ли зи ра не су и атри бу тив не име ни-
це ко ји ма се чо век име ну је пре ма ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма, ума ње ним 
и раз ви је ним. Раз ли ке из ме ђу пре до че ног ре ги стра и ре ги стра жар го ни за ма, 
а де лом и пре ма оном у Реч ни ку ин ва лид но сти, из исте пој мов но-зна чењ ске 
ску пи не, по ка зу ју се у бро ју лек се ма, че сто и у твор бе ном обра сцу, али је 
на чел на по ду дар ност, по ду дар ност у ти пу од но са и ста ву пре ма озна че ном, 
го то во пот пу на. Ви сок број ових лек се ма у жар го ну, по себ но број твор бе них 
нео ло ги за ма, не уки да уни вер зал ност ових кон це па та, као што ни не по ти ре 
не га тив не ста во ве пре ма осо ба ма са ума ње ним и, на из глед по све су прот но, 
са нат про сеч ним ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма, што по твр ђу ју при ме ри 
го то во за вр ше не тер ми но ло ги за ци је име ни це му драц у по је ди ним на ра ти ви-
ма (ан тич ком, би блиј ском и сл.), од но сно иро нич ност на ра ти ва о кон крет ном 
и ак ту ел ном. Ау тор ка ово об ја шња ва ти ме што се у се ман тич ком са др жа ју 
при де ва му дар укљу чу је и при мар но зна че ње при де ва па ме тан и се кун дар но 
при де ва лу кав (стр. 113).

У по гла вљу о име но ва њу чо ве ка пре ма фи зич ком из гле ду ау тор ка пр во 
раз ма тра кон цеп те ле пог и ру жног као основ не естет ске ка те го ри је, да би 
за тим де таљ но при ка за ла но ми на ци ју чо ве ка мо ти ви са ну со ма ти зми ма. 
Се ман тич ки са др жај ових атри бу тив них име ни ца од ра жа ва, у ви со кој ме ри, 
зна чај да тог де ла те ла за чо ве ка, те ње го во ме сто у на сле ђе ним и ак ту ел ним 
сте ре о ти пи ма о при стој ном и не при стој ном, и, да ка ко, ње го ву уоч љи вост. 
И у овом слу ча ју ре ги стар се ман тич ких де ри ва та се по ду да ра са ре ги стром 
у мо но гра фи ји Чо век у жар го ну.

При лог о ди стри бу ци ји су фик са у твор би пер со нал них no mi na at tri bu ti va 
па жње је вре дан и ви ше стру ко ко ри стан. Ако би се де таљ ни ре ги стри укр сти-
ли с по да ци ма о из во ри ма реч нич ке гра ђе, до би ли би се до вољ но по у зда ни 
по да ци о функ ци о нал но-стил ској, али и ре ги о нал ној и ди ја ле кат ској за сту-
пље но сти лек се ма с да тим твор бе ним ка рак те ри сти ка ма. По ред то га ови 
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ре ги стри чи не до бру осно ву за ком па ра тив на де ри ва то ло шка ис тра жи ва ња 
лек се ма из овог пој мов но-зна чењ ског до ме на.

Књи га Ре чи о чо ве ку Гор да не Шта сни пр во је мо но граф ско де ло по сле 
књи ге Рај не Дра ги ће вић При де ви са зна че њем људ ских осо би на у са вре ме ном 
срп ском је зи ку: твор бе на и се ман тич ка ана ли за (2001), у ко јем је се ман тич-
ко-де ри ва ци о на ана ли за до след но при ме ње на на је дан пој мов но-зна чењ ски 
до мен – ка ко име но ва ти чо ве ка на осно ву не ке ње го ве осо би не од но сно ка ко 
име но ва ти људ ску осо би ну. Обе књи ге су по ред то га по твр ди ле да ди сци пли-
нар но укр шта ње лек си ко ло ги је и де ри ва то ло ги је во ди пот пу ни јем и тач ни-
јем од го во ру о њи хо вим пред мети ма – ре чи ма и твор бе ним фор ман ти ма 
од но сно ме ха ни зми ма.

При каз Реч ни ка ин ва лид но сти Ми ли це Ми ме Ру жи чић и мо но гра фи ја 
Чо век у жар го ну Зо ри це Кне же вић и Ре чи о чо ве ку Гор да не Шта сни у окви ру 
јед ног тек ста омо гу ћио је да се па жња обра ти на не ке по дат ке и ко мен та ре 
ко ји би у по је ди нач ним при ка зи ма би ли ма ње уоч љи ви. Сва три де ла има ју 
исту те му и исти пред мет – ка ко се име ну је чо век и то, го то во увек, онај 
дру ги, онај ко ји се по не че му раз ли ку је, ко ји је бо љи, леп ши, па мет ни ји или, 
мно го че шће, ко ји је лош, ру жан, глуп. На и ме, ве ћи на за бе ле же них лек се ма 
ко ји ма се име ну је чо век не би се, нај ве ро ват ни је, го то во ни кад упо тре би ла 
у ак ту са мо и ден ти фи ка ци је, а, ако се то и де си, тач ност пре ди ка ци је и исти-
ни тост ис ка за ре ла ти ви зу је се уво ђе њем пар ти ку ла и де тер ми на ти ва (баш 
сам иди от, пра ва сам сле пи ца кад..., и ја сам ти не ка ри ба кад...). Осим у 
Реч ни ку ин ва лид но сти овај аспект лек сич ких иден ти фи ка то ра осо бе ни је 
екс пли цит но узет у об зир. Ин дек си ра ју ћи праг ма тич ки ста тус ре чи, ау тор-
ка реч ни ка нас под у ча ва то ме ка ко тре ба име но ва ти осо бу са оште ће њем, 
упу ћу ју ћи нас и на то ка кви тре ба да бу де мо. Ако за ми сли мо се бе као оног 
дру гог – као бо га ља: 1. осо бу с те шким те ле сним ин ва ли ди те том, или 2.а. 
си ро ма ха, про сја ка; б. не спо соб ну, ум но за о ста лу осо бу – мо жда ће мо схва-
ти ти ко ли ко ре чи то о на шем ста ву пре ма љу ди ма са ин ва ли ди те том го во ри 
лек си ко граф ска озна ка фи гу ра тив но у ис ка зи ма ти па: ра ди ти као бо гаљ, 
би ти пра ви бо гаљ, или уз ре чи сле пац и сле пи ца и дру ге. 

Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка је дан је од из во ра тер ми-
но ло шког реч ни ка ин ва лид но сти Ми ли це Ми ме Ру жи чић, кон трол ни из вор 
мо но гра фи је о име но ва њу чо ве ка у жар го ну Зо ри це Кне же вић, те основ ни 
из вор мо но гра фи је Гор да не Шта сни о име но ва њу чо ве ка на осно ву осо би не 
ко ја му је свој стве на. Ка ко су у кор пус са мог овог ше сто том ног реч ни ка 
ушли Ву ков Срп ски рјеч ник (1935), гра ђа за Реч ник срп ско хр ват ског књи жев-
ног и на род ног је зи ка СА НУ и Рјеч ник хр ват ско га или срп ско га је зи ка ЈА ЗУ, 
те чи тав низ из во ра с кра ја де вет на е стог и по чет ка два де се тог ве ка, он се 
мо же сма тра ти до вољ но по у зда ним из во ром за утвр ђи ва ње ство ре них и при-
хва ће них дру штве но-кул тур них ма три ца. На осно ву лек сич ке гра ђе мо гу 
се, с ви ше или ма ње си гур но сти, уо чи ти не га тив ни сте ре о ти пи о дру гом, 
раз ли чи том, ко ји се вре ђа и ко ме се под сме ва из стра ха или не зна ња, у ци љу 
по твр ђи ва ња соп стве них осо би на и на ви ка – дру ги је осо ба (му шка рац, же на, 
де те) са из ра же ним оште ће њем де ла те ла, оне спо со бље на за по је ди не рад ње, 
дру ги су и хо мо сек су ал не осо бе, при пад ни ци дру ге ве ре, на ци је и ра се. Упо-
тре ба не при хва тљи вих, увре дљи вих, не тач них и нео д го ва ра ју ћих на зи ва 
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од ра жа ва не у ва жа ва ње те осо бе, чи ни је не рав но прав ном, обе ле же ном и 
из дво је ном; у јав ном го во ру и у фор мал ним си ту а ци ја ма сто га је је ди но 
при хва тљи ва стан дар ди зо ва на тер ми но ло ги ја на осно ву мо де ла са мо и ден-
ти фи ка ци је. По де ле на осно ву пол не раз ли ке ти пич не за тра ди ци о нал ну 
кул ту ру и те ка ко су жи ве у ур ба ном жар го ну у ко јем се сла ви му шка сна га, 
хра брост и по тен ци ја, за зи ре од па мет них же на, а ди ви ле пи ма, згод ним и 
иза зо зов ним ма кар и да су ај ку ле. У дру штву са ду гом тра ди ци јом жи во та 
на се лу и ба вље ња по љо при вре дом, а крат ком тра ди ци јом град ског жи во та 
про ти тип про стог, не у ког, че сто и пр ља вог чо ве ка је се љак; Реч ник срп ско-
хр ват ско га књи жев ног је зи ка ова кву упо тре бу у при ме ри ма из пр ве по ло ви-
не про шлог ве ка ква ли фи ку је као пе јо ра тив ну. Жар гон је и у овом слу ча ју 
сле дио раз го вор ни је зик и књи жев на де ла, ва ри ра ју ћи са му ети ке ту (се ља, 
се ља чи на, се љан чу га, сељ џов, се љо бер, се љос). Три по сма тра на де ла ну де 
још мно ге при ме ре и мно ге од го во ре, из ве де не на осно ву ана ли зе зна че ња 
и де ри ва ци о ног ста ту са лек се ма, о кул тур ним обра сци ма и пред ра су да ма 
срп ске го вор не за јед ни це. Мо же се, сто га, ре ћи да сва ко од ових де ла по твр-
ђу је да лек си ко граф ска и лек си ко ло шка ис тра жи ва ња је су кључ за ет но лин гви-
стич ка и ан тро по лин гви стич ка, јер, ка ко ис ти че Са пир

[с]адржина сва ке кул ту ре дâ се из ра зи ти вла сти тим је зи ком, и не ма ни ко је је-
зич ке гра ђе, с об зи ром би ло на са др жи ну или на фор му, за ко ју се не осе ћа да 
сим бо ли зу је ак ту ал на зна че ња, ма ка кав био пре ма то ме став оних ко ји при па-
да ју дру гим кул ту ра ма. Но ва кул тур на ис ку ства че сто оба ве зу ју на про ши ри-
ва ње рас по ло жи вих сред ста ва јед ног је зи ка, али та кво ши ре ње ни ка да ни је про-
из вољ ни до да так гра ђи и фор ма ма ко је већ по сто је; оно је са мо да ља при ме на 
на челâ ко ја се већ ко ри сте и, у мно гим слу ча је ви ма, је два да је ишта ви ше од 
ме та фо рич ког про ши ри ва ња ста рих тер ми на и зна че ња (sa pir 1974: 24).
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UDC 316.77:27(049.32)

Ксе ни ја Кон ча ре вић. Са крал на ко му ни ка ци ја: нор ме, тра ди ци је, 
сред ства. Бе о град: Уни вер зи тет, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет,

Ин сти тут за те о ло шка ис тра жи ва ња, 2013, 366 стр.

Име Ксе ни је Кон ча ре вић до бро је по зна то на уч ној јав но сти, не са мо 
на шој, већ и свjетс кој сла ви сти ци. Проф. Кон ча ре вић овај пут нас је об ра до-
ва ла књи гом Са крал на ко му ни ка ци ја: нор ме, тра ди ци је сред ства ко ја, ка ко 
јој и сам на слов ка же, за пред мет опи са има ко му ни ка ци ју ко ја се од ви ја под 
окри љем Цр кве. Књи га ко јом су об је ди ње ни ра до ви на ста ли у окви ру ме ђу-
на род ног про јек та Ко му ни ка ци о но по на ша ње сло вен ских на ро да, и ко ји су 
углав ном већ об ја вљи ва ни, са сто ји се из три те мат ски раз ли чи та ди је ла: 
Са крал на ко му ни ка ци ја у про шло сти и да нас (стр. 13‒147), Је зи ци са кру ма 
(стр. 148‒253) и Ре ли ги о лект, кул ту ра, нор ма (стр. 254‒363). 

У пр вом ра ду пр вог ди је ла књи ге, Са крал на ко му ни ка циј ска кул ту ра 
као пред мет про у ча ва ња, из не се на су те о риј ско-ме то до ло шка по ла зи шта и 
прав ци ис тра жи ва ња са ста но ви шта лин гво кул ту ро ло ги је, мла де лин гви-
стич ке ди сци пли не чи јем је раз во ју у на шој сре ди ни сво јим ра до ви ма зна-
чај но до при ни је ла К. Кон ча ре вић. Аспе кат ски, па ра ме тар ски и си ту а тив ни 
мо дел је су три мо де ла де скрип ци је и ана ли зе ко ји се смје њу ју или пре пли ћу 
при ли ком ана ли зе са син хро ниј ског или ди ја хро ниј ског аспек та, обез бје ђу-
ју ћи „ком плек сност и си сте ма тич ност де скрип ци је ка ко у мо но лин гвал ној 
та ко и у кон тра стив ној пе р спек ти ви” (стр. 19). На ро чи то су у овом ра ду 
увод ни ку, ко ји има функ ци ју сво је вр сног са жет ка од но сно пре сје ка ме то до-
ло шких по ла зи шта и те о риј ских по став ки лин гво кул ту ро ло ги је, за ни мљи ви 
при мје ри тек сто ва за упо зна ва ње са крал не ко му ни ка тив не кул ту ре из пе-
ри о да књи жев но сти срп ског и ру ског ре а ли зма (стр. 23‒33). 

Те жи ште пр вог ди је ла књи ге је сте аске ти ка, фе но мен ко му ни ка тив ног 
по на ша ња мо на штва, њи хо вих нор ми и тра ди ци ја по свје до че них на ма те-
ри ја лу па три стич ких спи са, и ру ских и срп ских ти пи ка. На ди ја хро ниј ском 
ма те ри ја лу сред њег ви је ка, у спи си ма пред став ни ка аскет ског бо го сло вља: 
пре по доб ног Иса ка Си риј ског (7. в.) и пре по доб ног Јо ва на Ка си ја на Ри мља-
ни на (360/365‒430/435) иден ти фи ку је се си стем и ана ли зи ра ко му ни ка тив на 
кул ту ра у мо на шкој сред њо вје ков ној за јед ни ци, јер су број ни аспек ти вер-
бал ног по на ша ња би ли ре гу ли са ни упра во овом вр стом нор ма тив них до ку-
ме на та. По гла вља Па три стич ки спи си као из вор за про у ча ва ње аскет ске 
ко му ни ка циј ске кул ту ре (стр. 35‒68) и Ко му ни ка циј ске тра ди ци је ру ског 
мо на штва (пре ма ти пи ци ма из XI‒XVII ве ка) (стр. 69‒111), као и по гла вље 
ко је се од но си на срп ску го вор ну за јед ни цу О уте ме ље њу нор ми мо на шке 
ко му ни ка циј ске кул ту ре код Ср ба у ти пи ци ма све тог Са ве (стр. 112‒124) 
има ју ши ри зна чај од на уч ног, бу ду ћи да чи та лац, упо зна ју ћи жи вот у сред-
њо вје ков ној мо на шкој за јед ни ци са ко му ни ко ло шког и кул ту ро ло шког аспек та, 
има при ли ку за су срет са све то о тач ким ми сли ма и по у ка ма ко је су по при-
ро ди са крал не ствар но сти ин кор по ри ра не у но р ма тив на ак та као што су 
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ти пи ци. По што је, ка ко К. Кон ча ре вић на гла ша ва, „мо на шки жи вот си нер гиј-
ско про по ве да ње вла сти тим жи вље њем у Хри сту, про по ве да ње под ви жни-
штвом, про по ве да ње без ре чи”, ти пи ци са др же упу те за до сти за ње мо на шких 
иде а ла ко ји мо гу би ти оме та ни чи ње њем ра зних ве р бал них гри је ха као што 
су: бо го ху ље ње, псо ва ње, зло сло вље ње, пра зно сло вље, мно гор је чи тост, лаж, 
кле ве та, осу ђи ва ње, мно гор је чи тост и број ни дру ги (стр. 81). По ри је чи ма 
Ар се ни ја Ве ли ког ко ји ка же: „Че сто сам се по ка јао ка да сам го во рио а ни ка да 
ка да сам оћу тао” и су прот ном, по зи тив ном до ме ту ка ко ме ри јеч вр ху ни: „Реч 
ка лу ђе ра тре ба да бу де ис пу ње на бла го да ћу и је ван ђељ ском со љу за чи ње на, 
из ли ва ју ћи ми о мир уну тар ње мир не ико но ми је” (Ва си ли је Ве ли ки) (стр. 79). 

Фор му ле ко је се ко ри сте у од ре ђе ним стан дард ним си ту а ци ја ма у кон-
так ту са са бра ћом и по сје ти о ци ма у ма на сти ру као што су: су сре ти, по здра-
вља ње, ус по ста вља ње кон так та, из ви ње ње, че сти та ње и др., ва жно је на гла-
си ти, има ју сво је спе ци фич но сти у од но су на исте си ту а ци је у се ку ла р ној 
сре ди ни. Због то га уз по јам ко му ни ка тив не сфе ре К. Кон ча ре вић уво ди и 
по јам ко му ни ка тив ног шо ка ре ци пи је на та до ко га ће до ћи усљед не при др жа-
ва ња стан да рд них вер бал них кли шеа од стра не по сје ти ла ца ко ји не по зна ју 
нор ме ко му ни ка ци о ног по на ша ња у ма на стир ској сре ди ни (стр. 29). Ком плек-
сан и си стем ски опис ко му ни ка тив ног по на ша ња мо на штва у ру ској го вор-
ној сре ди ни, из ди ја хро ниј ске пер спек ти ве и по си ту а тив ном мо де лу, К. Кон-
ча ре вић за вр ша ва ре че ни цом: „У це ли ни по сма тра но мо на шка ко му ни ка тив-
на кул ту ра и тра ди ци ја у Ру си ји XI‒XVII ве ка по ни зу па ра ме та ра (осо би то 
у до ме ну не вер бал ног по на ша ња и со ци јал ног сим во ли зма) бли жа је кул ту-
ра ма и тра ди ци ја ма мо на штва у дру гим пра во слав ним сре ди на ма не го се ку-
лар ној ко му ни ка ци ји у ру ској го вор ној и со ци о кул тур ној сре ди ни” (стр. 107). 
На ни зу па ра ме та ра вер бал ног и не вер бал ног ти па сли чан за кљу чак ври је ди 
и за ко му ни ка тив ну кул ту ру мо на штва сред њо вје ков не Ср би је (стр. 123).

Пр во по гла вље књи ге, при ро дом гра ђе про же то и дру ги ма на у ка ма, 
те о ло ги јом пр вен стве но, за вр ша ва се ре зул та ти ма па ра ме тар ског ис тра жи-
ва ња про фе си о нал не ко му ни ка ци о не лич но сти срп ског па ро хиј ског све ште-
ни ка (стр. 125‒147). Овај ве о ма за ни мљив опит, ко ји по чи ва на ме то до ло ги ји 
раз ра ђе ној у ру ској ко му ни ка тив ној лин гви сти ци, прим је њив на би ло ко ју 
про фе си о нал ну лич ност, са сто ји се из сље де ћих ета па и ме то до ло ги ја: 1. Пре-
ли ми нар на ета па (пи лот ан ке та, ме то до ло ги ја не по сред ног оп сер ви ра ња, 
ме то до ло ги ја по сред ног оп сер ви ра ња, ме то до ло ги ја ран ги ра ња, ме то до-
ло ги ја иден ти фи ко ва ња ди фе рен ци јал них ко му ни ка тив них од ли ка го во ра 
све ште ни ка, ме то до ло ги ја иден ти фи ко ва ња ти пич них го вор них ма ни ра 
све ште ни ка); 2. Ета па уоп шта ва ња екс пе ри мен тал но до би је них ко му ни ка-
тив них обе леж ја; 3. Ета па ве ри фи ка ци је иден ти фи ко ва них ко му ни ка тив них 
обе леж ја; 4. Ета па опи си ва ња ко му ни ка тив ног по на ша ња све ште ни ка 
(мо де ли ра ње), и ре зул та ти ис тра жи ва ња та ко ђе спро ве де ни по ета па ма.

Нај ви ше про сто ра у дру гом ди је лу књи ге, ко ји раз ма тра са крал не је зи-
ке уну тар аре а ла Sla via Ort ho do xa у про шло сти и да нас, по све ће но је цр кве-
но сло вен ском је зи ку, и то у ра ду Со ци о лин гви стич ки аспек ти по ли лин гви зма 
са крал них је зи ка у окви ру Pax Sla via Ort ho do xa (стр. 148‒162), фе но ме ну 
по ли лин гви зма ко ји је ка рак те ри сти ка хри шћан ске тра ди ци је уну тар овог 
аре а ла. К. Кон ча ре вић овим ра дом, отва ра ју ћи пи та ње – „у ко јим усло ви ма 
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ко ег зи стен ци ја два ју или ви ше са крал них је зи ка при је ти да пре ра сте у њи-
хов кон ку рен ски од нос са пер спек ти вом иш че за ва ња не ког од њих” (стр. 151), 
из но си раз ли чи те ре зул та те у раз ли чи тим сло вен ским сре ди на ма, при че му 
је ана ли за со ци о лин гви стич ких окви ра са крал них је зи ка сло вен ских Цр ка ва 
спро ве де на уз уче шће њи хо вих исто риј ских, кул ту ро ло шких, екли си јал них 
и ин тра лин гви стич ких кори је на. „Нео спор но је да би сти хиј ско или план ско 
иш че за ва ње тра ди ци о нал ног бо го слу жбе ног из ра за умно го ме оси ро ма ши-
ло пу но ћу сло вен ских на ци о нал них кул ту ра и су зи ло на ци о нал но-ду хов ни 
иден ти тет њи хо вих но си ла ца” (стр. 159). Не ис ти че К. Кон ча ре вић слу чај но 
да је „цр кве но сло вен ски је зик сто ле ћи ма – све до не дав но у окви ри ма Pax 
Sla via Ort ho do xa био нео дво ји ви атри бут жи вот не сва ко днев ни це љу ди свих 
ста ле жа и свих обра зов них ни воа” (стр. 166). У ра ду Цр кве но сло вен ски је зик 
кроз при зму лин гво кул ту ро ло ги је (оглед си стем ско-струк тур не ана ли зе) 
(стр. 163‒199) на ве ден је низ при мје ра из сва ко днев ног жи во та Ср ба кра јем 
XIX и по чет ком XX ви је ка, чи ји су свје до ци по зна ти сло вен ски пи сци и на-
уч ни ци (по пут ака де ми ка Ни ки те Иљи ча Тол сто ја), о жи вој упо тре би цр кве-
но сло вен ског је зи ка ме ђу ста нов ни штвом свих уз ра сних ни воа и ста ле жа 
(стр. 167‒170). Ме ђу тим, ви ше де це ниј ска мар ги на ли зо ва ност је зи ка и кул ту ре 
ко ју он опслужујe до ве ла је до ско ро пот пу ног не по зна ва ња цр кве но сло вен-
ског је зи ка у да на шњем вре ме ну и ме ђу свим сло је ви ма ста нов ни штва. Сто га 
је за чи та о ца дра го цје но под сје ћа ње на од ре ђе не је зич ке ни вое цр кве но сло-
вен ског је зи ка: гра фиј ско-ор то граф ски ни во, чи је је по што ва ње нор ме „пред-
ста вља ло атри бут ор то док си је и ор то прак си је” (стр. 176‒183), лек сич ки ни во 
и пре глед нај фре квент ни је лек си ке са крал ног сти ла и ње ног по ри је кла (стр. 
183‒185), оно ма стич ки ни во (стр. 185‒187), па ре ми о ло шки и афо ри стич ки 
ни во тј. књи шки и фол клор ни фонд и ди на ми зам њи хо ве раз мје не (стр. 
187‒189), и цр кве но сло вен ске нор ма ти ви сти ке са ста но ви шта лин гво кул-
ту ро ло ги је (стр. 189‒196). „Раз ви ја ње кул ту ро ло шке па ра диг ме фи ло ло шких 
ис тра жи ва ња и на ста ве цр кве но сло вен ског је зи ка, сма тра мо, да кле, јед ним 
од при о ри тет них за да та ка сла ви сти ке да нас”, јер, ка ко Ксе ни ја Кон ча ре вић 
за кљу чу је, да нас ви ше ни је мо гу ће ни ква ли тет но кон ци пи ра ње ни из во ђе ње 
на ста ве „тог ар ха ич ног али не мр твог је зи ка“ без узи ма ња у об зир ре зул та та 
лин гво кул ту ро ло шких ис пи ти ва ња и по став ки кул ту ро ло шког ме то да на-
ста ве цр кве но сло вен ског је зи ка (стр. 196). 

Је зич ка по ли ти ка и је зич ко пла ни ра ње у окри љу Цр кве пред мет су ис-
тра жи ва ња у ра до ви ма: О је зич кој по ли ти ци Цр кве у кон тек сту ли тур гиј ске 
об но ве (ру ска ис ку ства из XX и с по чет ка XXI ве ка) (стр. 200‒224), Срп ски 
је зик у ли тур гиј ском функ ци о ни са њу: ста ње и пер спек ти ве (стр. 225‒253). 

Док у пр ва два ди је ла књи ге до ми ни ра ју на уч не ме то де из обла сти 
лин гво кул ту ро ло ги је и ко му ни ко ло ги је, до тле је у пр ва два ра да тре ћег, по-
сљед њег по гла вља Ре ли ги о лект, кул ту ра, нор ма при ма ран со ци о лин гви-
стич ки при ступ те о лин гви стич кој про бле ма ти ци, у чи јем је сре ди шту по јам 
пра во слав ног со ци о лек та и ре ли ги о лек та – по себ ног је зич ког из ра за ко јим се 
чла но ви Цр кве слу же уну тар ко му ни ка ци је кроз раз ли чи те сфе ре дру штве-
не ко му ни ка ци је: кул тур ну, обра зов ну, ин фор ма тив ну и др. У ра до ви ма кон-
фрон та ци о ног ме то до ло шког усмје ре ња, при пра ће њу истог фе но ме на пра во-
слав ног со ци о лек та код Ср ба и Ру са, и кроз ви ше је зич ких рав ни: Ре ли ги о лект 
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као из раз иден ти те та за јед ни це и Срп ски пра во слав ни со ци о лект (оглед 
си стем ско-струк ту рал не лин гви сти ке) (стр. 254‒272), К. Кон ча ре вић за кљу-
чу је „да се у ру ском је зи ку мо же го во ри ти о пра во слав ном со ци о лек ту као 
ре ла тив но ста бил ној и за о кру же ној ка те го ри ји, док је у срп ској сре ди ни то 
ка те го ри ја у фор ми ра њу” (стр. 265). Пра во слав ни со ци о лект, од но сно „са мо-
стал ни ми кро си стем, ре ли ги о лект у окви ру на ци о нал ног је зи ка, са ње му 
свој стве ним спе ци фич ним па ра ме три ма и кон фе си о нал но мар ки ра ним еле-
мен ти ма на свим ни во и ма ор га ни за ци је је зич ког си сте ма” (стр. 264), по ри-
је чи ма ау то ра, у срп ском је зи ку има сла би је из ра же ну ста бил ност сво јих 
има нент них ка рак те ри сти ка у од но су на ру ски со ци о лект као и знат но су же-
ни ји ре пер то ар кон фен си о нал но мар ки ра них сред ста ва ди фе рен ци ра них у 
од но су на стан дард ни на ци о нал ни је зик а чи ја ће да ља суд би на за ви си ти од 
екс тра лин гви стич ких и ин тра лин гви стич ких фак то ра (281‒282). 

Књи га се за вр ша ва ра дом зна чај ним за по ље нор ма ти ви сти ке, О не ким 
нор ма ти ви стич ким пи та њи ма у срп ском са крал ном из ра зу (стр. 334‒362), 
ко је у ср би сти ци још ни је до би ло сво је трај но рје ше ње и ко је од ли ку је не до-
сљед ност и пра во ша ре ни ло у из да вач кој дје лат но сти при пи са њу те о ни ма, 
те о то ко ни ма, аги о ан тро по ни ма, хе ор то ни ма, екли си о ни ма.

Без пре тје ри ва ња мо же мо ре ћи да је Ксе ни ја Кон ча ре вић, ра до ви ма 
об је ди ње ним у књи зи Са крал на ко му ни ка ци ја: нор ме, тра ди ци је, сред ства, 
као и до са да шњим сво јим ра до ви ма и књи га ма, при мје њу ју ћи са вре ме не 
те о риј ско-ме то до ло шке при сту пе у из у ча ва њу фе но ме на уну тар цр кве не 
ко му ни ка ци је у сла ви стич кој те о лин гви сти ци, пр ва у ср би сти ци по кре ну ла 
пи та ња са гле да ва ња ин тер ак ци је је зи ка и ду хов но сти ре флек то ва ним кроз 
ко му ни ка тив ну кул ту ру при пад ни ка Цр кве. Шта ви ше, по зна ва ње ре ле вант не 
и бо га те ли те ра ту ре из обла сти те о лин гви сти ке и ње ног из гра ђе ног тер ми-
но ло шког апа ра та, ви ше ди мен зи о нал ност и ком плек сност ме то до ло шких 
при сту па при ми је ње них на ра зно вр сној и бо га тој ем пи риј ској гра ђи, као и 
за лин гви сту ван ред но по зна ва ње те о ло ги је, Ксе ни ји Кон ча ре вић и овом 
књи гом да ју ста тус уте ме љи ва ча те о лин гви сти ке у срп ској сре ди ни. За то са 
не стр пље њем оче ку је мо и ње не бу ду ће књи ге из обла сти те о лин гви сти ке. 

Зо ри ца Ни ки то вић

Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци
Фи ло ло шки фа кул тет

Сту диј ски про грам за срп ски је зик и књи жев ност
Бу ле вар вој во де Пе тра Бо јо ви ћа 1а, 

78000 Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска, БиХ
zo ri ca.ni ki to vic @u nibl.rs 
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UDC 811.111(049.32)

En gle ski je zik i an glo fo ne knji žev no sti u te o ri ji i prak si. Zbor nik u čast  
Dra gi nji Per vaz. Но ви Сaд: Фи ло зоф ски фaк ултeт, 2014, 726 стр.

Збор ник Ен гле ски је зик и ан гло фо не књи жев но сти у те о ри ји и прак си 
при пре мљен је у част про фе со ри ци др Дра ги њи Пер ваз, а по во дом ше зде се-
то го ди шњи це осни ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. На и ме, др 
Дра ги ња Пер ваз је је дан од осни ва ча јед ног од од се ка на том Фа кул те ту ‒ 
Од се ка за ан гли сти ку, на ко јем је ра ди ла од ње го вог осни ва ња до од ла ска у 
пен зи ју 1992. го ди не. Збор ник je прирeдио урeђивaчки од бор у сaстaву Тврт ко 
Пр ћић (из вр шни урeдник), Мaja Мaрковић (коурeдник), Влaдислaвa Гор дић 
Пeт ковић, Прeдрaг Новaков, Зорaн Пaуновић и Ивaнa Ђу рић Пaуновић. 

Збор ник обухвaтa 726 стрaнa и нaкон уводнe рeчи, сeлeкт ивнe библи-
огрaфиje др Дрaгињe Пeрвaз и њeног прeш тaмпaног члaнкa ,,Ко ло ка бил ност 
си но ни ма” из 1994. годинe, сaдржи 47 рaдовa подeљeних у двa дeлa: пр ви дeо 
сa рaдовимa из облaсти eнглeског jeзикa у тeориjи и прaкси, и дру ги дeо сa 
рaдовимa из облaсти aнглофонe књижeвности у тeориjи и прaкси. Рaдови су 
нaписaни нa срп ском и eнглeском jeзику, a њи хо ви aутори су кaко из Србиje, 
тaко и из инострaнствa, углaвном из зeмaљa окружeњa. Рeдослeд прилогa у 
Збор ни ку je aбeцeдни, прeмa прeзимeну aуторa. 

Рaдови у пр вом дeлу овог Зборникa (Енглeски jeзик у тeориjи и прaкси) 
обрaђуjу aк туeлнe тeмe повeзaнe сa eнглeским jeзиком знaлaчки постaвљeнe 
у рeлeвaнтaн тeориjски оквир, a зaкључци у њимa изводe сe нa осно ву одго-
вaрajућeг jeзичког мaтeриjaлa и eмпириjских истрaживaњa. Пр ви члaнaк у 
Збор ни ку (,,Cog ni ti ve Analysis in Po e try ac ross Lan gu a ges and Cul tu res”) aутор-
ки Мeлитe Алeксe Вaргa и Дрaжeнкe Молнaр сa осиjeчког Фи ло зоф ског фa-
кул тeтa, полaзи од постaвки когнитивнe лингвистикe и проучaвa поjмовнe 
мeтaфорe у jeзику поeзиje. Зa aнaлизу су одaбрaнe двe пeсмe нa eнглeском 
jeзику сaврeмeног нигeриjског пeсникa, кaо и њи хо ви прeводи нa нeмaчки 
и хрвaт ски jeзик, дa би сe испитaлa унивeрзaлност поjeдиних концeптуaлних 
процeсa (употрeбa мeтaфорa и мeтонимиja) у ствaрaњу и прeвођeњу поeзиje. 
У дру гом члaнку под нaсловом ,,Why Do We Co ok Up Sto ri es, Spi ce Them Up, 
and Ser ve Them with Re lish: So me Ob ser va ti ons abo ut Me tap hors”, aуторкa Мaja 
Бjeлицa Ан до нов (Фи ло зоф ски фaк ултeт, Но ви Сaд) тaкођe сe бaви мeтaфо-
рaмa коje сaглeдaвa кaо нaчин поимaњa и изрaжaвaњa aпстрaкт них поjмовa. 
Емпириjско проучaвaњe мeтaфорa у овом рaду зaснивa сe нa кор пу су сa 
eнглeским фрaзaмa и рeчeницaмa сa глaголимa коjи сe односe нa процeс 
припрeмe хрaнe с jeднe, и њи хо вим срп ским eквивaлeнтимa с другe стрaнe, 
a циљ je дa сe провeри дa ли тa двa jeзикa користe истe мeтaфорe у овом кон-
тeк с ту. Сaвкa Блaгоjeвић (Фи ло зоф ски фaк ултeт, Ниш) у свом рaду под нa-
словом ,,Кон фе рен циј ски са же ци ау то ра са ан гло фо ног и срп ског го вор ног 
под руч ја – кон тра стив на ана ли за” aнaлизирa струк ту ру eнглeских конфeрeн-
циjских сaжeтaкa из облaсти примeњeнe лингвистикe коje су нaписaли из вор-
ни го вор ни ци eнглeског jeзикa и упорeђуje их сa сaжeцимa нa срп ском jeзику 
коje су припрeмили срп ски aутори зa приjaву нa домaћe конфeрeнциje. Нaимe, 



264

aуторкa у окви ру тог упорeђивaњa провeрaвa постaвкe из стручнe литe рa турe 
о постоjaњу рaзликa у структ урирaњу сaжeтaкa (тaк озвaни aнгло-aмe рички 
и словeнски модeл) и нaкон рaзмaтрaњa кон крeтних структ урa из корпусa 
кон стaтуje дa рaзликe постоje. При лог нaшeг рeномирaног aнглистe Рaнкa 
Бугaрског (,,En glish Idi oms in The ory and Prac ti ce: A Per so nal Ac co unt”) рaзмa-
трa концeпт идиомa сa лин гви стич ког и пeдaгошк ог стaновиштa , сa примe-
римa из eнглeског и срп ског jeзикa. Освр ћу ћи сe нa рeлeвaнтну литe рa ту ру 
о идиомимa у окви ру рaзличитих тeориjских постaвки, профeсор Бу гaрски 
укaзуje нa изaзовe коje идиомaтс кe структ урe постaвљajу при ли ком учeњa 
eнглeског jeзикa, од коjих je jeдaн устaљeнa структ урa идиомa коja je, нa при-
мeр, прeдстaвљaлa проблeм зa опис у окви ру гeнeрaтивнe грaмaтикe. У вeзи 
сa пeдaгошк им aспeкт имa, у рaду сe нaводи дa je aуторов отaц, Душaн Бугaр-
ски, jош 1938. годинe обjaвио књи гу о eнглeским идиомимa и њи хо вим српско-
хрвaтски м eквивaлeнтимa. Тaтjaнa Чикaрa сa Високe мeдицинскe школe 
стру ков них студиja у Бeогрaду, припрeмилa je рaд под нaсловом ,,Де ик тич ке 
од ли ке епи сте мич ких мо дал них опе ра то ра као мар ке ра дис тан це у ен гле ском 
је зи ку” у коjeм рaзмaтрa прaгмaтичкe aспeкт e употрeбe опeрaторa eпистe-
мичкe модaлности кaо нaчинa дa сe успостaви дистaнцa у процeсу комуни-
кaциje, укључуjући и aутономиjу мишљeњa говорникa. Анaлизa jeзичког 
мaтeриjaлa укaзaлa je нa ши рок спeкт aр модaлних опeрaторa по пут модaлa, 
модaлних пaртикулa, глaголa пeрцeпциje, кaтeнaтивних кон струкциja и дру-
гог. Уз то, ниje зaпaжeнa од ре ђе на прaвилност у употрeби посeбних типовa 
стрaтeгиja у од но су нa тeму рaзговорa. При лог Нeлe Дaмjaновски (Унивeрзи-
тeт Сajмон Фрejзeр, Кaнaдa) но си нaслов ,,Свој ства хи брид ног срп ско-ен гле -
ског је зи ка ме ђу срп ском ди ја спо ром у Ка на ди: на црт за ис тра жи ва ње”. У 
овом вр ло aк туeлном при ло гу aуторкa сe усрeдсрeђуje нa одликe хи брид ног 
jeзикa коjи користe припaдници српскe диjaспорe у Кaнaди, првeнствeно у 
Вaнкувeру (a коjи сe нaзивa сeрблиш), полaзeћи од писaних изворa нa срп ском 
jeзику у Кaнaди (новинe Киш обрaн коje су излaзилe 15 годинa у Вaнкувeру); 
тe одликe обухвaтajу лeксичкa, ортогрaфскa, морфолошкa и синтaксичкa 
своjствa сeрблишa. Уз то, прикупљeн je и го вор ни jeзички мaтeриjaл путeм 
упитникa и интeрвjуa. Гордaнa Дим ко вић-Тeлeбaковић (Сaобрaћajни фaкул-
тeт, Бeогрaд), у при ло гу ,,Пре во ђе ње ен гле ских спе ци ја ли зо ва них сло же них 
лек се ма на срп ски је зик и њи хо ви пре вод ни обра сци” aнaлизирa 23 eнглeскe 
сложeнe лeксeмe (сa двa, три и чeтири eлeмeнтa) коje спaдajу у струч ну тeрми-
нологиjу из облaсти сaобрaћajног инжeњeрствa, a зaтим рaзмaтрa обрaсцe у 
eквивaлeнтимa тих тeрминa у срп ском jeзику. Анaлизa je покaзaлa дa постоjи 
16 тaквих обрaзaцa сa рaзличитим ком бинaциjaмa eлeмeнaтa, што можe би ти 
знaчajно кaко зa тeориjу прeвођeњa, тaко и зa нaстaву jeзикa стру кe. Нaрeдни 
члaнaк, рaд Соњe Фи ли по вић-Ковaчeвић (Фи ло зоф ски фaк ултeт, Но ви Сaд) 
сa нaсловом ,,Пој мов не ме та фо ре у ре кла ма ма ко је про мо ви шу бан кар ске 
услу ге на ен гле ском је зи ку” проучaвa рeклaмe нa eнглeском jeзику коje сe 
од носe нa бaнкaрскe услугe сa стaновиштa  когнитивнолингвистичкe тeориje 
поjмовнe мeтaфорe. Дaклe, глaвни циљ овог прилогa je дa укa жe нa употрe-
бу поjмовних мeтaфорa зa истицaњe одрeђeних одликa бaнaкa и обjaсни ту 
употрeбу. Ауторкa кон стaтуje дa je основ ни поjaм у проучeним рeклaмaмa 
поjaм финaнсиjског нeоскудeвaњa, од но сно финaнсиjских мо гућ но сти коje 
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бaнкe пружajу, a дa сe тaj поjaм нajчeшћe изрaжaвa кaо крeтaњe нaпрeд или 
прeмa горњeм дeлу вeртикaлe. Тaтjaнa Глушaц (Фaк ултeт зa прaв нe и послов-
нe студиje Др Лaзaр Вркaтић, Но ви Сaд) сe у рaду ,,Re vi si ting Con ti nu ing Pro fes-
 si o nal De ve lop ment for En glish Lan gu a ge Te ac he rs in Ser bia: How Con ti nual is it?” 
бaви вeомa aк туeлним питaњeм кон тинуирaног обрaзо вaњa нaстaвникa eнглe-
ског jeзикa. Нaглaшaвajући знaчaj овaквог обрaзовaњa, aуторкa примeћуje дa 
оно, мaдa формулисaно у одговaрajућим прaвним aк ти мa, ипaк ниje пот пу но 
примeњeно у прaкси. Нeкe тeш коћe у њeговоj примeни узрокуjу нeдовољно 
jaсно постaвљeни циљeви, понуђeни об ли ци додaтног усaвршaвaњa, нeодго-
вa рajућe тeмe, врeмe прeдвиђeно зa њих и дру го. При лог Анe Хaлaс (Фи ло-
зоф  ски фaк ултeт, Но ви Сaд) но си нaслов ,,The Tre at ment of Polysemy in The 
Ox ford Dic ti o nary of En glish”; aуторкa сe бaви eнглeским полисeмичним лeк-
сeмaмa и њи хо вом обрaдом у jeдном сaврeмeном рeчнику eнглeског jeзикa. 
Посeбнa пaжњa посвeћуje сe струк ту ри рeчничкe одрeдницe коja сe у том 
рeч нику зaснивa нa когнитивистичкоj лeксикогрaфскоj тeориjи, по чeму сe 
рaзликуje од стaндaрдних рeчникa, a зaтим сe укaзуje нa прeдности тaквe 
оргaнизaциje рeчничких jeдиницa. Нaрeдни рaд aуторкe Сaбинe Хaлупкe-
Рeшeтaр (Фи ло зоф ски фaк ултeт, Но ви Сaд) ,,Com pli ment Re spon ses – A Study 
of the Prag ma tic Com pe ten ce of Advan ced EFL Stu dents in Ser bia” изучaвa вeр-
бaлнe рeaкциje нa комплимeнтe код особa коje учe eнглeски jeзик, a чиjи je 
мaтeрњи jeзик срп ски. Глaвни циљ истрaживaњa je дa сe сaглeдajу слич но сти 
и рaзликe измeђу тих рeaкциja у срп ском и eнглeском и дa сe испитa дa ли 
том при ли ком долaзи до прaгмaтичког трaнсфeрa. Устaновљeно je дa испитa-
ници користe огрaничeн броj микрострaтeгиja, нajчeшћe изрaжaвaњe зaхвaл-
ности. Боjaнa Јaковљeвић (Фи ло зоф ски фaк ултeт, Но ви Сaд) у свом рaду 
,,Aco u stic De scrip tion of En glish and Ser bian Af fri ca tes” истрaжуje нajзнaчaj-
ниje aку стичкe одликe eнглeских и срп ских aфрикaтa. То ком eмпириjског 
истрaживaњa, eнглeски и срп ски испитaници су изговaрaли изоловaнe рeчи 
у коjимa су aфрикaтe билe у инициjaлноj, интeрвокaлскоj и финaлноj позици-
jи, при чeму сe aуторкa фокусирaлa нa при су ство фонeтс кe звуч но сти, опсeг 
инициjaлних Ф2 трaнзициja, врeмe успонa и од нос трajaњa фрикциje и оклу-
зиje, a рeз ултaти укaзуjу нa знaчajнe рaзликe у aнaлизирaним пaрaмeтримa. 
У нaрeдном рaду, ,,Dysphe misms in Scrip ted Con ver sa ti o nal Hu mor”, Ољa Јоjић 
(Фи ло зоф ски фaк ултeт, Ис точ но Сaрajeво) изучaвa eлeмeнтe вeрбaлнe aгрe-
сивности у нeким ду хо ви тим искaзимa у сaврeмeним aмeричким ху мо ри-
стич ким тeлeвизиjским сeриjaмa, укључуjући Двa и по муш кaрцa, Сви волe 
Рejмондa и другимa. Нaимe, ти eлeмeнти мо гу прeдстaвљaти дeо конвeр зa-
ционог хуморa коjи сe изрaжaвa кроз лeксeмe и цeлe рeчeницe, a aуторкa сe 
фо кусирa нa рeчи и фрaзe коje сe користe кaо дисфeмизми дa би сe омaловa-
жили или по ни зи ли сaговорници. Алeксaндaр Кaвгић (Фи ло зоф ски фaкул-
тeт, Но ви Сaд) у свом члaнку ,,Ways of Adap ta tion of Fan tasy Words from En glish 
to Ser bian: An Analysis of a Pa ral lel Cor pus of Two No vels by J.R.R. Tol kien” 
рaзмaтрa aдaптaциje Толкиновe тeрминологиje из мaш товитих свeтовa, од-
но  сно фaк торe коjи ути чу нa прeводиоцe кaдa трeбa дa прeвeду тe тeрминe. 
Зa истрaживaњe je коришћeн eнглeско-срп ски пaрaлeлни кор пус сa изрaзи-
мa из Хобитa и Господaрa прстeновa из коjeг су издвоjeнa 162 тeрминолошкa  
пaрa зa aнaлизу мeтодa aдaптaциje (нa примeр, дирeк тно прeвођeњe, кaлкирa-
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њe, aпроксимaциja); aнaлизa je покaзaлa дa je прeводлaц ко ри стио рaзличитe 
мeтодe у прeносу тих тeрминa нa срп ски. У нaрeдном при ло гу, ,,The Se man tics 
of the Blue Co lo ur Ca te gory in En glish and Ser bian”, Сaњa Кримeр-Гaборовић 
(Грaђeвински фaк ултeт, Суб отицa) проучaвa дословнa и извeдeнa знaчeњa 
плaвe боje у eнглeском и срп ском jeзику, полaзeћи од прeтп остaвкe дa сe 
основнe aсоциjaциje у тa двa jeзикa односe нa боje природe (нeбо, морe); мe-
ђутим, кaтeгориja плaвe боje сe у тa двa jeзикa нe подудaрa кон отaтивно, jeр, 
нa примeр, у eнглeском jeзику тa боja aсоцирa нa мeлaнхолиjу и кон зeр вa ти-
визaм, што ниje ти пич но зa срп ски jeзик, пa овa aнaлизa пружa добaр примeр 
кул ту ро ло шки условљeног имeновaњa ко ло ри стич ких утисaкa. При лог Мaje 
Мaрковић (Фи ло зоф ски фaк ултeт, Но ви Сaд) под нaзивом ,,Ве ли ко по ме ра-
ње во ка ла не кад и сад” укaзуje нa чињeницу дa сe у сaврeмeном бритaнском 
eнглeском jeзику нa фо но ло шком плaну одигрaвa процeс сличaн диjaхроноj 
поjaви нaзвaноj вeлико помeрaњe вокaлa (15‒18. вeк). Нaимe, уочeни процeс 
у сaврeмeном бритaнском ен гле ском jeзику тaкођe подaзумeвa тeндeнциjу 
систeмског помeрaњa вокaлa, a у рaду сe рaзмaтрa прaвaц тог помeрaњa, кaо 
и њeгови узро ци.

Прeдрaг Новaков 

Унивeрзитeт у Но вом Сaду
Фи ло зоф ски фaк ултeт

Одсeк зa aнглистику
Др Зорaнa Ђинђићa 2, 21000 Но ви Сaд, Србиja 

pre drag no va kov@sbb.rs

У ра ду „Forms and Me a nings of the So ur ce Word Ar ma ged don in En glish 
Le xi cal Blends”, Гор да на Ла лић-Кр стин са Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду ис тра жу је по ја ву но вих сли ве ни ца у ен гле ском је зи ку, ко је као фи нал ну 
(кр њу) осно ву узи ма ју дру ги део ре чи ar ma ged don, по пут ре чи stor ma ged don, 
ca r ma ged don и cybe r ged don. У ра ду се ана ли зи ра ју укуп но 102 сли ве ни це 
екс тра хо ва не на осно ву елек трон ског кор пу са. Ау тор ка да је ис црп ну мо р фо -
ло шку ана ли зу сли ве ни ца, ука зу је на ало мор фе ове кр ње осно ве и утвр ђу је 
струк тур не тен ден ци је у по гле ду об ли ка ини ци јал них осно ва. По се бан до-
при нос ра да је у пре гле ду се ман тич ких аспе ка та та квих сли ве ни ца и раз во ја 
но вог зна че ња ана ли зи ра ног фор ма та. Рад Ве сне Ла зо вић са Фи ло зоф ског фа -
кул те та у Но вом Са ду, „The Sig ni fi can ce of Dis tin cti ve Le xi cal Re per to i re in 
Bri tish Bank Of fers” ана ли зи ра лек сич ка сред ства ко ји ма бри тан ске бан ке 
огла ша ва ју сво је услу ге у ре кла ма ма на ин тер не ту. Ефе кат ре кла ма по сти же 
се па жљи вим из бо ром лек се ма ко је се по ве зу ју са бо гат ством, еле ган ци јом 
и мо ћи, а чи је зна че ње је по пра ви лу ре ла тив но и су бјек тив но. Ис тра жи ва ње 
је за сно ва но на по да ци ма при ку пље них на ин тер не ту у то ку јед не го ди не, 
а об у хва та 770 ре кла ма са ин тер не та, од но сно 29.757 лек сич ких је ди ни ца. 
Ау тор ка за кљу чу је да ана ли за фре квент но сти ова квих из ра за чи ни део кул-
ту ро ло шке ко му ни ка ци је и ти ме мо же от кри ти вред но сти и нор ме циљ не 
пу бли ке. Рад Ми ре Ми лић са Фа кул те та спор та и фи зич ког вас пи та ња у 
Но вом Са ду, „Ме та фо рич ки спорт ски тер ми ни са из вор ним до ме ном ра та у 
ен гле ском је зи ку и њи хо во пре во ђе ње на срп ски” ба ви се кон тра стив ном 
ана ли зом ме та фо рич ких спорт ских тер ми на у ен гле ском и срп ском је зи ку 
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из пер спек ти ве ког ни тив не лин гви сти ке. Ана ли за се за сни ва на кор пу су од 
156 ме та фо рич ких тер ми на ига ра лоп том, екс цер пи ра них из Ен гле ско-срп-
ског реч ни ка спорт ских тер ми на. Ана ли за по ка зу је да је про дук тив ност 
ме та фо ре са из вор ним до ме ном ра та при бли жно иста у оба је зи ка, при че му 
по сто ји зна ча јан сте пен фор мал не ко ре спон ден ци је у овој вр сти кон цеп ту-
а ли за ци је спорт ског до ме на, што мо же да ука же на зна ча јан сте пен уни вер-
зал но сти ме та фо ре ра та у спор ту. У ра ду Та тја не Ми ли ћев с Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду, „We ak De mon stra ti ves in Old En glish”, ана ли зи ра 
се раз ли ка у син так сич кој ма ни фе ста ци ји лич них и по ка зних за ме ни ца у 
ста ро ен гле ском је зи ку. Ау тор ка твр ди да су ове раз ли ке из ме ђу лич них и 
по ка зних за ме ни ца по сле ди ца уну тра шњих струк ту ра ових за ме ни ца. На 
осно ву број них при ме ра ау тор ка по ка зу је да су по ка зне за ме ни це син так-
сич ки гра на ју ћи еле мен ти, од но сно, да има ју сло же ни ју син так сич ку струк-
ту ру од лич них за ме ни ца. Ова ква струк ту ра од ра жа ва чи ње ни цу да се по-
ка зне за ме ни це од но се на свој ства, а не ди рект но на по је дин це. Сто га се оне 
ко ри сте за не те мат ске, нео д ре ђе не и не бро ји ве ан те це ден те, што ди рект но 
од ра жа ва њи хов ана фо рич ки по тен ци јал. 

Ау тор ка Би ља на Ми шић Илић, са Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, у 
ра ду „Is the re Li fe in Ser bia wit ho ut An gli cisms? A Prag ma tic Vi ew” ба ви се 
ан гли ци зми ма у срп ском је зи ку, по ла зе ћи од те о риј ских по сту ла та лек си ко -
ло ги је и кон такт не лин гви сти ке. Циљ ово га ра да је да пред ста ви је дан ско-
ра шњи праг ма тич ко ори јен ти са ни при ступ про у ча ва њу по зајм ље ни ца, ко јим 
би се до са да шња ис тра жи ва ња до пу ни ла још јед ним углом по сма тра ња 
по  ја ве ан гли ка ни за ци је срп ског је зи ка. У ра ду је да та и ем пи риј ска илу стра-
ци ја ка ко би ова праг ма тич ка ди мен зи ја мо гла би ти упо тре бље на за да ља 
ис тра жи ва ња праг ма тич ких аспе ка та упо тре бе, пер цеп ци је и раз у ме ва ња 
ан гли ци за ма у срп ском. Ко а у тор ски рад Сил ва не Не шков ске (Fa culty of Ad mi-
 ni stra tion and In for ma tion Systems Ma na ge ment, Би то ла) и Јо ван ке Ла за рев ске- 
-Стан чев ске (Фа кул тет „Бла же Ко не ски” Уни вер зи те та „Све ти Ћи ри ло и 
Ме  то ди је” из Ско пља), на сло вљен „Sig na ling Irony”, ука зу ју на суп тил ност 
вер  бал не иро ни је и на чи ње ни цу да је ин тер пре та ци ја иро ни је ве о ма спе-
ци  фи чан про цес за кљу чи ва ња. У ра ду се да је пре глед но ви је ли те ра ту ре 
ве  за не за иро ни ју, на осно ву ко јег се ви ди да по сто ји ве ли ко мно штво мар-
ке ра иро ни је, од но сно “ме та ко му ни ка тив них сиг на ла”, од ко јих су не ки 
свој стве ни ји го вор ном, а не ки пи са ном дис кур су. Ау тор ке за кљу чу ју да је 
нео п ход но ус по ста ви ти ја сни је „гра ни це” из ме ђу по ка за те ља иро ни је с јед не 
стра не, и си ту а ци о них пред у сло ва у ко ји ма од ре ђе ни ви до ви иро ни је мо гу 
на ста ти, с дру ге. Рад Пре дра га Но ва ко ва с Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду, „Аспек ту ал не и тем по рал не ка рак те ри сти ке гла гол ског об ли ка пре зент 
пер фе кат у ен гле ском је зи ку”, пре вас ход но се ба ви пи та њем аспек ту ал не и 
тем по рал не при ро де овог гла гол ског об ли ка. С ци љем да уста но ви ко је од 
њих су при сут не и до ми нант не, ау тор је спро вео ис тра жи ва ње на осно ву 
кор пу са од 203 при ме ра упо тре бе пре зент пер фек та из са вре ме ног бри тан ског 
ро ма на Ni ce Work Деј ви да Ло џа. Ана ли за по ка зу је да ен гле ски пре зент пер-
фе кат пр вен стве но им пли ци ра спе ци фич на аспек ту ал на зна че ња, а да су 
тем по рал на зна че ња се кун дар на. Рад „Ex plo ring the Va lue of Re flec tion for 
the Im pro ve ment of Stu dents’ Aca de mic Wri ting Skills” Еле не Он чев ске Агер 
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с Фа кул те та „Бла же Ко не ски” Уни вер зи те та „Све ти Ћи ри ло и Ме то ди је” у 
Ско пљу, про у ча ва ме то ду ре флек си је у на ста ви ен гле ског је зи ка. Спро ве де но 
ис тра жи ва ње ра ђе но је на осно ву порт фо ли ја у ко јем сту ден ти при ме њу ју 
ре флек си ју на про цес уче ња. Ре зул та ти по ка зу ју да ова ме то да уна пре ђу је 
за па жа ња и де фи ни са ње ана ли зе по тре ба сту де на та, као и да пру жа по врат не 
ин фор ма ци је на став ни ку. 

Ау тор ка Ли ди ја Ор чић с Др жав ног фа кул те та у Но вом Па за ру у ра ду 
„Col lo ca ti ons with the Adjec ti ve He avy in Bu si ness En glish ” ана ли зи ра зна че-
ње при де ва he avy (те жак) и ње го вих ан то ни ма у ко ло ка ци ја ма са име ни ца ма 
у дис кур су по слов ног ен гле ског је зи ка. Ра ђе но у окви ри ма ког ни тив не лин гви-
 сти ке, ис тра жи ва ње по ка зу је да овај при дев у фи гу ра тив ном зна че њу од го-
ва ра кон цеп ту ал ној ме та фо ри КОН ТЕј НЕ РА, би ло у фи зич ком или пси хо ло шком 
сми слу. Рад Ол ге Па нић Кав гић с Фи ло зоф ског фа кул те ту у Но вом Са ду, 
„Је зич ка кре а тив ност у фор ми ра њу филм ских на сло ва на ен гле ском је зи ку 
и њи хо вом пре во ђе њу на срп ски” ба ви се при ка зом раз ли чи тих аспе ка та 
је зич ке кре а тив но сти при ли ком фор ми ра ња на сло ва ду го ме тра жних фил-
мо ва на ен гле ском је зи ку и њи хо вих пре вод них екви ва ле на та на срп ском. 
Ис тра жи ва ње је ра ђе но на кор пу су од око две хи ља де филм ских на сло ва из 
пе ри о да од 1980. до 2010. го ди не. Је зич ка кре а тив ност по сма тра се на не ко-
ли ко ни воа и ме ђу ни воа, а по себ но је ис так ну та игра ре чи ма као нај кре а тив-
ни ји ме ха ни зам ко јим се по сти же дво сми сле ност на сло ва. По ред ди рект ног 
пре во ђе ња као нај че шћег по ступ ка, ис ти че се и кон тек сту ал на ре фор му ла-
ци ја, ко ја омо гу ћа ва да се и на циљ ном је зи ку до стиг не ни во до па дљи во сти 
из вор ног на сло ва. У ра ду „Ка кви нам ен гле ско-срп ски и срп ско-ен гле ски 
реч ни ци нај ви ше тре ба ју” ау то ра Тврт ка Пр ћи ћа с Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Но вом Са ду, из но си се пред лог за са ста вља ње пет ен гле ско-срп ских и срп-
 ско-ен гле ских реч ни ка за ко ји ма тре нут но код нас по сто ји нај ве ћа по тре ба, 
а то су: Са вре ме ни ен гле ско-срп ски и срп ско-ен гле ски оп шти реч ник, Сту-
дент ски реч ник ен гле ског је зи ка с пре во ди ма на срп ски, Ен гле ско-срп ски 
реч ник си но ни ма, Ен гле ско-срп ски реч ник ко ло ка ци ја и Ен гле ско-срп ски 
реч ник кул тур но спе ци фич них пој мо ва. Пред ло же ни реч ни ци опи са ни су 
из угло ва ти по ло шке иден ти фи ка ци је, при мар не циљ не гру пе ко ри сни ка, 
ко мен та ра, ма кро струк ту ре, ми кро струк ту ре и мо гу ћих узо ра. Ау тор та ко ђе 
раз ма тра нај ва жни је ме то до ло шке и прак тич не аспек те из ра де мо дер них 
дво је зич них реч ни ка са гле да ва ју ћи, у ви ду за кључ ка, пер спек ти ве до ма ће 
лек си ко гра фи је. Ау тор ка Ди а на Про да но вић-Стан кић с Фи ло зоф ског фа кул-
те та у Но вом Са ду у ра ду „Hu mo ro us Ef fects Cre a ted by the Non-ob ser van ce 
of Gri ce’s Co o pe ra ti ve Prin ci ple in En glish and Ser bian: A Ca se Study” про у ча ва 
све сно на ру ша ва ње Грај со вог прин ци па ко о пе ра тив но сти ко јим се по сти же 
ху мо ри стич ки ефе кат. Ана ли за је ра ђе на на при ме ру ди ја логā у те ле ви зиј-
ским се ри ја ма у те о риј ском окви ру ког ни тив не лин гви сти ке, а укљу че ни су 
и кон тра стив ни аспек ти да би се утвр ди ло да ли је све сно на ру ша ва ње спе-
ци фич но за да ти је зик/кул ту ру. Ау тор ка за кљу чу је да се ху мо ри стич ки ефе-
кат по пра ви лу по сти же кр ше њем ве ћег бро ја мак си ма. 

Рад Би ља не Ра дић-Бо ја нић с Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, 
„Ау тен тич ни ма те ри ја ли и кул ту ра у на ста ви ен гле ског је зи ка као стра ног”, 
ба ви се уло гом ау тен тич них ма те ри ја ла у на ста ви ен гле ској је зи ка, пре ци-
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зни је, у на ста ви ан гло фо не кул ту ре. С ци љем да ис пи та ка ко на став ни ци 
ен гле ског је зи ка шко ла ма у Ср би ји ко ри сте ау тен тич не ма те ри ја ле, ау тор ка 
је спро ве ла ис тра жи ва ње у ко је је укљу че но 23 на став ни ка из основ них, 
сред њих и при ват них шко ла у Ср би ји. Ре зул та ти по ка зу ју да све три гру пе 
на став ни ка уви ђа ју зна чај ау тен тич них ма те ри ја ла у на ста ви, али и да су 
не до вољ но упо зна ти са ти ме шта све мо же да се сма тра ау тен тич ним ма те ри-
 ја ли ма. На осно ву за кљу ча ка, ау тор ка да је пе да го шке пре по ру ке за уна пре-
 ђе ње на став ног про це са. На де жда Си ла шки с Еко ном ског фа кул те та у Бе о-
гра ду у ра ду „Sof te ning the Blow – Eup he misms and the Lan gu a ge of Di smis sal 
in To day’s En glish” ана ли зи ра еу фе ми стич не из ра зе за гу би так по сла у ен гле-
 ском је зи ку, пре вас ход но фи гу ра тив не еу фе ми зме, ко ји су ре зул тат деј ства 
ког ни тив них ме ха ни за ма као што су ме та фо ра и ме то ни ми ја. Рад је ра ђен 
у окви ру ког ни тив не лин гви сти ке и те о ри је еу фе ми за ма и дис фе ми за ма. 
Ана ли за по ка зу је „убла жу ју ћи по тен ци јал” ме та фо ре и ме то ни ми је као 
моћ них из во ра еу фе ми стич ког из ра жа ва ња, за хва љу ју ћи њи хо вој осо би ни 
да при кри ју не га тив не и не по жељ не аспек те циљ ног до ме на. Ко а у тор ски рад 
Ви о ле те Сто ји чић (Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу) и Рад ми ле Бо дрич (Фи-
ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду), „Syste mic Fun cti o nal Lin gu i stics Gen re 
Pe da gogy in EFL Te ac hing” раз ма тра при ме ну сту ди је жан ра на на ста ву ен гле-
 ског је зи ка у окви ру си стем ско-функ ци о нал не лин гви сти ке. Ау тор ке пред-
ла жу да на став ни план тре ба да об у хва ти за дат ке ко ји се ти чу ана ли зе и 
пи са ња тек ста у за да том жан ру. Пре ко жан ро ва, на став ник под у ча ва пи са ње 
на стра ном је зи ку, а циљ на став ног про це са је да уче ни ци спо зна ју спре гу 
тек ста и кон тек ста као и свр ху, струк ту ру и је зич ке од ли ке из у че ног жан ра. 
Рад Ја го де То па лов с Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, „Стра те ги је 
одр жа  ва ња мо ти ва ци је у уче њу ен гле скох је зи ка код сту де на та Ан гли сти ке”, 
из у ча ва ме ха ни зме за шти те кон цен тра ци је и усме ре ног на по ра ка за др жа ва њу 
па жње у про це су уче ња стра ног је зи ка на ака дем ском ни воу. Ре зул та ти спро-
ве де ног ем пи риј ског ис тра жи ва ња по ка зу ју да по сто је зна чај не раз ли ке из-
ме ђу стра те ги ја ко је ко ри сте успе шни и ма ње успе шни сту ден ти, као и да по -
је ди не гру пе стра те ги ја де лу ју за јед но. Нај зна чај ни ја пе да го шка им пли ка ци ја 
при ка за ног ис тра жи ва ња ти че се из ра же не по тре бе да сту ден ти по ве ћа ју свој 
ре пер то ар мо ти ва ци о них стра те ги ја и да их ко ри сте че шће и у ком би на ци ји 
са дру гим стра те ги ја ма.

Ма ја Мар ко вић

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за ан гли сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

ma ja ma r ko vic@ff.un s.ac .rs 

Дру ги део Збор ни ка у част Дра ги њи Пер ваз, под на сло вом „Ан гло фо не 
књи жев но сти у те о ри ји и прак си ,ˮ са сто ји се од че тр на ест ра до ва и јед ног 
пре во да. О ка квој је књи жев но-те о риј ској ри зни ци реч све до чи и вре мен ски 
за хват при ло га – од сред њег ве ка, пре ко вик то ри јан ског до ба, све до са вре-
ме ног тре нут ка. У те мат ском по гле ду, реч је о још из ра зи ти јој ра зно вр сно сти 
– ау то ри об ра ђу ју ра зно род не те ме, ко ри сте ћи раз ли чи те при сту пе и по ступ-
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ке уте ме ље не у вр сном по зна ва њу нај ре цент ни је ли те ра ту ре. Нај број ни ји су 
ра до ви усред сре ђе ни на ту ма че ње Шек спи ро вог де ла – укуп но их је че ти ри 
– а по том сле де при ло зи о пре во ђе њу, те раз ли чи тим стра те ги ја ма пре во ђе ња. 
Вик то ри јан ске те ме об ра ђе не су у два при ло га по све ће на де ли ма „пра вихˮ 
вик то ри јан ских пи са ца, али и у јед ном ра ду ко ји се ба ви нео вик то ри јан ским 
ро ма ном. На ла зи за ни мљи вих ис пи ти ва ња спр о ве де них ме ђу сту ден ти ма 
Од се ка за ан гли сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду 
пред ста вље ни су у два при ло га. Од че тр на ест ра до ва, се дам је на пи са но на 
срп ском, а се дам на ен гле ском је зи ку. По ре ђа ни су по абе цед ном ре до сле ду 
пре зи ме на ау то ра, те ће тим ре дом би ти пред ста вље ни и у овом при ка зу.

Ау тор пр вог ра да је Вла ди мир Цвет ков ски са Од се ка за ен гле ски је зик 
и књи жев ност Фа кул те та „Бла же Ко не скиˮ Уни вер зи те та „Све ти Ћи ри ло и 
Ме то ди јеˮ из Ско пља. Цвет ков ски у свом при ло гу „What is the Na me of the 
Ri ver in Ma ce don in Sha ke spe a re’s King He nry V?ˮ су ге ри ше ре ше ње јед не гео-
граф ске алу зи је из Шек спи ро ве дра ме Хен ри V. По ла зи ште ње го вог ис тра жи-
ва ња је сте ко мич на опа ска вел шког ка пе та на Флу е ли на о слич но сти из ме ђу 
Хен ри ја V, ро ђе ног у Мон му ту, и Алек сан дра Ве ли ког, ро ђе ног у Ма ке до ни ји. 
Флу е лин, из ме ђу оста лог, ис ти че да и у Мон му ту и у Ма ке до ни ји по сто ји 
ре ка, с тим што се он не мо же се ти ти на зи ва ре ке у Ма ке до ни ји. Осла ња ју ћи 
се на ста ре кар то гра фе, по пут Мер ка то ра, ау тор за кљу чу је да је реч упра во 
о ре ци Вар дар. У члан ку „Сту ден ти у Уто пи јиˮ Зо ри це Ђер го вић-Јок си мо-
вић, са Од се ка за ан гли сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду, пре до че ни су на ла зи ан ке те спро ве де не ме ђу сту ден ти ма Ди плом ских 
ака дем ских сту ди ја Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, ко ји су у окви ру 
кур са Уто пи ја у ен гле ској књи жев но сти до би ли кре а тив ни за да так да на пи шу 
уто пиј ску при чу. Из ме ђу оста лог, ре зул та ти ан ке те по ка зу ју да ме то де при ме-
ње не у на ста ви Уто пи је мо гу би ти упо тре бље не и за уна пре ђе ње на ста ве уоп-
ште. Бо ри сла ва Ера ко вић, На та ша Камп марк и Ни на Ива но вић Му жде ка (Од сек 
за ан гли сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду), ко а у тор ке 
при ло га „О По а роу у пре во ду на срп ски и ма лој пре во ди лач кој ра ди о ни ци у 
ве ли ком про јек ту ,ˮ ана ли зи ра ју рад сту дент ске пре во ди лач ке ра ди о ни це, чи ји 
је за да так био пре вод де тек тив ских при ча Ага те Кри сти. Че ти ри ње не при че, 
у пре во ду де ве то ро сту де на та ан гли сти ке, а под мен тор ством њи хо вих на-
став ни ка, об ја вље не су у ли сту По ли ти ка. Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић (Од-
сек за ан гли сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду) у свом 
ра ду „Је зич ка ин фла ци ја као фе но мен кри зе ау то ри те та у Шек спи ро вом Кра-
љу Ли ру ,ˮ по ла зе ћи од за па жа ња Те ри ја Иглто на о по сто ја њу по тен ци јал ног 
су ко ба из ме ђу по рет ка ре чи и по рет ка све та у Шек спи ро вим дра ма ма, ана-
ли зи ра тзв. је зич ку ин фла ци ју, као и суб вер зив не је зич ке еле мен те ко ји под-
ри ва ју ау то ри тет у Шек спи ро вој тра ге ди ји Краљ Лир. У за кључ ку, ау тор ка 
ис ти че да Шек спи ро ва „игра ре чи са све том до ка зу је да ни шта не по сто ји 
док год не бу де ус по ста вље но у вар љи вим окви ри ма је зи каˮ (557).

У при ло гу „Ур ба на го ти ка у са вре ме ној фан та сти циˮ Мла ден Ја ко вље-
вић (Од сек за ен гле ски је зик и књи жев ност, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет 
у При шти ни с при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци) са гле да ва 
де ла Фи ли па К. Ди ка, Ви ли ја ма Гиб со на и Ни ла Геј ме на као при ме ре са вре-
ме не фан та стич не про зе с те мат ским обе леж ји ма ур ба не го ти ке. Ју на ци 
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са вре ме не фан та сти ке овог ти па про го ње ни су без ма ло истим стра хо ви ма 
као и њи хо ви књи жев ни прет ход ни ци, а зна чај ну раз ли ку чи ни тех но ло шко 
окру же ње у ко ме жи ве. Усред сре ђу ју ћи се на гот ске и нат при род не еле мен-
те у де ли ма се ста ра Брон те, фан та сти ком се ба ви и На тка Јан ко ва (Фа кул тет 
при ме ње них је зи ка, Уни вер зи тет ФОН, Ско пље) у свом ра ду „The Got hic 
and Su per na tu ral Me ta morp ho ses of the Byro nic He ro in Wut he ring He ights and 
Ja ne Eyre .ˮ Ау тор ка, при том, ана ли зи ра њи хо ве про та го ни сте као пред став-
ни ке по не што из ме ње них, по зних бај ро нов ских ју на ка. И на ред ни при лог, 
ау тор ке Ane Kec han (Фа кул тет стра них је зи ка, Уни вер зи тет ФОН, Ско пље), 
под на сло вом „Dra cu la – Em bo di ment of Vic to rian Ot her ness ,ˮ об ра ђу је те му 
из сфе ре фан та стич не књи жев но сти. Ука зу ју ћи на чи ње ни цу да у да на шње 
вре ме по пу лар ност вам пи ра у књи жев но сти и на фил му му ње ви то ра сте, 
Ana Kec han осве тља ва овај про блем из пси хо ло шког, фи ло зоф ског, али и 
кул ту ро ло шког угла. Сре ди шњи део члан ка раз от кри ва раз ли чи те од ли ке 
Дру го сти оте ло тво ре не у књи жев ном ли ку гро фа Дра ку ле Бре ма Сто ке ра, 
ко је од сли ка ва ју скри ве не стра хо ве и же ље вик то ри ја на ца. 

У свом ра ду „Су сре ти раз ли чи тих кул ту ра у ро ма ну Ђам пе Ла хи ри Име-
њакˮ ака де мик Све то зар Ко ље вић (Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти) ро ман 
Име њак са вре ме не ин до а ме рич ке књи жев ни це Ђам пе Ла хи ри раз ма тра у 
кон тек сту тзв. „ет но ли те ра ту ре ,ˮ чи ји ства ра о ци пи шу на ен гле ском је зи ку, 
а при пад ни ци су еми грант ских за јед ни ца. Ка ко ис ти че Ко ље вић, за раз ли ку 
од тра ди ци о нал ног за пад но е вроп ског при сту па кул ту ра ма Да ле ког ис то ка, 
пи сци ет но ли те ра ту ре, а то сва ка ко је сте Ђам па Ла хи ри, на дру га чи ји на чин 
пре до ча ва ју су сре те два све та: „рас кол раз ли чи тих ци ви ли за ци ја и кул ту ра 
огле да се у про тив реч ји ма уну тра шњих лич них дра ма глав них ли ко ваˮ (608). 
Још је дан при лог у овом Збор ни ку по све ћен је Шек спи ро вом драм ском ства-
ра ла штву – у де ве том ра ду, под на сло вом „Су коб те о ри ја о бо жан ском пра ву 
вла да ра и све тов ном иде а лу по ли тич ких ве шти на на при ме ру Шек спи ро ве 
исто риј ске дра ме Ри чард II ,ˮ Ми ле на Ко стић (Де парт ман за ан гли сти ку, Фи-
ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Ни шу) раз ма тра су коб Ри чар да II и Бо лин-
бру ка, дво ји це ри ва ла из Шек спи ро вог Ри чар да II. По ау тор ки, реч је, за пра во, 
о су ко бу два раз ли чи та си сте ма вред но сти: по ли тич ког и лич ног. 

У члан ку под на сло вом „Di sci pli ne and the Body: So cial Im pri son ment in 
Sa rah Wa ters’ Afi nityˮ Вик то ри ја Кромб холц, са Од се ка за ан гли сти ку Фи-
ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, осла ња ју ћи се на те о ри ју 
Ми ше ла Фу коа о на стан ку мо дер ног си сте ма кон тро ле и ди сци пли но ва ња, 
ис ти че у пр ви план чи ње ни цу да Мар га рет Пра јор, глав на ју на ки ња нео вик-
то ри јан ског ро ма на Срод не ду ше Са ре Во терс, од сту па од хе те ро сек су ал не 
нор ме, те да се мо же по ву ћи па ра ле ла из ме ђу стро ге ди сци пли не ко јој је би ла 
под врг ну та у соп стве ној по ро ди ци и ри го ро зне кон тро ле ко јој су из ло же не 
за тво ре ни це у за тво ру Ми ли бенк. Ари ја на Лу бу рић Цви ја но вић (Од сек за 
ан гли сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду) у свом 
при ло гу, под на сло вом „Sha me and the Ma i den ,ˮ ис тра жу је род ну не рав но прав-
ност, као и об ли ке и сред ства род ног угње та ва ња же на као оли че ња Дру гог 
у ро ма ну Сра мо та Сал ма на Ру жди ја. Ка ко при ме ћу је ау тор ка, упра во због 
на чи на на ко ји пред ста вља жен ске ли ко ве, ово кон тро верз но де ло, чи ја је 
рад ња сме ште на у Пе ка ви стан (што је ја сна алу зи ја на са вре ме ни Па ки стан), 
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оста вља чи та о це и кри ти ча ре у не до у ми ци да ли ау тор по ку ша ва да де ми сти-
фи ку је тра ди ци о нал ни по ло жај же не у јед ном за тво ре ном дру штву или пак 
оправ да ва њи хо ву дру штве ну не моћ.

Рад Да ни је ле Про шић-Сан то вац (Од сек за ан гли сти ку Фи ло зоф ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду), на сло вљен „The So ci a li zing Ro le of 
Fa iry Ta les in Child hood Edu ca tion ,ˮ за сно ван је на на ла зи ма ан ке те спро ве-
де не ме ђу сту ден ти ма Од се ка за ан гли сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду, а ан ке том је тре ба ло утвр ди ти ка кву уло гу бај ке има ју то ком про це са 
со ци ја ли за ци је у де тињ ству. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да се по је ди-
не бај ке из два ја ју од оста лих по сво јој по пу лар но сти, те да упра во оне вер но 
од сли ка ва ју па три јар хал ни си стем вред но сти. Мир на Ра дин-Са ба дош (Од сек 
за ан гли сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду) у свом 
при ло гу „Пред лог при сту па ис тра жи ва њу по ли тич ких и иде о ло шких аспе-
ка та у пре во ди ма и по но вље ним пре во ди ма кла си ка ен гле ске књи жев но сти 
на срп ски је зик ,ˮ на кон увод ног пре гле да те о риј ских при сту па књи жев ном 
пре во ђе њу, ис тра жу је уло гу и зна чај по но вље них пре во да кла си ка ен гле ске 
књи жев но сти на срп ски је зик. На при ме ру пр вог пре во да и пр вог по но вље ног 
пре во да на срп ски је зик Шек спи ро вог Ха мле та, ау тор ка по твр ђу је сво ју 
те зу да је по но вље ни пре вод нај че шће „сиг нал про ме на и по ме ра ња уну тар 
књи жев ног, је зич ког, по ли тич ког или иде о ло шког си сте ма циљ не кул ту реˮ 
(658). Го ран Ста ни ву ко вић (De part ment of En glish, Sa int Mary’s Uni ver sity, 
Ha li fax, Ca na da) у ра ду на сло вље ном „Do ubt, De li be ra tion, and Sha ke spe a re’s 
Words ,ˮ до но си но во ту ма че ње Шек спи ро вог Со не та 4 и Ха мле то вог мо но-
ло га „Би ти или не би ти .ˮ На и ме, ау тор члан ка ис ти че да су, за пра во, дво у мље-
ње/сум ња (do ubt) и ло гич ко про ми шља ње (de li be ra tion) као кон цеп ти ори-
ги нал но по ни кли у ху ма ни стич ким рас пра ва ма о ди ја лек ти ци и ло ги ци у 
пре суд ној ме ри ути ца ли на Шек спи ро ву по ет ску гра ма ти ку, та ко што су, 
са свим нео че ки ва но, из уо би ча је не сфе ре суд ских, вер ских и прав них рас-
пра ва тран спо но ва ни у до мен при ват ног. 

И нај зад, Дру ги део збор ни ка, „Ан гло фо не књи жев но сти у те о ри ји и 
прак си ,ˮ окон ча ва се при ло гом „Би се ро во зр но: Пре вод са сред њо ен гле ског 
на срп ски .ˮ Реч је о пре во ду сред њо ен гле ске али те ра тив не по е ме, по зна те 
под на сло вом Pe arl (Би се ро во зр но), с кра ја че тр на е стог ве ка, ко ја има 1212 
сти хо ва. Овај ка пи тал ни пре во ди лач ки по ду хват Рад ми ле Б. Ше вић (Од сек 
за ан гли сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду), про пра-
ћен увод ним на по ме на ма о са мој по е ми, као и о пре во ди лач ком по ступ ку, 
на до сто јан на чин за тва ра Збор ник у част Дра ги њи Пер ваз. И као што сти-
хо ви пре ве де не пе сме ка жу, „И ка пи је гра да не за тва ра ју се,/ Ши ром отво-
ре не у свим прав ци маˮ (721–722), та ко и стра ни це Збор ни ка у част Дра ги њи 
Пер ваз, на да мо се, не ће се за тва ра ти оста ју ћи ши ром отво ре не као под сти цај 
за но ва чи та ња и ту ма че ња.

Зо ри ца Ђер го вић-Јок си мо вић

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за ан гли сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

djzo ri ca @e u net.rs
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UDC 811.161’282(049.32)

СА ВРЕ МЕ НИ МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ПУ ТО КА ЗИ У ИС ТРА ЖИ ВА ЊИ МА 
(ИС ТОЧ НО)СЛО ВЕН СКИХ ДИ ЈА ЛЕ КА ТА

Ilja A. Ser žant, Björn Wi e mer (eds.). Con tem po rary Ap pro ac hes to  
Di a lec to logy: The Area of North, North-West Rus sian and Be la ru sian Di a lects.  

SLA VI CA BER GEN SIA 12. Ber gen: De part ment of Fo re ign Lan gu a ges,  
Uni ver sity of Ber gen, 2014, 402 стр.*

По зи ви да се ди ја лек то ло ги ја ин те гри ше у оп шту и аре ал ну ти по ло ги ју, 
кон такт ну лин гви сти ку и дру ге срод не под ди сци пли не све су гла сни ји. Ти ме 
би се до био пот пу ни ји увид у је зич ке по тен ци ја ле чо ве чан ства (сО бО лЕв 2010: 
165). Упра во у осно ви књи ге ко ја је пред на ма ле жи та ква иде ја. 

У пи та њу је збор ник ра до ва ко ји је из не дри ла, ка ко са зна је мо из пред го-
во ра, кон фе рен ци ја „Nor thwe stern Rus sian and Belаrusian Di a lects in the Con text 
of Di a lec to logy, Areal Lin gu i stics and Typo logy”, одр жа на 24−25. но вем бра 
2011. го ди не у Нор ве шком уни вер зи тет ском цен тру у Санкт Пе тер бур гу.

По ред пред го во ра (8−9), спи ска скра ће ни ца и сим бо ла (10) и по да та ка 
о ау то ри ма ра до ва (399−402), збор ник са др жи увод ни чла нак и пет по гла вља 
– те мат ских це ли на у ко је су ра до ви гру пи са ни.

Увод ни текст „East Sla vic Di a lec to logy: Its Achiеvements, Espe ci ally in 
the Light of Areal Lin gu i stics” (11−80), чи ји су ау то ри при ре ђи ва чи збор ни ка, 
Бјорн Вје мер [Björn Wi e mer] и Иља А. Сер жант [I lja A. Seržant], чи не три 
це ли не. У пр вој це ли ни се кри тич ки са гле да ва ју те о риј ско-ме то до ло шки и 
те мат ски окви ри за пад но е вроп ске и ис точ но сло вен ске ди ја лек то ло ги је од 
њи хо вих по че та ка до да нас. Ука зу је се на зна чај ди ја лек то ло ги је за је зич ку 
ти по ло ги ју и оп ште лин гви стич ка про ма тра ња је зи ка и је зич ких про ме на. 
Скре ће се па жња на сла бу про у че ност ди ја ле кат ске син так се, те на нео п ход-
ност фор ми ра ња ано ти ра ног ди ја ле кат ског кор пу са за син так сич ке ана ли зе. 
Дру га це ли на по све ће на је до са да шњим ис тра жи ва њи ма ис точ но сло вен ских 
ди ја ле ка та, при че му су у фо ку су ис пи ти ва ња ин те ре сант на за аре ал ну лин-
гви сти ку, од но сно је зич ку ти по ло ги ју. Та ко, на при мер, па жњу при вла чи 
је дан син так сич ки ар ха и зам ко ји се бе ле жи у балт ским и ис точ но сло вен ским 
ди ја лек ти ма и ко ји се, прет по ста вља се, са чу вао под ути ца јем су сед них 
фин ских је зи ка – тзв. но ми на тив ни обје кат (уп. рус. Opet’ baj nja na do to pit’ 
[‘Опет са у на тре ба за гре ја ти’ // ‘Опет са у ну тре ба за гре ја ти.’]1 и естон. Nüüd 
on va ja tap pa see dra a kon [‘Сада је по треб но уби ти овај змај’ // ‘Са да тре ба 
уби ти овог зма ја.’]). У тре ћој це ли ни ау то ри уво де чи та о це у на ред на по гла-
вља са же то пред ста вља ју ћи сва ки рад. 

* Овај при лог на стао је у окви ру про јек та Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп ског је-
зич ког про сто ра (178020), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Нај пре да је мо пре вод „реч за реч” на сто је ћи да са чу ва мо ре ле вант на гра ма тич ка обе-
леж ја ре че ни це, а за тим огра ни че но до слов ни пре вод.
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Пр во по гла вље „Con tem po rary Ap pro ac hes to Di a lec to logy” са сто ји се из 
два ра да по све ће на са вре ме ним ме то до ло шким при сту пи ма у ис тра жи ва-
њи ма ди ја ле ка та. 

У пр вом ра ду „Met hods and Оbjectives in Con tem po rary Di a lec to logy” 
(81−92), Бе не дикт Смре ча њи [Be ne dikt Szmrec sanyi] се усред сре ђу је на глав на 
обе леж ја са вре ме не ди ја лек то ло ги је: (а) све ве ће ин те ре со ва ње за ди ја ле кат-
ску гра ма ти ку и мор фо син так су; (б) ана ли за за сно ва на на кор пу су спон та ног 
го во ра (на су прот ана ли зи за сно ва ној на гра ђи из ди ја лек то ло шких атла са и 
гра ђи до би је ној по мо ћу упит ни ка); (в) при ме на кван ти та тив них, од но сно 
ма те ма тич ких ме то да, којe омо гу ћа ва ју пре ци зно кван ти та тив но утвр ђи ва-
ње слич но сти и раз ли ка из ме ђу го во ра од ре ђе них обла сти, те кар то граф ска 
ви зу а ли за ци ја по да та ка до би је них кван ти та тив ном ана ли зом, што би све спа-
да ло у до мен тзв. агре га ци о не ди ја лек то ло шке ана ли зе, тј. ди ја лек то ме три је; 
(г) при сту пи ди ја лек ти ма са ста но ви шта пер цеп тив не ди ја лек то ло ги је, ко ју 
за ни ма ка ко го вор ни ци пер ци пи ра ју ди ја ле кат ске ва ри ја ци је и ка кве ста во ве 
има ју о њи ма, што нам по ма же да бо ље раз у ме мо узро ке је зич ких про ме на. 

Са нај но ви јим кван ти та тив ним методaма ко је се ко ри сте у оно ма си о ло-
шким и се ма си о ло шким ис тра жи ва њи ма је зич ких, пре вас ход но те ри то ри-
јал них, ва ри је те та, упо зна је мо се у дру гом ра ду ове це ли не, „Put ting Me a ning 
on the Map: In te gra tion of Ge o grap hic and Se man tic Va ri a tion in Mul ti va ri a te 
Mo dels of Lan gu a ge Use” (93−108), чи ји је ау тор На та ли ја Лев ши на [Na ta lia 
Lev shi na]. Ау тор ка се фо ку си ра на ва ри ја ци о не ана ли зе ко је су спр о во ђе не 
пре вас ход но на кор пу си ма ге р ман ских је зи ка (ен гле ског и хо ланд ског). На-
ро чи то су за ни мљи ве ана ли зе ко је у об зир узи ма ју уза јам но де ло ва ње се ман-
тич ких, праг ма тич ких, ге о граф ских, дру штве них и дру гих фак то ра при ли-
ком упо тре бе је зи ка; оне ре пре зен ту ју ин те гра тив не кван ти та тив не мо де ле 
је зич ке ва ри ја ци је. Ме то де че ка ју при ме ну и раз ра ду на сло вен ској је зич кој 
гра ђи.

Дру го по гла вље „Di a lect Gram mar 1 · Per fect Con struc ti ons in North and 
West Rus sian Di a lects” са др жи пет чла на ка ко ји су по све ће ни пре те ри тал ним 
кон струк ци ја ма у се вер ним и за пад ним ру ским и бе ло ру ским (!) ди ја лек ти-
ма. Па жња је упра вље на на кон струк ци је са не про мен љи вом па р ти цип ском 
фор мом на -вֵи2 (-вֵи/-ֵи/-дֵи/-мֵи итд.)3 и кон струк ци је са (обич но) 
не про мен љи вом па р ти цип ском фор мом на -но/-ֳо4 (-н/- )ֳ, тзв. се вер но ру-
ским пе р фек том. Пр ве мо же мо на зва ти вֵи-кон струк ци је / вֵи-пе р фе кат, 
дру ге но/ֳо-кон струк ци је / но/ֳо-пер фе кат. До так нут је и пер фе кат с фор-
ман том -л(-), тзв. л-пер фе кат.5 Тре ба на гла си ти да је реч о пре ди кат ским 
струк ту ра ма.

У пр вом члан ку „О лин гво ге о гра фи че ских па ра ме трах функ ци о ни ро-
ва ния при частных форм в рус ских го во рах” (109−129), Со фи ја К. По жа риц ка 
[София К. По жа риц кая] се ба ви аре ал ном ди стри бу ци јом да тих кон струк ци ја 
упот пу њу ју ћи до са да шње на ла зе по да ци ма из Ар хан гел ске обла сти. У да тој 
обла сти ни су ре ги стро ва не вֵи-кон струк ци је, док су за бе ле же ни сви ти по-

2 Реч је о гла гол ској фор ми по ре клом од ак тив ног па р ти ци па пре те ри та.
3 У пи та њу су раз ли чи те фо нет ске, од но сно ди ја ле кат ске ва ри јан те.
4 Ра ди се о гла гол ском об ли ку ко ји во ди по ре кло од па сив ног пар ти ци па пре те ри та.
5 То је по ре клом тзв. пар ти цип пер фек та.
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ви па сив них пар ти цип ских об ли ка на -но, -ֳо, -н, -ֳ (при ме ри на -н, -ֳ су 
уса мље ни) и ре флек сив них об ли ка на -нось, -ֳось. 

Дру ги при лог „Спо собы выра же ния про шед ше го вре ме ни в бе ло рус ском 
сме шан ном го во ре на бал то-славянском по гра ничье” (130−149), чи ји је ау тор 
Ак са на Ер кер [Аксана Эркер], по све ћен је мор фо ло шким и син так сич ко-се-
ман тич ким ка рак те ри сти ка ма пре те ри тал них гла гол ских об ли ка у ме шо-
ви тим бе ло ру ском го во ри ма на гра ни ци Бе ло ру си је и Ли тва ни је и Бе ло ру-
си је и Ле то ни је. Пред мет ана ли зе су н/ֳ-кон струк ци је, вֵи-кон струк ци је, 
те л-пер фе кат. Анализoм je утвр ђе но да је основ но зна че ње н/ֳ-кон струк-
ци ја и вֵи-кон струк ци ја ре зул та тив но. У кон струк ци ја ма с пар ти ци пом на 
-вֵи бе ле жи се и гла гол м’ец’ ‘има ти’ (нпр. janá m’e la kupíu̮šy kvarcíru / ‘она 
има ла ку пив ши стан’ // ‘Она је ку пи ла стан.’), што се до во ди у ве зу са ста-
њем у ли тав ском је зи ку и, пре све га, пољ ским ди ја лек ти ма. 

У тре ћем ра ду „On the Pro blem of Syntac tic Synonyms in a Lo cal Di a lect 
System” (150−166), Ни на В. Мар ко ва [Ni na V. Mar ko va] се по за ба ви ла син-
так сич ком си но ни ми јом у ве зи са вши-кон струк ци ји ма и но/то-кон струк-
ци ји ма у јед ном ру ском ло кал ном го во ру (у се ве ро за пад ном де лу европ ске 
Ру си је) по шав ши од схва та ња да се у ди ја лек ту/под ди ја лек ту син так сич ке 
кон струк ци је раз ли чи те гра ма тич ке струк ту ре а слич ног зна че ња на ла зе у 
си но ним ском од но су. Уста но вље ни су раз ли чи ти ти по ви си но ним них кон-
струк ци ја, од но сно ре че ни ца (нпр. u me nja privyknu to [‘у ме не навикн уто’] 
= mne privyknu to [‘мени навикн уто’] = ja privyknu ta [‘ја навикн ута’] = ja 
privykši [‘ја навикавши’] // ‘На ви кла сам се.’). Ау тор ка уо ча ва да су вֵи-кон-
струк ци је знат но ре ђе, не бе ле же се код свих ин фор ма то ра.

У сле де ћем, те о риј ски за ни мљи вом, ра ду „Re marks on Ob ject Ca se in 
the North Rus sian Per fect” (167−194), чи ји је ау тор Џејмс Е. Ле вин [Ja mes E. 
La vi ne], раз ма тра ју се син так сич ке стра те ги је па де жне фор ма ли за ци је (се ман-
тич ког) објек та (сво је вр сног дру гог ар гу мен та)6 у струк ту ра ма са се вер но ру-
ским пе р фек том. Ау тор нас нај пре упо зна је са кон фи гу ра тив ном, тзв. гло бал-
ном стра те ги јом „до де љи ва ња” па де жа ре че нич ним ар гу мен ти ма, ко ја би 
по јед но ста вље но гла си ла: ако пр ви (су бје кат ски) ар гу мент до би је не но ми на-
тив ни па де жни об лик, од но сно ако ни је оства рен, ако га не ма, сле де ћи, тј. 
об је кат ски ар гу мент до би ја но ми на тив ну фор му. Та ко је, на при мер, у ре че-
ни ци u nix byl po sta vlen ko njuš nja (‘у њих био са гра ђен ко њу шни ца’ // ‘Они 
су са гра ди ли ко њу шни цу.’) пр ви ар гу мент до био об лик ге ни ти ва с пред ло-
гом у, те је дру гом ар гу мен ту „до де љен” но ми на тив као па деж ко ји је нај ма ње 
обе ле жен и ко ји je са мим тим нај е ко но мич ни ји. Ау тор за кљу чу је да ова 
стра те ги ја ни је на сна зи ка да је у пи та њу гра ђе ње кон струк ци ја са се вер но-
ру ским пер фек том, из ме ђу оста лог и за то што би, да је она при ме ње на, би ле 
про дук тив не ре че ни це са пр вим ар гу мен том фор ма ли зо ва ним не но ми на тив-
ним па де жом и дру гим ар гу мен том фор ма ли зо ва ним но ми на ти вом са ко јим 
пре ди кат не кон гру и ра, што ни је слу чај. Упра во се та кве струк ту ре из бе га-
ва ју – пред ност се да је (а) струк ту ра ма у ко ји ма тзв. но ми на тив ни обје кат 

6 Услов но го во ри мо о ар гу мен ти ма (пр вом, су бје кат ском и дру гом, об је кат ском), јер 
раз ма тра не струк ту ре, ре кло би се, ни су у ти по ло шком сми слу „но ми на тив но” устро је не (в. 
гР КО вИћ-мЕј џОР 2013: 171−193). О еле мен ти ма не кон фи гу ра тив не син так се у ста рим сло вен-
ским пи сме но сти ма в. ПА влО вИћ 2013: 11−34.
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кон гру и ра са к о  п у  л а  т и в  н и м  де лом пер фек та (нпр. kro vat’ byla ku ple no 
u jej / ‘кре вет био ку пље но у ње’ // ‘Она је ку пи ла кре вет.’), (б) струк ту ра ма 
са тзв. не но ми на тив ним су бјек том и не пре ла зним гла го лом (нпр. u ne go v 
de rev ne mno go ži to / ‘у ње га у се лу мно го жи вље но’ // ‘Он је ду го жи вео у 
се лу.’), те (в) струк ту ра ма с не но ми на тив ним су бјек том и аку за тив ним објек-
том (нпр. u bat ’ki u tvo e go sa že no be rez ku /7 ‘у та те у твог са ђе но бре зу’ // ‘Твој 
та та је за са дио бре зу.’). Од ба цу ју ћи ову стра те ги ју, као и хи по те зу о ер га тив-
ном устро ја ва њу кон струк ци ја са се вер но ру ским пер фек том,8 ау тор ре ше ње 
тра жи у те о риј ским окви ри ма „ми ни ма ли стич ког про гра ма” Но а ма Чом ског. 
Ау тор, на и ме, сма тра, да је на сна зи стра те ги ја до де љи ва ња па де жа за сно ва на 
на „ло кал ном” сла га њу с обе леж ји ма ф у н к  ц и ј  с к и х  управ них еле ме на та 
(глА гОл сКОг вРЕ мЕ НА, ко је је „до ма ћин” по моћ ном гла го лу ко ји мар ки ра вре ме 
и глА гОл сКЕ дИ јА ТЕ ЗЕ, ко ја уво ди агенс и дру ги ар гу мент), што, пре ма ње го-
вом ми шље њу, об ја шња ва кон гру ен ци ју су бјек та и пре ди ка та у струк ту ра-
ма (а) ти па и аку за тив ну фор ма ли за ци ју дру гог ар гу мен та у струк ту ра ма (в) 
ти па. По ред то га, ау тор уво ди и по јам рас це пље не или раз дво је не дИ јА ТЕ ЗЕ 
(„split-vo i ce”) и управ ни еле мент УЗРОК („ca u se”), чи ме об ја шња ва ре че ни це 
с аку за тив ним објек том у ко ји ма не ма аген са, од но сно у ко ји ма се по ја вљу-
је про у зро ко вач [каузатор] (mu ža su kom uda re no / ‘чо ве ка гра ном уда ре но’ // 
‘Чо ве ка је уда ри ла гра на.’).

Ка ко је пре ди ка тив ни ак тив ни пар ти цип пре те ри та у за пад ним ру ским 
ди ја лек ти ма по стао ре зул та тив ни пер фе кат и шта је мо ти ви са ло уоп шта ва-
ње на став ка -вши (на ра чун -в) от кри ва нам по след њи рад ове це ли не „Con-
di ti o ning Fac tors in the De ve lop ment of the -vši Per fect in West Rus sian” (195−215), 
чи ји је ау тор Ха кјунг Јунг [Hakyung Jung]. Иа ко се не оспо ра ва ути цај балт-
ских и фин ских је зи ка, функ ци о нал на ре а на ли за ове гла гол ске фор ме сма тра 
се по сле ди цом ре ор га ни за ци је си сте ма гла гол ских вре ме на у ру ском је зи ку 
у XI II и XIV ве ку. На и ме, ка да је л-ре зул та тив ни пар ти цип по стао је ди ни 
гла гол ски об лик за ре фе ри са ње о про шло сти, функ ци ју ре зул та тив ног пер-
фек та пре у зео је вши-пар ти цип. Мо гло би се ре ћи, су ге ри ше ау тор, да је он 
за ту уло гу био при пре мљен, јер се по ја вљи вао и као при лич но са мо ста лан 
гла гол ски об лик, што илу стру ју при ме ри из ста ро ру ских тек сто ва у ко ји ма 
се са дру гом пре ди ка ци јом по ве зу је ве зни ком и.9 Сто га би, ис ти че се, тврд-
ња да је у пи та њу син так сич ко по зајм љи ва ње би ла су ви ше ја ка. С дру ге 
стра не, на ста вак -вши се уоп штио ка ко би се из бе гла хо мо фо ни ја из ме ђу 
ак тив ног пар ти ци па пре те ри та на -в и л-пер фек та, ко ја је на ста ла сво ђе њем 
-в и -л на [ŭ] у за пад ним ру ским ди ја лек ти ма. 

Тре ће по гла вље „Di a lect Gram mar 2 · Ot her Ca te go ri es” са сто ји се из три 
ра да ко ји ма се на ста вља ис пи ти ва ње гра ма тич ких обе леж ја се вер них ру ских 
ди ја ле ка та. 

7 Ау тор не ко мен та ри ше по на вља ње пред ло га у да тој струк ту ри. О овој ар ха ич ној цр ти 
в. гР КО вИћ-мЕј џОР 2007: 154−173.

8 Ау тор сма тра да ни је реч о ти по ло шки ер га тив ној кон струк ци ји јер има при ме ра с 
пој мом у ге ни ти ву ко ји ни ма ло не кон тро ли ше си ту а ци ју ко ја му се при пи су је и ко ји са мим 
тим не мо же би ти ер га тив ни су бје кат (нпр. u ne go ro že no / ‘у ње га ро ђе но’ // ‘Ро дио се.’). 

9 О функ ци ји и по ре клу ове кон струк ци је с по себ ним ак цен том на ста ро срп ски је зик 
в. гР КО вИћ-мЕј џОР 2007: 174−187.
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Утвр ђи ва њем се ман тич ких и праг ма тич ких ка рак те ри сти ка плу сквам-
пер фек та у јед ном се вер но ру ском го во ру ба ви се Со фи ја. К. По жа риц ка у 
ра ду „Кон струк ции с гла го лом быֳь (был, была, было, были) в од ном се вер-
но рус ском го во ре: к во про су о плюсквам пер фек те” (216−244). Ау тор ка скре-
ће па жњу на две ис так ну те се ман тич ко-праг ма тич ке уло ге да те гла гол ске 
фор ме: (а) из два ја ње, ис ти ца ње до га ђа ја у ре че ни ца ма са два или ви ше пре-
ди ка та (ем фа тич ка функ ци ја), (б) на гла ша ва ње за вр ше но сти, оме ђе но сти 
рад ње у про шло сти. При ме ћу је и да је плу сквам пер фе кат у ве ли кој ме ри 
из гу био се ман ти ку прет хо ђе ња у вре ме ну, тј. функ ци ју озна ча ва ња про шле 
рад ње ко ја се де си ла пре дру ге про шле рад ње.

У при ло гу „Con nec ti ves, Sub or di na tion and In for ma tion Struc tu re: Com ments 
on Tru bin skij’s Ob ser va ti ons on the ‘-to ... dak’ Mo del in the Pi ne ga Di a lects” 
(245−269), Мар гје Пост [Mar gje Post] раз ма тра на ла зе Ва лен ти на Тру бин ског 
(нај зна чај ни јег ру ског ди ја лек то ло га син так си ча ра) у ве зи са ре че ни ца ма с 
пар ти ку ла ма -то и дак у не ким се вер ним ру ским го во ри ма. Ау тор ка их са-
гле да ва у све тлу но ви јих ис тра жи ва ња да тих струк ту ра, на ро чи то оних ко ја 
су спро во ђе на са ста но ви шта ко му ни ка тив не пер спек ти ве ре че ни це. За кљу-
чу је да дак ука зу је на аси ме трич ну ре ла ци ју из ме ђу две ју ин фор ма ци о них 
је ди ни ца ко је ле же у осно ви два је зич ка из ра за, Х и Y, при че му се Y за сни-
ва на X. С дру ге стра не, то мо же мар ки ра ти реч ко ја је део Х, по ла зне тач ке 
од ко је Y за ви си.

Пред мет ана ли зе по след њег ра да овог те мат ског бло ка „The In de pen dent 
Par ti ti ve Ge ni ti ve in North Rus sian” (270−329), чи ји је ау тор Иља Сер жант, 
је су син так сич ко-се ман тич ка, праг ма тич ка и ди стри бу ци о на свој ства „не за-
ви сног”, тј. сло бод ног пар ти тив ног ге ни ти ва (ге ни ти ва ко јим н е  п о  с р е д  н о 
не упра вља не ки еле мент, нпр. Ja vypil vody / ‘Ја по пио во де’ // ‘Пио сам во де.’) 
у се вер ном ру ском ди ја лек ту у по ре ђе њу са ста њем у стан да рд ном ру ском 
је зи ку. Ис пи ту ју се ње го ва кван ти фи ка тив на, ре фе рен ци јал на и дис курс на 
обе леж ја. У до ме ну кван ти фи ка ци је, за па жа се, ге ни тив ен ко ди ра скри ве ни 
кван ти фи ка тор, нео д ре ђе не али огра ни че не вред но сти (нпр. pri no si la ja god 
// ‘до но си ла ја го да’). Ка да је у пи та њу до мен ре фе рен ци јал но сти, уо ча ва се 
да се у глав ни ни слу ча је ва ге ни ти вом мар ки ра не ре фе рен ци јал ност (не кон-
кре ти зо ва ност) ре фе рен та и(ли) име но ва не си ту а ци је (нпр. A ot ca-to  u te bja 
est’? / ‘А оца-то у те бе jeсте?’ // ‘А оца, имаш ли?’). Што се ти че дис курс ног 
ис ти ца ња, при ме ћу је се да са др жај из ра за у ге ни ти ву по пра ви лу пред ста вља 
ин фор ма ци ју ко ја је у дру гом пла ну. Утвр ђе на свој ства сло бод ног пар ти тив-
ног ге ни ти ва ме ђу соб но су по ве за на, тј. кон цен три шу се око ње го ве про то-
ти пич не функ ци је – сма ње ње ре фе рен ци јал но сти ре фе рен та. Ау тор скре ће 
па жњу и на ње го ве спе ци фич не мо р фо ло шке и мор фо син так сич ке ка рак те-
ри сти ке. Та ко се, на при мер, бе ле жи кон гру ен ци ја пре ди ка та са сло бод ним 
па р ти тив ним ге ни ти вом у функ ци ји су бјек та (Snov bu dut / ‘Сно ва бу ду’ // 
‘Би ће сно ва.’). 

Сле де ће по гла вље „Hi sto ri cal Di a lec to logy” чи ни је дан рад из исто риј ске 
ди ја лек то ло ги је − „К про бле ме отра же ния цо канья в памятни ках рус ской 
де ло вой письмен но сти XVI−XVII ве ков” (330−343), ау то ра Еле не А. Га лин-
ске [Елена A. Га лин ская]. У члан ку се раз ма тра про блем не ре флек то ва ња 
ца ка ви зма − не раз ли ко ва ња ц и ч − у ру ским по слов ним спи си ма ко ји су 
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настаjaли то ком XVI и XVII ве ка на под руч ју за ко је је ка рак те ри стич на 
да та по ја ва. Ау тор ка прет по ста вља да су пи са ри фор му ли са ли не ка пра ви ла 
ди стри бу ци је гла со ва, од но сно гра фе ма ц и ч, ко ја су им по мо гла да их за-
бе ле же на ети мо ло шком ме сту. На при мер: сло во ц се пи ше у ре чи ма ко је се 
за вр ша ва ју на -ец, -ица, -ицын итд. 

По след ње по гла вље „Be la ru sian Di a lects · So ci o lo gi cal and Di a lec to lo gi cal 
Fac tors” са др жи два члан ка из со ци јал не ди ја лек то ло ги је и кон такт не лин гви-
сти ке. 

У пр вом при ло гу „Be la ru sian Di a lects in La tvian Lat ga le − Tran si ti o nal or 
Mi xed?” (344−372), Ми ро слав Јан ко вјак [Mi rosław Jan ko wi ak] ана ли зи ра бе-
ло ру ске дијалек тe у ју го и сточ ној Ли тва ни ји, пре све га, с ци љем да утвр ди 
да ли је реч о ме шо ви тим (mi xed) или пре ла зним (tran si ti o nal) го во ри ма. Ди-
стинк ци ја из ме ђу пр вих и дру гих за сни ва се на то ме да ли је го вор на за јед ни ца 
дво је зич на, од но сно ви ше је зич на, или јед но је зич на. Ба ве ћи се ме то до ло шким 
пи та њем ме шо ви тих и пре ла зних го во ра ау тор спр о во ди ста ти стич ку ана ли зу 
фо нет ских и мор фо ло шких обе леж ја и ква ли та тив ну ана ли зу јед ног сег мен та 
лек си ко на. На кра ју за кљу чу је да го вор ау тох то ног ста нов ни штва при па да 
пре ла зним го во ри ма. Зна чај ово га ис тра жи ва ња ле жи из ме ђу оста лог и у то ме 
што се у об зир узи ма ју и иди о ле кат ске спе ци фич но сти, што је у на шој ди ја-
лек то ло ги ји го то во пот пу но за не ме ре но. Рад пред ста вља до бар те о риј ско-ме-
то до ло шки пу то каз и ис тра жи ва чи ма дру гих мик со глот ских под руч ја.

Дру ги ме то до ло шки та ко ђе ег зем пла ран при лог, ко јим се збор ник за кљу-
чу је, „Со ци о лин гви сти че ская си ту а ция на Мядельщине на при ме ре д. Ко-
ма ро во” (373−398), чи ји је ау тор Ана Же бров ска [Анна Жебровска], усме рен 
је на ана ли зу го во ра три ју ге не ра ци ја жи те ља јед ног се ла у бли зи ни Мин ска. 
Ау тор ка уо ча ва да ста ри ја ге не ра ци ја го во ри ур ба ним го во ром ко ји пред-
ста вља ме ша ви ну пољ ског и бе ло ру ског с при ме са ма ру ског на лек сич ком 
пла ну, да сред ња ге не ра ци ја пре вас ход но упо тре бља ва бе ло ру ски књи жев-
ни је зик, ма да се у од ре ђе ним си ту а ци ја ма „пре кљу чу је” на ру ски ко ји има 
бе ло ру ска фо нет ска и лек сич ка обе леж ја, те да мла ђа ге не ра ци ја го во ри 
ру ски, ко ји ме ђу њи ма ужи ва ста тус пре сти жног је зи ка. 

У це ло сти по сма тран, овај збор ник пред ста вља дра го цен при лог ис точ-
но сло вен ској ди ја лек то ло ги ји. Да је ин те гра ци ја ди ја лек то ло ги је у дру ге 
под ди сци пли не и те ка ко ко ри сна при ка за ни ра до ви не сум њи во по ка зу ју. 
Члан ци су обо га ти ли ме то до ло ги ју ис тра жи ва ња ис точ но сло вен ских ди ја-
ле ка та по ста вив ши са вре ме не ме то до ло шке пу то ка зе и ис тра жи ва чи ма дру-
гих сло вен ских ди ја ле ка та, и не са мо ди ја ле ка та. Сто га за вре ђу ју по себ ну 
па жњу на ше струч не јав но сти. 
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сО бО лЕв, Ан дреј. Про ста та ре че ни ца во ма ке дон ски те го во ри во оп што бал кан ски кон текст, 
XXXVI На уч на кон фе рен ци ја на Меѓуна ро ден се ми нар за ма ке дон ски ја зик, ли те ра ту ра 
и кул ту ра (Охрид, 24‒25 ав густ 2009). Лин гви сти ка. Ско пје: Уни вер зи тет „Св. Ки рил и 
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Дан ка Уро ше вић

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

dan ka.uro se vic.ns@gmail.com

UDC 811.163.41’282.3(497.115)(049.32)

Ра ди во је Мла де но вић. Го вор ју жно ко сов ског се ла Гат ње. 
Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2013, 471 стр.*

Го ди не 2013. у окви ру сво је еди ци је Мо но гра фи је, Ин сти тут за срп ски 
је зик СА НУ об ја вио је осам на е сту по ре ду ди ја лек то ло шку сту ди ју Го вор 
ју жно ко сов ског се ла Гат ње, у ко јој је опи сан го вор јед ног на се ља на ју го-
за пад ној иви ци Ко сов ске ко тли не (шест ки ло ме та ра ју жно од Уро шев ца). 

Ра ди во је Мла де но вић, већ по зна то име срп ске ди ја лек то ло ги је по струч-
но ура ђе ним и обим ним мо но гра фи ја ма Го вор ша р пла нин ске жу пе Го ра и 
За ме ни це у го во ри ма ју го за пад ног де ла Ко со ва и Ме то хи је, као и по број ним 
при ло зи ма о ју жно ме то хиј ским, се вер но шар пла нин ским и ју жно ко сов ским 
го во ри ма, по но во је на пи сао књи гу о јед ном не до вољ но про у че ном ко сов ском 
го во ру, ко ји је осу ђен да не ста не. Ау тор се упра во због те не до вољ не је зич ке 
ис тра же но сти опре де лио за опис га тањ ског го во ра, док је дру ги раз лог тај 
што је ди но у овом се лу, од свих ју жно ко сов ских на се ља, до ми ни ра ста ро-
се де лач ко ста нов ни штво ко је има „ста би ли сан ди ја ле кат ски си стем”. 

Мо но гра фи ја је по де ље на на сле де ће це ли не: Увод (15–22), Ак це нат 
(23–61), Гла со ви (63–130), Ре чи са де кли на ци јом (131–290), Гла го ли (291–367), 
Не про мен љи ве ре чи (369–403), за кључ но по гла вље Га тањ ски го вор у ме то-
хиј ско-ко сов ско-си ри нић ком аре а лу (405–413), а у при ло зи ма се на ла зи мно-
штво па жљи во ода бра них и по у зда но за бе ле же них ди ја ле кат ских тек сто ва 
(415–440), ре зи ме на ру ском је зи ку (441–451), оп се жна би бли о гра фи ја (453–465), 
скра ће ни це (467) и бе ле шка о ау то ру (469–470). 

У увод ном по гла вљу ау тор да је основ не ин фор ма ци је о на се љу и ста-
нов ни штву, на гла ша ва ју ћи при том ва жност „лин гво ге о граф ског кон так та“, 
од но сно чи ње ни цу да је у мир ним вре ме ни ма оства ри ван „ве о ма жив са о-
бра ћај и ме ша ви на ста нов ни штва из ме ђу ко сов ских и ме то хиј ских кра је ва 
на се ве ру и скоп ске и те тов ске ко тли не на ју гу”. За тим да је по дат ке о до са-

* Овај при лог ре зул тат је ра да на про јек ту Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зич-
ког про сто ра (бр. 178020), ко ји у це ли ни фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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да шњим ис тра жи ва њи ма ово га го во ра, ко ја су или не по у зда на (бАР јАК ТА РЕ-
вИћ 1977) или ве за на са мо за не ке је зич ке осо би не, пар ци јал на (а ко ја је у 
но ви је вре ме углав ном об ја вио сам ау тор ове књи ге). 

У по гла вљу о ак цен ту Р. Мла де но вић је пре чи стио мно ге ди ле ме ко је 
су по сто ја ле на кон до са да шњих про у ча ва ња про зо ди је го во ра при зрен ско-ју-
жно мо рав ског ти па на ју го за па ду Ко со ва и Ме то хи је. На осно ву бо га тих тон-
ских за пи са, он утвр ђу је да је у га тањ ском го во ру, као и на ши рем про сто ру 
око овог го во ра, ак це нат је дан – екс пи ра то ран, а при су ство кван ти те та и то на 
је фа кул та тив но и без фо но ло шке вред но сти, та ко да су не тач не тврд ње „о 
при су ству ак це на та раз ли чи тих кван ти те та и ква ли те та у обли жњим го во-
ри ма ко ји ти по ло шки и ге о граф ски при па да ју при зрен ско-ју жно мо рав ском 
ди ја лек ту”. Ме сто ак цен та је сло бод но – он се мо же на ћи на би ло ком сло гу 
у ре чи, на за тво ре ној и отво ре ној ул ти ми, при че му је за ни мљи во то да бли-
зи на Си ри ни ћа ни је ути ца ла на ста би ли зо ва ње га тањ ског ак цен та на пе нул-
ти ми. Дру га бит на од ли ка га тањ ског про зо диј ског си сте ма је сте тен ден ци ја 
да се ак це нат ве зу је за исти слог у окви ру јед не па ра диг ме. Ста ро ме сто ак цен-
та чу ва се у ни зу ка те го ри ја: при ло зи га, на при мер, нај бо ље чу ва ју (укљу-
чу ју ћи и ме сто на отво ре ној ул ти ми), али код име ни ца је ак це нат до след но 
по ме рен са отво ре не ул ти ме, док је из ван ове по зи ци је че сто са чу ван на 
ста ром ме сту; по ме рен је и са отво ре не ул ти ме при де ва, док не ке при дев ске 
за ме ни це има ју на по ре до фор му са пре не се ним и ону са не пре не се ним ак цен-
том; код гла го ла (код ко јих је та ко ђе упа дљи во ујед на ча ва ње у окви ру исте 
па ра диг ме) ни је до след но укло њен ак це нат са по след њег сло га. Да кле, на по-
ме ра ње ак цен та са ста рог ме ста ути ца ла је тен ден ци ја да се отво ре на ул ти ма 
осло бо ди ак цен та и да се ме сто ак цен та ујед на чи у окви ру исте па ра диг ме. 
Рас пра ва о ак цен ту да ље пра ти вр сте ре чи и њи хо ве об ли ке. 

У де лу о гла со ви ма Р. Мла де но вић је дао ин вен тар во ка ла и кон со на-
на та га тањ ског го во ра. Нај ве ћу па жњу по све тио је нај зна чај ни јим пи та њи ма 
ва жним за овај го вор: „во ка лу на прег ну те ар ти ку ла ци је /ə/”, во ка ли ма сред-
њег ре да (ко ји има ју чи та ву се ри ју ар ти ку ла ци о но-аку стич ких ва ри ја ци ја 
под ак цен том), суд би ни по је ди них во ка ла и во кал ских гру па, а ка да су кон-
со нан ти у пи та њу – афри ка та ма, гла со ви ма /в/, /ф/, /ј/, па ла тал ним со нан ти ма 
/њ, љ/ и су гла снич ким гру па ма. 

Ово по гла вље ну ди пот пу ну сли ку са мо гла снич ког си сте ма са мно штвом 
по у зда но за бе ле же них по твр да. По лу гла сник се у га тањ ском го во ру че шће 
за ме њу је во ка лом /а/ не го што је то слу чај у си ри нић ком и у ју жно ме то хиј-
ским го во ри ма, чак и ка да је у пи та њу осно ва ре чи, и то је по себ но из ра же но 
код мла ђих но си ла ца ис тра жи ва ног го во ра. Че сто се сре ћу на по ре до об ли ци 
са /ə/ и са /а/. Има и по твр да ре дук ци је во ка ла (обич но /а/), што је ка рак те-
ри стич но и за дру ге срод не го во ре. Во ка ли сред њег ре да су „бли ски оп ште-
што кав ском из го во ру” ка да ни су ак цен то ва ни, док се под ак цен том отва ра ју, 
за тва ра ју, диф тон ги зу ју, а мо гу оста ти и слич ни они ма у ва нак це нат ској по-
зи ци ји, што по твр ђу ју број ни при ме ри. Ипак, пре фо но ло ги за ци ја кван ти те-
та у ква ли тет ов де је озбиљ но на ру ше на, са тен ден ци јом ели ми на ци је из 
си сте ма. То је са да фа кул та тив на по ја ва, а чи ње ни ца да се /, / ре ла тив но 
че сто сре ћу на ме сти ма не ка да шњих ду гих во ка ла су ге ри ше да је она не ка да 
ве ро ват но би ла део гла сов ног си сте ма га тањ ског го во ра. Ау тор сма тра да је 
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„унос фо но ло шки не ре ле вант не диф тон ги за ци је из си ри нић ког прав ца” (по-
што су ве зе из ме ђу ова два го во ра кон стант не и ја ке) основ ни раз лог „по ти-
ра ња ре зул та та мо гу ће пре фо но ло ги за ци је кван ти те та у ква ли тет у га тањ ском 
го во ру”. Дру ги раз лог за сла бље ње /, / на ста лих од не ка да шњих ду гих 
во ка ла ви ди у струк ту ри го во ра окол ног срп ског ста нов ни штва у ко ме не ма 
пре фо но ло ги за ци је. Ина че, у на шој до ма ћој ди ја лек то ло ги ји тре нут но се 
ра ди на то ме да гра ни це про сти ра ња тзв. пре фо но ло ги за ци је не ка да шњег 
кван ти те та у во кал ски ква ли тет бу ду пре ци зно утвр ђе не (пре не го што се 
оста не без „до брих ин фор ма то ра”), та ко да ова мо но гра фи ја пред ста вља и 
зна ча јан до при нос ре ша ва њу по ме ну тог за дат ка. За ни мљи ва од ли ка са мо-
гла снич ког си сте ма је сте и до след на за ме на ста рог во кал ног // во ка лом /у/, 
чи ме се га тањ ски го вор при бли жа ва дру гим го во ри ма цен трал ног де ла Ко-
сов ске ко тли не. На и ме, ова осо би на одва ја го во ре ју жног и цен трал ног Ко-
со ва од оста лих при зрен ско-ју жно мо рав ских го во ра (у ко ји ма се на ме сту 
во кал ног // ја вља ре флекс /лу/ бар у лек се ма ма слун це, слу за, слу ба). По лу-
гла снич ки при звук ис пред во кал ног // у га тањ ском го во ру је сла би ји од 
оно га ко ји се ја вља у ју жно ме то хиј ској зо ни, тј. ста тус во кал ног // је ста бил-
ни ји (РЕ мЕ ТИћ 1996: 375–376). „Не што из ра зи ти ја фа кул та тив на по лу гла сност 
ја вља се на по чет ку ре чи или на мор фем ској гра ни ци иза во ка ла”, али уз 
не на гла ше но во кал но // вр ло је рет ка из ра зи ти ја по лу гла сност. За тим, на-
зал ни во кал зад њег ре да до след но је за ме њен са /у/ у су фик су -ну- (вик ну ја), 
ко ји је у ју жно ме то хиј ским го во ри ма до жи вео пре о бли ко ва ње у -на-. 

Пре гле дом кон со нант ског си сте ма го во ра се ла Гат ње (уз по ре ђе ње са 
су сед ним го во ри ма), до ла зи се до за кљу ча ка да је оства рен нов си стем од два 
ре да афри ка та и да „са ма фо нет ска ре а ли за ци ја пред њо неп ча них афри ка та 
флук ту и ра, ка ко је и ина че у ме то хиј ско-ко сов ском аре а лу”, да ни је са чу ван 
глас [х], али је сте глас [ф], док се глас [в], очи глед но, ис пред бе звуч них су гла-
сни ка (и де ли мич но на кра ју ре чи) по на ша као звуч ни пар њак гла су [ф], да 
је суд би на су гла сни ка /-л/ на кра ју сло га у на че лу при зрен ско-ју жно мо рав ска 
и не за ви си са мо од по зи ци је у ре чи већ и од вр сте ре чи; на и ме, осим оче ки-
ва не при зрен ско-ју жно мо рав ске про ме не гла са [л] на кра ју ре чи у -(ј)а у 
об ли ци ма рад ног гла гол ског при де ва му шког ро да јед ни не (бiја, али и са-
же то: дoша), она је го то во до след на и код при де ва му шког ро да јед ни не (цeја 
дyн) и име ни ца са се кун дар ним по лу гла сни ком (котa ‘ко тао’, oра ‘орао’). 
Ау тор је та ко ђе до ста па жње по све тио па ла тал ним со нан ти ма /љ, њ/ (чи ја 
се па ла тал на при ро да ре ла тив но до бро чу ва, и где не ма де ком по зи ци је /њ/ 
у /јн’, јн/), за тим, су гла снич ким гру па ма и аси ми ла тив ним и ди си ми ла тив-
ним про це си ма у њи ма (за ни мљи во је, на при мер, да је из вр ше на фа кул та-
тив на за ме на гру па /шч, сц/ гру па ма /јч, јц/ у не ким име ни ца ма бaјч’а, бoјч’а, 
прaјч’е, гuјче, прaјци или то да је до след но оства ре на ме та те за у гру па ма 
/-јс-, -јз-/: лој зе, клај се). 

Ка да је у пи та њу де кли на ци о ни си стем (ко ји је у осно ви ана ли тич ки), 
га тањ ски го вор сво јим од ли ка ма по твр ђу је чи ње ни цу да ме то хиј ско-ко сов-
ско под руч је пред ста вља ди ја ле кат ску це ли ну са нај бо ље очу ва ном флек си-
јом у окви ру при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти. Ау тор, при том, у 
чу ва њу ста рих па де жних фор ми при ме ћу је из ве сне за ко ни то сти (ко је ва же 
за ши ри ме то хиј ско-ко сов ско-си ри нић ки аре ал): 1. об ли ци јед ни не чу ва ју се 
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бо ље од мно жин ских; 2. ана ли тич кој де кли на ци ји под ло жни ја је мно жи на; 
3. флек си ја је нај бо ље очу ва на у јед ни ни име ни ца на -а; 4. ана ли ти зам је 
нај до след ни је оства рен у об ли ци ма ин стру мен та ла; 5. да тив оба бро ја оп стао 
је у зна че њу на ме не и по се си је, а да тив јед ни не и у зна че њу прав ца, упра вље-
но сти. Бит ну од ли ку свих ме то хиј ско-ко сов ско-си ри нић ких го во ра пред ста-
вља и ста би ли за ци ја дво јин ског -ма у да ти ву мно жи не свих имен ских ре чи, 
та ко ђе, „ели ми на ци ја син кре ти зма Нмн. и ОПмн. им. м. р. на -ø, прак тич но 
је до вр ше на у га тањ ском го во ру”. Ау тор је вр ло па жљи во опи сао ста ње у 
си сте му име ни ца, за ме ни ца, при де ва и бро је ва, уз ре до ван осврт на окол не 
го во ре, и уо чио је ве ли ки број за ни мљи вих по ја ва ме ђу имен ским ре чи ма 
(та ко, на при мер, оп шта за ме ни ца за ства ри има об лик свешто, по ред бро ја 
јен, ме ња ју се основ ни бро је ви два, две, обе два, обе две; три, у тра го ви ма и 
ч’е тири итд.), а све то пот кре пио је ода бра ним по твр да ма. 

При ли ком опи си ва ња суд би не по је ди них гла го ла и гру па гла го ла, ау тор 
се др жао по де ле А. Бе ли ћа на осам гла гол ских вр ста, а у илу стра ци ји од но-
са њи хо вих осно ва на во дио је обич но об ли ке пре зен та и рад ног гла гол ског 
при де ва. За ни мљи во је да се у ово ме го во ру до бро чу ва ју осно ве ате мат ских 
гла го ла дам и јем (што је од ли ка ко сов ских го во ра, а не ју жно ме то хиј ских). 
За тим, у 3. ли цу мно жи не пре зен та уоп штен је на ста вак -у / (-ју), „ко ји се 
до да је на осно ву ино ви ра ну пре ма осно ви у оста лим ли ци ма (носи ју), или 
се до да ју на осно ву без фи нал ног во ка ла (носу)”, при че му су до ми нант ни ји 
об ли ци без фи нал ног во ка ла, као у ко сов ским го во ри ма (а не као у ју жно-
ме то хиј ском аре а лу где је до след но уоп ште на осно ва из оста лих ли ца). Осо-
би на да је у 3. ли цу мно жи не ао ри ста и им пер фек та прак тич но уоп штен 
ао рист ни на ста вак -ше, та ко ђе је ве за на за ко сов ске го во ре (не за ви сно од 
на став ка, мор фо ло шка ди фе рен ци ја ци ја 3. ли ца мно жи не ао ри ста и 3. ли ца 
мно жи не им пер фек та је ја сна). Зна чај на је и ка рак те ри сти ка мно жин ских 
об ли ка ао ри ста и им пер фек та да има ју „ско ро до вр ше ну ста би ли за ци ју на-
ста ва ка -смо и -сте у 1. л. мн. и 2. л. мн. ао ри ста и им пе фек та“. У ис тра жи-
ва ном го во ру ре ги стро ван је и но ви на ста вак им пер фек та с еле мен том /-шо-/: 
има шо мо / има шо смо (што пред ста вља, пре ма ау то ру, по сле ди цу „сла бље ња 
мор фо ло шке ди фе рен ци ја ци је из ме ђу ао ри ста и им пе р фек та”). У им пе ра ти-
ву 2. ли ца мно жи не ни ка да се не ја вља на ста вак -ете (увек је -ите: иди те), 
а за ни мљи ви су об ли ци им пе ра ти ва гла го ла јем / једем: јеџ’и, јеџ’и те (ста ри) 
и јеј, јеј те / једи, једи те (но ви). 

У за кључ ном по гла вљу Га тањ ски го вор у ме то хиј ско-ко сов ско-си ри нић-
ком аре а лу ни су са мо из дво је не нај мар кант ни је од ли ке ово га го во ра већ је 
и раз мо трен од нос га тањ ског го во ра и окол них бли жих и да љих го во ра, ко ји 
су са га тањ ским ти по ло шки срод ни. 

Ори јен та ци ја је ау то ра да се рад не оства ру је са мо као опис син хро ног 
ста ња, на при мер, код во ка ли зма и кон со нан ти зма ни је са мо опи сан гла сов-
ни си стем већ је да та и ана ли за ево лу ци је од ре ђе них гла со ва и гла сов них 
гру па, у по гла вљу о не про мен љи вим ре чи ма по сто је и од ре ђе на об ја шње ња 
о по ре клу не ких је ди ни ца и уоп ште – кон стант но је при сут на тен ден ци ја да 
се мно го број не и ин те ре сант не по ја ве у ис тра жи ва ном го во ру об ја сне и про-
ту ма че. Јед на ко је на гла ше на по тре ба да се ње го ве нај ва жни је ка рак те ри  стике 
са гле да ју у кру гу су сед них го во ра. 
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Мо но гра фи јом Ра ди во ја Мла де но ви ћа срп ска ди ја лек то ло шка на у ка 
до би ја ком пе тент ну сту ди ју, исти на, све де ну на не ке, али сва ка ко бит не сло-
је ве је зи ка: ак це нат, гла со ве и об ли ке, исто вре ме но до вољ но бо га ту да се 
мо же ис ко ри сти ти у про у ча ва њу дру гих (лек сич ких и син так сич ких) је зич-
ких ни воа. У тра гич ној си ту а ци ји у ко јој се Ср би ја на шла по сле 1999. го ди-
не, ко ја је до ве ла до то га да су но си о ци га тањ ског го во ра ра се ље ни (углав ном 
по Ср би ји), ова књи га пред ста вља и сво је вр стан спо ме ник го во ру ко ји ће се 
уско ро рас то чи ти, сто пи ти са дру гим срп ским на род ним го во ри ма и, ка ко 
то обич но би ва, не ста ти. Оста је још да се на гла си да овај рад са по у зда ним 
ди ја лек то ло шким при сту пом, Го вор ју жно ко сов ског се ла Гат ње, по се ду је 
зна чај не по дат ке и за дру ге на у ке „ан тро по ло шког усме ре ња”. 
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Гор да на Дра гин. Го во ри у сли ву Сту де ни це: увод, фо не ти ка, тек сто ви. 
Но ви Сад: Ти ски цвет, 2015, 280 стр.*

По чет ком 2015. го ди не у из да њу „Ти ског цве та” из Но вог Са да, об ја вље-
на је књи га Го во ри у сли ву Сту де ни це: увод, фо не ти ка, тек сто ви Гор да не 
Дра гин. Ово је че твр та по ре ду ау тор ки на мо но гра фи ја1 и још је дан (овог 
пу та знат но обим ни ји и све о бу хват ни ји) у ни зу ње них при ло га из ове обла сти.2 

* При лог је на стао у окви ру про јек та Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зич ког 
про сто ра (бр. 178020), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је.

1 Пре ове, Г. Дра гин је об ја ви ла и сле де ће мо но гра фи је: Ра тар ска и по вр та р ска те р ми-
но ло ги ја Шај ка шке. Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник XXXVII (1991): 621–708; Ба нат ски го-
во ри шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та, Пр ва књи га: увод и фо не ти зам (са П. Иви ћем и Ж. 
Бо шња ко ви ћем), Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник XL (1994): 1‒419. и Ба нат ски го во ри шу ма-
диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та, Дру га књи га: мор фо ло ги ја, син так са, за кључ ци и тек сто ви (са 
П. Иви ћем и Ж. Бо шња ко ви ћем). Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник XLI II (1997): 1‒585.

2 Прет ход ни ау тор ки ни ра до ви из ове обла сти су сле де ћи: Сту де нич ки го вор на за пад ној 
иви ци ко сов ско-ре сав ског под руч ја. О срп ским на род ним го во ри ма. На уч ни скуп, Де спо то вац, 
21–22. 8. 1996. Да ни срп ског ду хов ног пре о бра же ња IV. Де спо то вац: На род на би бли о те ка 
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Књи га пред ста вља из ме њен и до пу њен део тек ста ау тор ки не док тор ске ди-
сер та ци је Го во ри у сли ву Сту де ни це, од бра ње не 2004. го ди не на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду.

Мо но гра фи ја је ор га ни зо ва на на сле де ћи на чин: I. Увод (стр. 15–33), II. 
Ак цен ту а ци ја (стр. 34–102), III. Во кал ски си стем (стр. 103–150), IV. Кон со-
нант ски си стем (стр. 151–197), V. За вр шна раз ма тра ња (стр. 198–212), VI. 
Иза бра ни тек сто ви (стр. 213–259), VII. Скра ће ни це и ли те ра ту ра (стр. 260–
271) и VI II. Кар те (стр. 272–279).

Увод се са сто ји из де вет по гла вља. Г. Дра гин нас нај пре упо зна је са Ге о-
граф ским по ло жа јем ис пи ти ва ног под руч ја и на во ди, ци ти ра ју ћи Ј. Цви ји ћа, 
да се „про стор сли ва Сту де ни це на ла зи у оном де лу ју го за пад не Ср би је ко ју 
је Цви јић на звао ‘Ста ро вла шко-ра шком ви си јом’ (Цви јић 1991: 69)” (стр. 15). 
Да ље ис ти че да је то брд ско-пла нин ски крај, чи јих 60% те ри то ри је пре кри-
ва ју ли шћар ске, че ти нар ске и ме шо ви те шу ме, а ве ли ки део за у зи ма ју и 
па шња ци и ли ва де. „Сту де ни ца је ду га 60 км и нај ду жа је ле ва при то ка Ибра. 
Ши ро ка је 5–20 м и ду бо ка 0,3–1 м. Из ви ре на пла ни ни Го ли ји у про сто ру 
Од вра ће ни це на над мор ској ви си ни од 1615 м” (стр. 15). [...] „За раз ли ку од 
оста лих при то ка Ибра ко је те ку у прав цу ис ток –за пад или обр ну то, Сту де-
ни ца чи ни из у зе так. Пр во те че у ме ри ди јан ском прав цу па код се ла При дво-
ри це скре ће на ла кат у пра вац за пад-се ве ро за пад – ис ток-ју го и сток и у ушћу 
се го то во под пра вим углом ули ва у Ибар. Слив у це ли ни има вр ло скро вит 
и при род но за шти ћен по ло жај. Кра ље во му је ре ги о нал ни цен тар и при вред но 
сре ди ште” (стр. 16). У дру гом по гла вљу, под на зи вом На се ље ност и зна чај 
сли ва Сту де ни це у про шло сти, ау тор ка се освр ће на сред њо ве ков ни пе ри од 
у исто ри ји овог кра ја и го во ри о ње го вом бо гат ству у са крал ним објек ти ма. 
О на се љи ма Г. Дра гин го во ри у тре ћем, исто и ме ном по гла вљу, где нај пре 
пра ви раз ли ку из ме ђу тер ми на за се лак и се ло. „За се лак не зна чи део се ла ни 
ма ње на се ље уз ве ће већ је то тер мин за ма ло се ло, а се лом се ов де на зи ва скуп 
од не ко ли ко ма њих за се ла ка. За се о ком се сма тра гру па ку ћа (4–5 и ви ше, до 
20). Фор ми ра се та ко што се одво је две-три ку ће и обра зу ју за се лак ко ји но си 

„Ре сав ска шко ла”, 1997, 85–99; Фо но ло шки опис го во ра Бре зо ве у до њем то ку Сту де ни це. 
Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку XL/2 (1997): 93–101; По ре ђе ње за ме не 
ја та око ли не Ко сов ске Ми тро ви це са го во ром гор ње Сту де ни це. Збор ник Ма ти це срп ске за 
фи ло ло ги ју и лин гви сти ку XLII (1999): 463–469; Две про зо диј ске по ја ве го во ра у сли ву Сту-
де ни це. Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку XLI II (2000): 165–171; Мор фо-
ло шки ар ха и зми у го во ри ма сли ва Сту де ни це. На уч ни скуп по све ћен Па влу Иви ћу, сеп тем бар 
2001. Но ви Сад – Бе о град – Су бо ти ца, 2004, 441–449; Нео а кут у сту де нич ким го во ри ма. Ср би-
стич ки при ло зи, Збор ник у част про фе со ра Слав ка Ву ко ма но ви ћа. Бе о град, 2005, 89–92; 
Ва ри јант ност не ких ак це нат ских ли ко ва у го во ри ма Сту де ни це. Го ди шњак за срп ски је зик и 
књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, год. XX, бр. 8 (2006): 99–106; Суд би на не ак-
цен то ва ног кван ти те та у го во ри ма сли ва Сту де ни це. Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју 
и лин гви сти ку L (2007): 199–211; The Pro so dic System of the Spo ken Lan gu a ge Va ri ants in the 
Stu de ni ca Ri ver Ba sin in the So ut hwest of Ser bia. HUFS, Se oul, 2007, 103–120; Ре флек си во ка ла 
јат у го во ри ма сли ва Сту де ни це. Ri ječ, ča so pis za slo ven sku fi lo lo gi ju 4 (2009): 45–67; Ар ха ич на 
на ста вач ка мор фе ма -ам за да тив-ин стру мен тал-ло ка тив мно жи не име ни ца жен ског и му шког 
ро да на -а на те ри то ри ји го во ра у сли ву Сту де ни це. Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и 
лин гви сти ку LI II/2 (2010): 115–121; Мор фо ло шке ка рак те ри сти ке име ни ца у го во ри ма сли ва 
Сту де ни це у ју го за пад ној Ср би ји. Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку LV/2 
(2012): 141–153.
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име нај број ни је по ро ди це или ге о граф ски на зив ме ста на ко ме се на ла зе. 
Јед но од дру гог за се о ци су уда ље ни 1,5 до 2 км. Ку ће су у њи ма без огра ђе-
ног дво ри шта, а уда ље не су јед на од дру ге 10 до 200 ме та ра. Сва ки за се лак 
има од ре ђе ни свој атар ко ме се зна ју гра ни це. У не ко ли ко окол них за се ла ка 
жи ви иста по ро ди ца. Исто та ко, ни је ре дак слу чај да је цео за се лак на ста њен 
са мо јед ном по ро ди цом. Са свим ма ли за се о ци су ком пакт ни, док се ма ло 
ве ћи, раз ре ђе ни ји, де ле на кра је ве и џе ма те”... (стр. 18). У на став ку Г. Дра гин 
на во ди спи сак пунк то ва у ко ји ма је при ку пи ла гра ђу: Никоља ча, Каме ња ни, 
Камен ска, Ко сурићи , Прћане, Пáлеж, Брезо ва, Ђâко во, Саово, Бoркoво и Зáсад 
у до њем сли ву ре ке и Рудо, Бзовик, Мланча, Слати не, Чечи на, Деви ћи, Изубра, 
Пла ниница, Даји ћи, Придвори ца, Виóни ца, Остатија, Коритник, Брусник и 
Црна Рéка у гор њем сли ву ре ке, као и три кон трол на пунк та: са ко сов ско-ре-
сав ског ди ја ле кат ског под руч ја Ушће и Гокчани ца и са зет ско-сје нич ког ди-
ја ле кат ског под руч ја – пункт Грáдац. У окви ру че твр тог по гла вља По ре кло 
и но ви ја кре та ња ста нов ни штва ау тор ка се ба ви ми гра ци ја ма ста нов ни штва 
у ове кра је ве, а у на став ку пред мет ње ног ин те ре со ва ња би ле су и сле де ће 
те ме, об ра ђе не у за себ ним одељ ци ма: Број ста нов ни ка и до ма ћин ста ва, Еко-
ном ске при ли ке, Из то по но ма сти ке, О до са да шњим је зич ким ис пи ти ва њи ма 
ове обла сти и, на са мом кра ју увод ног де ла, О ра ду на те ре ну и об ра ди при-
ку пље ног ма те ри ја ла, где Г. Дра гин на во ди да је гра ђу при ку пља ла у раз го-
во ру са ста нов ни штвом ис пи ти ва ног под руч ја. То су, пре ма ње ним ре чи ма, 
ау тох то ни го вор ни ци на те ре ну од Ушћа до Цр не Ре ке, али „укљу чу ју ћи и 
кон трол не пунк то ве Ушће, Гра дац и Гок ча ни ца, пре свих, а не што ма ло и из 
Бре зне, ју го за пад но од Кра ље ва, и Кор ла ћа, код Бо љев ца на Ибру” (стр. 32). 
Ау тор ка је гра ђу сни ма ла на дик та фон и бе ле жи ла у све ску. Та ко ђе, је дан део 
гра ђе за бе ле жи ла је и од мла ђе по пу ла ци је у њи хо вим ме ђу соб ним спон та-
ним раз го во ри ма у ау то бу су, про дав ни ци и ка фа ни.

Дру га це ли на ове мо но гра фи је по све ће на је Ак цен ту а ци ји и по де ље на 
је у два на ест оде ља ка. Г. Дра гин у пр вом одељ ку го во ри о Ин вен та ру про зо-
де ма ко је се сре ћу на те ре ну сли ва Сту де ни це и за па жа да он ни је јед нак на 
це лом ис пи ти ва ном те ре ну. На и ме, „у гор њем де лу сли ва за бе ле же не су че-
ти ри стан дард не ак це нат ске вред но сти уз огра ду да крат ко у зла зна још увек 
ни је фо но ло шки ау то ном на. У го во ри ма до ње Сту де ни це фо но ло шки ста тус 
има ју две си ла зне про зо де ме и ду га уз ла зна, док се крат ко у зла зна про зо де-
ма ја вља рет ко и као фо но ло шка ва ри јан та крат ко си ла зне по сле пре но ше ња 
ста рих си ла зних ак це на та на прет ход ну крат ко ћу. У не ким се ли ма до њег то ка 
сре ће се и ме та то ниј ски акут. Исто та ко, мо же се го во ри ти о пре то нич ној и 
пост то нич ној ду жи ни као фа кул та тив ном фо но ло шком обе леж ју у овим 
го во ри ма” (стр. 34). На кон то га, у за себ ним одељ ци ма пра ти по је ди нач но 
сва ки ак це нат и ње го ву ди стри бу ци ју. Та ко у окви ру дру гог одељ ка ау тор ка 
пра ти Крат ко си ла зни ак це нат, нај пре у 2.1. Фи нал ној по зи ци ји, по што је 
за бе ле жи ла ма ли број при ме ра са овим ак цен том на отво ре ној ул ти ми, за тим 
у 2.2. Ме ди јал ној по зи ци ји иза не ак цен то ва не крат ко ће и ду жи не, па пра ти 
2.3. По ме ра ње крат ко си ла зног ак цен та по К-Р обра сцу и на кра ју 2.4. Крат-
ко си ла зни ак це нат на пе нул ти ми. Све ово илу стру је и број ним за бе ле же ним 
при ме ри ма. Тре ћи оде љак по све ћен је Ду го у зла зном ак цен ту, ко ји се, пре ма 
ре чи ма ау тор ке, као у ве ћи ни ко сов ско-ре сав ских (К-Р) го во ра мо же на ћи 
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на пе нул ти ми, као и ван ње. О ди стри бу ци ји Крат ко у зла зног ак цен та ау тор-
ка го во ри у че твр том одељ ку, на во де ћи да је он бе ле жен под јед на ко и на 
пе нул ти ми и ван ње. Сле ди пе ти оде љак по све ћен Ду го си ла зном ак цен ту, а 
за тим оде љак о Ме та то ниј ском аку ту. Ка рак те ри стич но за го вор овог кра ја 
је да се нео а кут ни је из јед на чио са ду го си ла зним ак цен том, већ је са чу вао фо-
но ло шки ста тус. Нај че шће је бе ле жен у не фи нал ним сло го ви ма ви ше сло жних 
ре чи, углав ном на пе нул ти ми, за кљу чу је Г. Дра гин. У на став ку ау тор ка се 
ба ви и сле де ћим по ја ва ма: Де зак цен ту а ци ја, Двој ни ак це нат, Пре но ше ње 
ак цен та на про кли ти ку, Не ак цен то ва ни кван ти тет и Ак це нат ске не до след-
но сти. На кра ју ове дру ге це ли не ау тор ка за кљу чу је да „ин вен тар про зо де-
ма, фа кул та тив ност пре дак це нат ских и по сле ак це нат ских ду жи на, по ја ва 
дво стру ког ак цен та, фа кул та тив но пре но ше ње ак цен та на про кли ти ку као 
и ва ри јант ни ак це нат ски ли ко ви са мо го во ре да се ра ди о не пре вре лој ак цен-
ту а ци ји на чи та вој те ри то ри ји сли ва Сту де ни це, а не о ге о граф ски пре ци зно 
раз гра ни че ним про зо диј ским ди стинк ци ја ма” (стр. 102).

У тре ћој це ли ни ау тор ка де таљ но опи су је Во кал ски си стем го во ра у 
сли ву Сту де ни це. Ин вен тар во кал ских фо не ма је нор мал но што кав ски: 

и у и у
е о е о

а а

Бо ја во ка ла у овим го во ри ма углав ном је не по му ће на, од но сно не од сту па 
од нор мал не што кав ске ре а ли за ци је, али је за бе ле жен и ма њи број при ме ра 
где је ре ги стро ван не што отво ре ни ји и за тво ре ни ји из го вор крат ких во ка ла 
е и о под ак цен том, без об зи ра на окру же ње (нпр. за : св, јс, все ли, вче, 
говђе га, јдеш...; за : св, сме, врћа, дда, пва, вро ва ла...; за : бље, 
гди на, дбро, мнго, сам, стка... и за : на бру, гди ну, к јзи, об ји мо, 
дста, псно). Ди стри бу ци ја во кал ских фо не ма је сло бод на, од но сно сва ка 
мо же да се на ђе у сва три по ло жа ја у ре чи (по чет ном, сре ди шњем и за вр шном), 
ис пред и иза сва ког кон со нан та. Ста ри на зал пред њег ре да дао је оче ки ва ни 
ре флекс [е], са мо у при ме ру жалац дао је ре флекс [а]. Ре флекс по лу гла са у 
овим го во ри ма, као и у ве ћи ни што кав ских го во ра, у ја ком по ло жа ју је [а] 
(нпр. сан, дан). Си ла бе ме // и /р/ мо гу се на ћи у раз ли чи тим по ло жа ји ма у 
ре чи, што ау тор ка илу стру је сле де ћим при ме ри ма: а) по чет ни по ло жај (нпр. 
вау се, ђа, ли ти); б) за вр шни (са мо по сле гу бље ња /х/) (нпр. в, на в); 
в) из ме ђу два (кон)со нан та (нпр. бда, джа ва, запжиш, вва) и г) уз во кал 
на мо р фем ској гра ни ци или по сле гу бље ња /х/ (нпр. во, вови ма, повао). 
Ре флекс сло гов ног / / је увек [у], осим у два ко ре на, где је ау тор ка за бе ле-
жи ла ре флекс [о] (ко басица , за ко басице , да тoлма чи мо, да ви рас толмâчим ). 
У да љем об ја шње њу она на во ди да „П. Ивић и др. (1994: 250–251) ту ма че во-
ка ли за ци ју пр вог сло га у ко басица  као осо би ну и не ких дру гих сло вен ских 
је зи ка, док дру ги при мер ви де као ‘уз врат ну по зајм ље ни цу из ма ђар ског, 
или по зајм ље ни цу из ру ског (...) пре ко сла ве но срп ског.’ За ове го во ре ути цај 
ма ђар ског се, мо жда, не би мо гао при хва ти ти али со лу ци ја са ру ским, тј. сла-
ве но срп ским сто ји. [...] За кљу чу је се на кра ју да при су ство / / пред кон со-
нан том по ка зу је да је пре у зи ма ње ове лек се ме мла ђе од про ме не л > о у том 
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по ло жа ју” (стр. 107). Ка да је реч о за ме ни не ка да шњег во ка ла ја та, Г. Дра гин 
на во ди да се у го во ру до ње Сту де ни це он „ре флек ту је екав ски са ије ка ви зми ма 
у не ким ка те го ри ја ма и лек се ма ма, а у сред њем и гор њем де лу сли ва пре те-
жно је ије кав ски са мно штвом спе ци фич них осо би на као што је и екав ски 
ре флекс у ве ћи ни по ло жа ја” (стр. 201). Та ко ђе, ау тор ка за па жа да че сто до ла зи 
до за ме не јед ног во ка ла дру гим и бе ле жи сле де ће слу ча је ве: е ме сто а (нпр. 
јереби ца, мљецкам, џе нарика ...); о ме сто а (нпр. мона стир, остâл); а ме сто е 
(нпр. жарaви ца, сталáжа, шашир...); и ме сто е (нпр. кицеља, цимент...); о 
ме сто е (нпр. су вонир); а ме сто и (нпр. Малóјко, ка на лазáци ју); е ме сто и (нпр. 
менђу ше, нáмер ни це); у ме сто и (нпр. ускупи ти); а ме сто о (нпр. аперáци је, 
мачуга...); е ме сто о (нпр. еве је, ене га); у ме сто о (нпр. кумáда, кустурни ца); 
а ме сто у (нпр. комшилак); и ме сто у (нпр. умити мо) и о ме сто у (нпр. јаокала, 
омијем, Ромуни ја). У на став ку ау тор ка се, у окви ру за себ них оде ља ка, ба ви 
и сле де ћим те ма ма: От кла ња ње хи ја та, Гу бље ње во ка ла ван хи ја та, Ме та-
те за во ка ла и Еле мен ти цр кве но сло вен ског во ка ли зма. 

Че твр та це ли на по све ће на је Кон со нант ском си сте му го во ра у сли ву 
Сту де ни це и пра те ћим гла сов ним про ме на ма. Ин вен тар кон со нант ских фо-
не ма је сле де ћи:

в м п б (ф)
л р н т д

ц (s) с з
ј љ њ ћ ђ с з́

ч џ ш ж
к г (х)

„Ре пер то ар кон со нат ских фо не ма исти је као у стан дард ном је зи ку, с 
на по ме ном да су /ф/, /s/ и /х/ ни ско фре квент не и ја вља ју се са мо фа кул та тив-
но. Фо не ме /ф/ и /џ/ су се кун дар ног по ре кла и сре ћу се у по зајм ље ни ца ма и 
као ре зул тат гла сов них ал тер на ци ја. Ус по ста вље на је си ме три ја из ме ђу звуч-
них и бе звуч них кон со на на та. Афри ка те /џ/ и /s/ ус по ста вља ју се као звуч ни 
опо нен ти афри ка та ма /ч/ и /ц/. Фо не ме /ф/ и /х/ су пр во би ле ско ро ели ми ни-
са не из си сте ма, за тим су по но во ушле у ње га, док се /s/ ја вља са мо у од ре-
ђе ном гла сов ном окру же њу и од ре ђе ним лек се ма ма” (стр. 203). У на став ку, 
ау тор ка пра ти из го вор по је ди них гла со ва. Та ко за со нант /ј/ на во ди да је не-
ста бил не ар ти ку ла ци је, јер се у не ким по зи ци ја ма чу ва, у не ки ма се из го ва ра 
осла бље но, а у не ки ма се гу би пот пу но или се кун дар но уба цу је, што по твр-
ђу је сле де ћим при ме ри ма: јaбу ка, јáвљау; зéјти на, кáјмак; се дамнâјсти, 
јoпе; крâј, нáвој; да пoим, мoе; бри1е,3 Васили1е; играу, бега у ћи; изју тра, имaју; 
тâ шпорет, Сипа ми!; њôзи, ѝзе дем и др. Ар ти ку ла ци ја /в/ је ла би о ден тал на 
(нпр. вече, вију гаст; дарӣвaју, ђaво, àвли ју, свекар; Дунав, здрaв...), а у вр ло 
рет ким слу ча је ви ма она се сво ди на ме ђу соб но при бли жа ва ње уса на без 
њи хо вог до ди ра и за о кру гљи ва ња (нпр. сwaне, чowек, сwo, такâw). Нул ту 
ре дук ци ју ау тор ка бе ле жи у сле де ћим слу ча је ви ма: 1) у гру пи -вљ- (ко ја је 

3 Г. Дра гин је зна ком 1 обе ле жа ва ла не сло гов ну ар ти ку ла ци ју гла са /ј/.
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на ста ла ста рим јо то ва њем) код ите ра тив них гла го ла на -вља ти и код трп них 
при де ва не ких гла го ла VI вр сте на -ави ти (нпр. остaљен, постaљен, устaљам, 
опрâља); 2) у су фик си ма -ств и -штв (нпр. воћáрсто, друшто); 3) у ини ци-
јал ној гру пи свV- и свр- (нпр. сaко); 4) у ме ђу во кал ском по ло жа ју (нпр. Сaово, 
чоек) и 5) у фре квент ном при ло гу ов де, иза о а ис пред кон со нан та (нпр. óде, 
óде нак). Про те тич ко /в-/ сре ће се спо ра дич но у хи ја ту у сле до ви ма ау и о(< у)а 
(нпр. кавурма, у јaно ва ру ил фебру ва ру). Со нант /н/ се, као у ве ћи ни но во што-
кав ских го во ра, ис пред ве ла ра к и г ре а ли зу је као ве ла ри зо ва ни на зал /ŋ/, а 
ис пред па ла та ла као па ла та ли зо ва ни на зал /н’/ (нпр. бâŋка , Јовâŋка, шаŋгарéпа; 
мaн’џак, Сaн’џак, Áн’ђа), док се ис пред /с/, /з/ и /ш/ оства ру је без на зал не 
оклу зи је (нпр. гaзди̌ ство, детиˇство, бе̌ зин, пе̌ зија...). У на став ку Г. Дра гин 
пра ти суд би ну /х/, /ф/, /џ/ и /s/ и ис ти че да је /х/ вр ло не ста би лан у си сте му, 
јер не ма по др шку ни јед ног стра ног је зи ка (ни тур ског, ни ал бан ског) и че сто 
се за ме њу је не ким дру гим гла сом: в, г, ј, к, с, ф, ш. Та ко ђе, че ста је ње го ва 
нул та ре дук ци ја у свим по ло жа ји ма. Фо не ма /ф/ сре ће се у стра ним ре чи ма, 
док се у до ма ћим за ме њу је са /в/. „Ова фо не ма сте кла је фо но ло шку ин ди ви-
ду ал ност у ис пи ти ва ном го во ру. Ста ри је по су ђе ни це, ипак, све до че да је у 
про шло сти би ло друк чи је јер је у њи ма /ф/ за ме њи ва но не ким дру гим гла сом 
или је не ста ја ло без тра га” (стр. 204). За афри ка ту /џ/ ау тор ка на во ди да има 
дво стру ко по ре кло. Мо же да се ја ви у по зајм ље ни ца ма, или као ре зул тат 
аси ми ла ци је по звуч но сти у не ким ре чи ма (нпр. џaбе, џáми ја, џеп, џигери ца; 
џâр, џбун, врaџби на, дaџби на...). Афри ка та /s/, за раз ли ку од фо не ме /џ/, не ма 
чвр сто ме сто у си сте му, већ се ја вља са мо да по пу ни пра зни ну, од но сно као 
звуч ни пар афри ка ти /ц/. Ка да је реч о кон со нант ским гру па ма, ау тор ка пра ти 
њи хо во по на ша ње с об зи ром на по зи ци ју у ре чи (Про ме не ве за не за по че так 
ре чи, Про ме не ве за не за крај ре чи), за тим не за ви сно од гра ни це ре чи (Кон-
такт на аси ми ла ци ја, Кон такт на ди си ми ла ци ја, Ди си ми ла ци ја по па ла тал-
но сти), Упро шћа ва ње кон со нант ских гру па уну тар ре чи, Кон такт на ме та-
те за, Оста ле про ме не, Про ме не у кон со нант ским гру па ма ко је на ста ју у 
санд хи ју, Ра зна дру га упро шћа ва ња и Про ме не усло вље не да љин ским де ло-
ва њем кон со на на та, а на кон то га го во ри и о: За ме ни кон со на на та, Гу бље њу 
кон со на на та, Еле мен ти ма цр кве но сло вен ског кон со нан ти зма, Јо то ва њу, 
Па ла та ли за ци ји и Си би ла ри за ци ји.

За вр шна раз ма тра ња чи не пе ту це ли ну ове мо но гра фи је. Г. Дра гин 
вр ло пре глед но, ја сно и кон ци зно из но си ко је су то, пр во, за јед нич ке осо би не 
на це лом те ре ну сли ва Сту де ни це, а за тим и оне ди фе рен ци јал не осо би не 
го во ра гор њег и до њег де ла овог сли ва, као и ка кав је од нос ових го во ра пре-
ма дру гим го во ри ма. Ау тор ка, из ме ђу оста лог, на во ди да су на те ре ну сли ва 
Сту де ни це при сут на „два го во ра ко ја се ме ђу соб но, не кад ви ше, не кад ма ње 
раз ли ку ју. Се ла уз гор њи део сли ва Сту де ни це од ли ку ју се сле де ћим осо би-
на ма: 1) до след ни јим ије ка ви змом, 2) из ра же ном тен ден ци јом ка ус по ста вља њу 
фо но ло шке вред но сти крат ко у зла зног ак цен та и 4) до след ни јим чу ва њем 
по сле ак це нат ских ду жи на. На су прот ње му, екав ско-ије кав ски го вор до њег 
сли ва има сле де ће осо би не: 1) екав ски ре флекс крат ког ја та у ве ћи ни по ло-
жа ја, 2) чу ва акут, 3) у мно гим по ло жа ји ма чу ва ста ро ме сто ак цен та, 4) из ра-
зи то сла би ју тен ден ци ју ка ус по ста вља њу фо но ло шких вред но сти крат ко у зла-
зног ак цен та и 5) не до след но чу ва ње по сле ак це нат ског кван ти те та” (стр. 208). 
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О од но су ис пи ти ва них го во ра пре ма дру гим го во ри ма, ау тор ка за кљу чу је 
сле де ће: „мо гло би се ре ћи да се у за се о ци ма до њег де ла сли ва Сту де ни це 
го во ри не ти пич ним ко сов ско-ре сав ским го во ром. Го вор гор њег де ла сли ва 
пред ста вља нај се вер ни ји шпиц З-С ди ја лек та ко ји је пре шао Го ли ју и за ву-
као се из ме ђу К-Р и Х-К ди ја лек та. Он се мо же при кљу чи ти се ве ро и сточ ном 
под ди ја лек ту зет ско-сје нич ког ди ја ле кат ског про сто ра за јед но са но во па-
зар ско-сје нич ким го во ри ма, из ме ђу оста лих” (стр. 212).4

Ва жан сег мент су и Иза бра ни тек сто ви, ко ји чи не ше сту це ли ну ове 
мо но гра фи је. Г. Дра гин на 45 стра на до но си бо га ту ди ја ле кат ску гра ђу са 
ис пи ти ва ног под руч ја у ви ду по себ но на сло вље них при ча.

На са мом кра ју на ла зе се Кар те. Ау тор ка је при ло жи ла укуп но се дам 
ка ра та. На кар ти бр. 1 (стр. 273.) при ка зан је По ло жај / ̷/ ак цен та, на кар ти 
бр. 2 (стр. 274) Ја вља ње аку та, за тим на кар ти бр. 3 (стр. 275) По сле ак це нат-
ска ду жи на, тип (нeмa), а на кар ти бр. 4 (стр. 276) По сле ак це нат ска ду жи на, 
тип (àмбaр). На кар ти бр. 5 (стр. 277) пред ста вљен је Јат под / ̷/ ак цен том, 
док кар та бр. 6 (стр. 278) при ка зу је т, д, л + ѣ̆. На сед мој, ујед но и по след њој 
кар ти (стр. 279) при ка за ни су Исто риј ски спо ме ни ци и ста ра на се ља ис пи-
ти ва ног под руч ја.

Мо но гра фи ја Го во ри у сли ву Сту де ни це: увод, фо не ти ка, тек сто ви Гор-
да не Дра гин ко ри сна је из ви ше раз ло га. Пр во, њо ме је дат зна ча јан при лог 
на став ку про у ча ва ња до сад не ис пи та них го во ра и са мим тим по пу ње на још 
јед на бе ли на на ди ја ле кат ском про сто ру срп ског је зи ка. Са дру ге стра не, ка ко 
ис ти че Р. Мла де но вић, Г. Дра гин је „на осно ву пра ће ња про сти ра ња по је ди-
нач них изо гло са, утвр ди ла гра ни цу из ме ђу ко сов ско-ре сав ског и зет ско-сје нич-
ког ди ја лек та на по сма тра ном те ре ну. (...) Од по себ ног зна ча ја је не сум њи во 
по твр ђен нео а кут у го во ри ма до њег сли ва Сту де ни це у не ким ка те го ри ја ма, 
што по ме ра до са да по зна ти аре ал са нео а ку том у окви ру ко сов ско-ре сав ског 
ди ја лек та”.5 Сто га ће ова књи га за у зе ти зна чај но ме сто на спи ску мо но граф-
ских пу бли ка ци ја из срп ске ди ја лек то ло ги је.

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
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ди ја лек та. Пр ва књи га: увод и фо не ти зам. Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник XL (1994): 1‒419.
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Бран ки ца Мар ко вић

 Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
 Од сек за ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња
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4 З-С, К-Р и Х-К су скра ће ни це за зет ско-сје нич ки, ко сов ско-ре сав ски и хер це го вач ко-кра-
ји шки ди ја ле кат.

5 Из вод из ре цен зи је проф. др Ра ди во ја Мла де но ви ћа на ко ри ца ма ове књи ге.





УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

Ча со пис Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку об ја вљу-
је из вор не на уч не ра до ве, на уч ну кри ти ку и при ка зе, хро ни ку и би бли о гра-
фи ју из обла сти фи ло ло шких и лин гви стич ких про у ча ва ња. Ра до ви ко ји су 
већ об ја вље ни или по ну ђе ни за об ја вљи ва ње у не кој дру гој пу бли ка ци ји не 
мо гу би ти при хва ће ни за об ја вљи ва ње у Збор ни ку Ма ти це срп ске за фи ло-
ло ги ју и лин гви сти ку. Ако је рад био из ло жен на на уч ном ску пу у ви ду усме-
ног са оп ште ња, по да так о то ме тре ба да бу де на ве ден у по себ ној на по ме ни 
при дну пр ве стра ни це члан ка. 

Је зи ци ра да су срп ски је зик, оста ли сло вен ски је зи ци, ен гле ски, не мач ки 
и фран цу ски. Ра до ви на срп ском об ја вљу ју се ћи ри ли цом и за њих се при ме-
њу је Пра во пис срп ско га је зи ка Мит ра Пе ши ка на, Јо ва на Јер ко ви ћа и Ма та 
Пи жу ри це (Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2010).

Ау тор је оба ве зан да по шту је на уч не и етич ке прин ци пе и пра ви ла 
при ли ком при пре ме ра да, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма. Пре да јом 
ра да ау тор га ран ту је да су сви по да ци у ра ду тач ни, ка ко они ко ји се ти чу 
са мо га ис тра жи ва ња, та ко и по да ци о ли те ра ту ри ко ја је ко ри шће на, те на-
во ди из ли те ра ту ре. 

У Збор ни ку Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку об ја вљу ју се 
ра до ви ко ји има ју јед ног или два ау то ра. 

1. ПРЕдАјА РУКОПИсА

Елек трон ску вер зи ју ру ко пи са у Word и PDF фор ма ту по сла ти на адре-
су: jdju kic @ma ti ca srp ska.org.rs. У елек трон ској вер зи ји не на во ди ти по дат ке 
о ау то ру, већ их да ти у тек сту елек трон ске по ру ке (на зив и се ди ште уста но ве, 
елек трон ска адре са ау то ра). Ако је ау то ра ви ше, за сва ко га на ве сти тра же не 
по дат ке. Вер зи ја ру ко пи са у PDF фор ма ту мо же би ти за ме ње на штам па ном 
вер зи јом ко ју тре ба по сла ти на адре су: Уред ни штво Збор ни ка Ма ти це срп-
ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку, Ма ти ца срп ска, Ули ца Ма ти це срп ске 1, 21 000 
Но ви Сад, Ср би ја.

Ро ко ви за пре да ју ра до ва су 1. април (за пр ву све ску) и 1. сеп тем бар (за 
дру гу све ску). 

2. ПРОцЕс РЕцЕНЗИРАњА

По при је му ра да Уред ни штво, узи ма ју ћи у об зир те му и оп сег ис тра жи-
ва ња, у ро ку од не де љу да на од лу чу је да ли рад од го ва ра про фи лу ча со пи са 
и да ли ће би ти по слат на ре цен зи ра ње. Ра до ве ре цен зи ра ју два ква ли фи ко-
ва на ре цен зен та. По сту пак ре цен зи ра ња је ано ни ман у оба сме ра. На осно ву 
ре цен зи ја уред ни штво до но си од лу ку да ли се рад: 1) од би ја, 2) при хва та за 



292

об ја вљи ва ње или 3) при хва та уко ли ко ау тор из вр ши нео п ход не из ме не и 
пре прав ке ра да, у скла ду са при мед ба ма ре цен зе на та. Уко ли ко се две ре цен-
зи је раз ли ку ју, Уред ни штво мо же за тра жи ти и ми шље ње тре ћег ре цен зен та. 
Ре ви ди ра на вер зи ја ра да ша ље се ре цен зе нти ма/ре цен зен ту на по нов ни увид 
и оце ну или је, у слу ча ју ма њих ис прав ки, пре гле да глав ни уред ник (или 
је дан од чла но ва Уред ни штва) и на кон то га Уред ни штво до но си од лу ку о 
об ја вљи ва њу. 

У ро ку од два ме се ца од при је ма ру ко пи са ау тор се оба ве шта ва о то ме 
да ли је рад при хва ћен за об ја вљи ва ње и да је му се рок за евен ту ал ну пре-
ра ду или до пу ну ра да. Рок за об ја вљи ва ње при хва ће них ра до ва је 12 ме се ци 
од пре да је ко нач не вер зи је ру ко пи са. Ау тор је ду жан да у ро ку од 5 да на ура-
ди ко рек ту ру ра да, ка да то бу де од ње га за тра же но. 

3. сТРУК ТУ РА РА дА

Рад са др жи: име и пре зи ме ау то ра, на слов, са же так и кључ не ре чи на 
срп ском, са же так и кључ не ре чи на ен гле ском, основ ни текст, спи сак ци ти-
ра не ли те ра ту ре, ре зи ме, афи ли ја ци ју и елек трон ску адре су ау то ра. Ду жи-
на ра да тре ба да бу де до јед ног ау тор ског та ба ка. У за ви сно сти од те ма ти ке 
рад мо же, у до го во ру са Уред ни штвом, би ти ду жи. 

Оба ве зан ре до след еле ме на та ра да:
а) име и пре зи ме ау то ра: у из вор ним и пре глед ним ра до ви ма из над на-

сло ва уз ле ву мар ги ну, у при ка зи ма и хро ни ка ма ис под тек ста уз де сну мар-
ги ну, ита ли ком; на зив и број про јек та/про гра ма у окви ру ко јег је чла нак 
на стао на во ди се у под бе ле шци, ве за ној зве зди цом за на слов ра да;

б) на слов ра да: ве р за лом, цен три ран;
в) са же так, ко ји украт ко пред ста вља про блем, циљ, ме то де и ре зул та те 

ис тра жи ва ња (до 8 ре до ва): а) на је зи ку основ ног тек ста, без озна ке Са же так; 
и б) на ен гле ском је зи ку; ле ва мар ги на уву че на 1,5 cm у од но су на основ ни 
текст; 

г) Кључ не ре чи (до 5): а) на је зи ку основ ног тек ста; и б) на ен гле ском 
је зи ку; ле ва мар ги на уву че на 1,5 cm у од но су на основ ни текст; 

д) основ ни текст;
ђ) ИЗ ВО РИ; ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА: цен три ра но;
е) ре зи ме (са жет опис са др жи не ра да, тј. про ши ре ни са же так, до 1/10 

оби ма основ ног тек ста): име ау то ра уз ле ву мар ги ну, на слов ра да (вер за лом, 
цен три ра но), ис под на сло ва Р е  з и  м е  (цен три ра но и спа ци о ни ра но), текст 
ре зи меа; уко ли ко је рад на срп ском је зи ку, ре зи ме мо же би ти на ен гле ском, 
не мач ком, ру ском или фран цу ском; уко ли ко је рад на стра ном је зи ку, ре зи ме 
је на срп ском; ако ау тор ни је у мо гућ но сти да обез бе ди ре зи ме на од го ва ра-
ју ћем је зи ку, тре ба да га на пи ше на је зи ку ра да, а Уред ни штво ће обез бе ди ти 
пре вод; 

ж) на зив и адре са уста но ве у ко јој је ау тор за по слен и елек трон ска адре са 
ау то ра, уз ле ву мар ги ну (у при ка зи ма уз де сну); на зи ви сло же них ор га ни за-
ци ја тре ба да од ра жа ва ју хи је ра р хи ју њи хо ве струк ту ре, је дан ис под дру гог.

Струк ту ра из вор ног на уч ног ра да мо ра би ти та ква да се у уво ду ја сно 
пред ста ве: на уч ни кон текст про бле ма, уз осврт на ре ле вант не ре зул та те 
прет ход них ис тра жи ва ња, кор пус, ме то де и ци ље ви ис тра жи ва ња, те да се, 
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на кон ана ли зе ис тра жи ва ног про бле ма, у за кључ ку ја сно пред ста ве ре зул-
та ти. 

Пре глед ни рад, ко ји не са др жи ори ги нал не ре зул та те ис тра жи ва ња, 
тре ба да пру жи це ло вит и кри тич ки при каз од ре ђе ног про бле ма и ре ле вант-
не ли те ра ту ре, но ву син те зу на уч них ин фор ма ци ја, да ука же на слич но сти, 
раз ли ке и не до стат ке у по сто је ћој ли те ра ту ри и др. Пре глед ни рад тре ба да 
са др жи и те о риј ски за сно ван став ау то ра. 

4. фОРмАТ

а) стан дард ни: А4; мар ги не 2,5 cm;
б) фонт: Ti mes New Ro man; дру ге фон то ве упо тре бље не у тек сту по-

сла ти као по се бан фајл; за цр кве но сло вен ски текст ко ри сти ти фонт мО НАХ 
(ау то ри га мо гу до би ти обра ћа њем на елек трон ску адре су jdju kic @ma ti ca srp ska.
org.rs); 

в) ве ли чи на сло ва: основ ни текст 12 pt, a са же так, кључ не ре чи, под но жне 
на по ме не, из во ри, ци ти ра на ли те ра ту ра, ре зи ме, на зив и адре са уста но ве и 
елек трон ска адре са ау то ра 10 pt; 

г) раз мак из ме ђу ре до ва: 1,5;
д) на по ме не: у дну стра не (fo ot no tes, а не end no tes), ис кљу чи во ар гу мен-

та тив не; пр ви ред уву чен 1,5 cm у од но су на основ ни текст;
ђ) за на гла ша ва ње се ко ри сти ита лик (не болд); 
е) на сло ви по је ди них сег ме на та ра да да ју се ма лим вер за лом, уву че ни 

за 1,5 cm и ин те гри са ни у по чет не па ра гра фе; по жељ но је да бу ду ну ме ри-
са ни (1., 1.1., 1.2., 1.2.1. итд.); па ра гра фи 1., 2. итд. одва ја ју се од прет ход ног 
па ра гра фа јед ним пра зним ре дом, а па ра гра фи 1.1., 1.2. итд. раз ма ком од 6 pt;

ж) илу стра тив ни при ме ри се да ју из дво је ни из основ ног тек ста; уву че ни 
су за 1,5 cm у од но су на основ ни текст и од ње га одво је ни раз ма ком од 6 pt; 
ве ли чи на фон та 11pt.

5. цИТИРАНЕ фОРмЕ

а) на сло ви по себ них пу бли ка ци ја ко ји се по ми њу у ра ду штам па ју се 
ита ли ком;

б) ци та ти се да ју под дво стру ким зна ци ма на во да (у ра ду на срп ском 
„...”, у ра до ви ма на дру гим је зи ци ма у скла ду с од го ва ра ју ћим пра во пи сом), 
а ци тат уну тар ци та та под јед но стру ким зна ци ма на во да (‘...’); по жељ но је 
ци ти ра ње пре ма из вор ном тек сту (ори ги на лу); уко ли ко се ци ти ра пре ве де ни 
рад, у од го ва ра ју ћој на по ме ни на ве сти би бли о граф ске по дат ке о ори ги на лу; 
до след но се при др жа ва ти јед ног од на ве де них на чи на ци ти ра ња; 

в) кра ћи ци та ти (2–3 ре да) да ју се уну тар тек ста, ду жи ци та ти се из два-
ја ју из основ ног тек ста (уву че ни), са из во ром ци та та да тим на кра ју;

г) при мер се на во ди ита ли ком, а ње гов пре вод под јед но стру ким зна-
ци ма на во да (‘...’).

6. цИТИРАњЕ РЕфЕРЕНцИ интегрише се у текст, на следећи начин:
а) упу ћи ва ње на сту ди ју у це ли ни: (гРИц КАТ 1975);
б) упу ћи ва ње на од ре ђе ну стра ну сту ди је: (ve čer ka 1961: 59–60);
в) упу ћи ва ње на од ре ђе но из да ње исте сту ди је: (РА дО вА НО вИћ 19862: 66);
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г) упу ћи ва ње на сту ди је истог ау то ра из исте го ди не: (бУ гАР сКИ 1986а: 
55), (бУ гАР сКИ 1986б: 110);

д) упу ћи ва ње на сту ди ју два ау то ра: (гАм КРЕ лИд ЗЕ – ИвА НОв 1984: 320–364);
ђ) сту ди је истог ау то ра на во де се хро но ло шким ре дом: (Hal le 1959; 1962);
е) уко ли ко би бли о граф ски из вор има ви ше од два ау то ра, у па рен те зи 

се на во ди пре зи ме пр вог ау то ра, док се пре зи ме на оста лих ау то ра за ме њу ју 
скра ће ни цом и др./et al.;

ж) стра на име на се у тек сту на срп ском је зи ку тран скри бу ју; у па рен те зи 
се на во де у ори ги нал ној гра фи ји;

з) ако је из кон тек ста ја сно ко ји је ау тор ци ти ран, у па рен те зи ни је по-
треб но на во ди ти ње го во пре зи ме, нпр.

Ра ди се, очи глед но, о со ци о лин гви стич ким па ра ме три ма ко му ни ка ци је, ко је де таљ но 
раз ма тра и обра зла же М. Ра до ва но вић (1986: 67–69).

и) ако се упу ћу је на ра до ве два ју или ви ше ау то ра, по дат ке о сва ком сле-
де ћем ра ду одво ји ти тач ком и за пе том, нпр. (бЕ лИћ 1958; сТЕ вА НО вИћ 1968);

ј) ру ко пи си се ци ти ра ју пре ма фо ли ја ци ји (нпр. 2а–3б), а не пре ма па-
ги на ци ји, из у зев у слу ча је ви ма кад је ру ко пис па ги ни ран. 

7. цИТИРАНА лИТЕРАТУРА

У тек сто ви ма пи са ним ћи ри ли цом нај пре се на во де (пре ма азбуч ном 
ре ду пре зи ме на ау то ра) ра до ви об ја вље ни ћи ри ли цом, а за тим (пре ма абе цед-
ном ре ду пре зи ме на ау то ра) ра до ви об ја вље ни ла ти ни цом; у тек сто ви ма пи-
са ним ла ти ни цом ре до след је обр нут; сви ре до ви осим пр вог уву че ни су за 
1,5 cm упо тре бом тзв. „ви се ћег” па ра гра фа; пре зи ме ау то ра да ти ма лим вер-
за лом; у ра до ви ма на ен гле ском, не мач ком и фран цу ском ре фе рен це ћи ри-
ли цом се мо гу тран сли те ро ва ти ла ти ни цом.

Ли те ра ту ра се на во ди на сле де ћи на чин:
а) књи га (је дан ау тор):

гРИц КАТ, Ире на. Сту ди је из исто ри је срп ско хр ват ског је зи ка. Бе о град: На род на би бли о те ка 
Ср би је, 1975.
б) књи га (ви ше ау то ра):

rad den, Günter, René dir ven. Cog ni ti ve En glish Gram mar (Cog ni ti ve Lin gu i stics in Practicе 2). 
Am ster dam – Phi la delp hia: John Be nja mins Pu blis hing Com pany, 2007.
в) рад у ча со пи су:

HaHn, Ade la i de. Ver bal No uns and Adjec ti ves in So me An ci ent Lan gu a ges. Lan gu a ge 42/2 (1966): 
378–398.
г) рад у збор ни ку ра до ва: 

ПИ ПЕР, Пре драг. О ког ни тив но лин гви стич ким и срод но усме ре ним про у ча ва њи ма срп ског 
је зи ка. Пре драг Пи пер (ур.). Ког ни тив но лин гви стич ка про у ча ва ња срп ског је зи ка. 
Бе о град: СА НУ, 2006, 9–46.
д) реч ник:

ESJS: Etymo lo gický slovník jazyka staroslověnského (red. Eva Havlová), 1–. Pra ha: Aca de mia, 
1989.
ђ) фо то тип ско из да ње:
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ИвИћ, Мил ка. Зна че ња срп ско хр ват ског ин стру мен та ла и њи хов раз вој (син так сич ко -се-
ман тич ка сту ди ја). Бе о град, 1954. Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти – 
Бе о град ска књи га – Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2005.
е) ру ко пи сна гра ђа: 

НИ КО лИћ, Јо ван. Пе сма ри ца. Те ми швар: Ар хив СА НУ у Бе о гра ду, сигн. 8552/264/5, 1780–1783.
ж) пу бли ка ци ја до ступ на on- li ne: 

velT man, K. H. Aug men ted Bo oks, Кnow led ge and Cul tu re. <http://www.isoc.org/inet2000/cdpro-
ce e dings/6d/6d.> 02.02.2002.
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