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Ч Л А Н Ц И  И  Р А С П Р А В Е

UDC 811.163.41’373.612
Изворни научни рад

Ја сна Вла јић-По по вић 

ЈОШ ЈЕД НОМ О РЕ ЧИ Ò Ж И Љ А К  ‘CI CA TRIX’*

У ра ду се ту ма че ње по ре кла име ни це òжи љак ‘ci ca trix’ (од обжú(вје)ти *‘за це-
ли ти (се)’ < псл. *о(b)ži ti), у осно ви још Ма ре ти ће во (али са свим из о ста ло код Ско ка и у 
ЭССЯ где се она дру га чи је ту ма чи), обра зла же де та љи ма твор бе (као part. реrf. аct. *оbžilъ 
+ суф. -ъkъ), а са се ман тич ке стра не на ро чи то се пот кре пљу је срод ним си но ни мом 
òбжи вак (са истог те ре на и ве о ма слич не твор бе), као и сло вен ским па ра ле ле ма про из-
вод ног гла го ла.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, ети мо ло ги ја, твор ба ре чи, оно ма си о ло ги ја, òжи љак. 

In this pa per the in ter pre ta tion of the ori gin of S-Cr. òžiljak m. ‘scar, ci ca trix’ (from 
obží(vје)ti *‘to heal’ < PSl. *o(b)ži ti), ba si cally advo ca ted by Ma re tić al most a cen tury ago 
(and com ple tely mis sing from both Skok and from ЭССЯ, whe re it is ex pla i ned dif fe rently) is 
fully ar gu men ted by de ta ils of word for ma tion (part. pеrf. act. *ob žilъ + suff. -ъkъ), and in the 
se man tic do main sup por ted by the synonymo us Serb. dial. òbživak and by ade qu a te me a nings 
of the de ri ving verb in ot her Sla vic lan gu a ges. 

Key words: Ser bian lan gu a ge, etymo logy, word for ma tion, ono ma si o logy, òžiljak. 

0. Увод. Са да већ дав на опа ска О. Н. Тру ба чо ва о не за до во ља ва ју ћим ре-
зул та ти ма ко ји пра те „не из бе жну ру ти ну” у пи са њу реч ни ка1 мо гла би, mu ta tis 
mu tan dis, да по слу жи као мо то го то во сва ког ра да по све ће ног ре чи ма ко је су 
већ об ра ђе не у ети мо ло шким реч ни ци ма не ког је зи ка, или од го ва ра ју ће по ро-
ди це је зи ка – али без ствар ног ре ше ња. У сва ком слу ча ју, она је при мен љи ва 
на име ни цу òжи љак, ко ја нас ов де за ни ма. Рад ко ји сле ди ни је по све ћен про-
пу сти ма ети мо ло шке лек си ко гра фи је, ма да се упра во на осно ву њих ја ви ла 
по тре ба да се – у про це су на ста ја ња нај но ви јег ети мо ло шког реч ни ка срп ског 
је зи ка (ПЕРСЈ) – по ре кло јед не ње го ве име ни це по но во раз мо три у све тлу ар-
гу ме на та ко је за то пру жа ју си но ним не и/или срод не ре чи на до ма ћем те ре ну, 
као и од ре ђе не па ра ле ле у ши рем сло вен ском кон тек сту. Сме шта ње ове ре чи 
у од го ва ра ју ће ети мо ло шко гне здо ожи ве ће јед но за бо ра вље но ту ма че ње. 

* Овај чла нак је ре зул тат 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“ ко ји под бро јем 178007 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.

1 Она је из ре че на по во дом оп ште сло вен ског при де ва *go tovъ, чи је ети мо ло шке па ра ле-
ле и по ре кло пре ви ше од по ла ве ка ни су би ли об ја шње ни ни нај ма ње за до во ља ва ју ће, упр кос 
то ме што се из реч ни ка у реч ник – не без ути ца ја не из бе жне ру ти не – пре у зи ма ју ње го ви 
упо ред ни об ли ци из дру гих је зи ка. [Нельзя не при знать, что эти мо ло ги че ские со о твет ствия и про-
ис хо жде ние это го общеславянско го сло ва выяснены да ле ко не удо вле тво ри тельно, хотя из од но го 
сло варя в дру гой пе ре хо дит – не без влияния не из бе жной при этом ру ти ни – не сколько  срав ни ва емых 
форм дру гих языков.] (ТРУ бА чЕв 1964: 153/2004: 635).
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0.1. Име ни ца òжи љак ‘бра зго ти на, ci ca trix’, у том об ли ку и зна че њу 
основ ни и је ди ни тер мин2 у стан дард ном срп ском је зи ку, лек си ко граф ски је 
фик си ра на тек од сре ди не XIX ве ка – та ко је пр ви пут бе ле жи Вук у Срп ском 
рјеч ни ку ‘Nar be, ci ca trix’ (где сто ји и ње гов си но ним пòжи љак, ко ји је да нас 
остао ван стан дар да). Ње но до ма ће по ре кло је очи глед но и не спор но, али 
око кон крет ног пред ло шка не ма са гла сно сти.3

1. ТУ мА чЕ њА. До сад је ова реч у ре ле вант ним ети мо ло шким реч ни ци ма 
ту ма че на ви ше пу та, али раз ли чи то.

1.1. У нај но ви је вре ме, у мо сков ском пра сло вен ском ети мо ло шком реч ни-
ку, ко ји је лек сем ног ти па, s.v. *ob žilъkъ ту ма чи се с.-х. òжи љак као су фик-
сал на из ве де ни ца од гла го ла *ob ži li ti (ЭССЯ 31/2004: 248). Ти ме се за пра во 
пре но си јед но од Ско ко вих ту ма че ња (§ 1.2.2.) У при лог тој ре кон струк ци ји 
ни је дат и об лик ко ји пред ста вља још пре по зна тљи ви ју кон ти ну ан ту та квог 
псл. пред ло шка, срп. òбжи љак4 – очи то за то што је од го ва ра ју ћи, 16. том 
РСА (2001), пу бли ко ван тек не по сред но пре 31. то ма пра сло вен ског реч ни ка, 
те за ње га ни је сти гао да бу де екс цер пи ран. Из о ста ле су и мно ге по твр де за 
сâмо òжи љак ко је је до нео тек сле де ћи, 17. том РСА (2006). При ме ри ко ји се 
на во де у ЭССЯ по ти чу из RЈА (в. де таљ ни је § 2.1.) и из јед ног ди ја ле кат ског 
реч ни ка (Бач ких Бу ње ва ца, из 1992) па је та ко, на осно ву огра ни че не гра ђе 
(в. нпр. Ву ко ву уби ка ци ју у Ба ра њи), овај стан дард ни тер мин нео прав да но 
ока рак те ри сан као ди ја лек ти зам.5

1.2. У Ско ко вом реч ни ку (Eti mo lo gij ski rječ nik hr vat sko ga ili srp sko ga 
je zi ka), ко ји је гне здов ног ти па, име ни ца òжи љак, као не сум њи во пре фи ги-
ра ни об лик, не сто ји за себ но већ је об ја шње на у окви ру две различитe од-
редницe на сло во ж-. Та ту ма че ња ни су ком пле мен тар на, ка ко не кад би ва у 
том реч ни ку, већ са свим раз ли чи та, што та ко ђе ни је ре дак слу чај. Гра ђа је, 
на рав но, сва из RJA.

1.2.1. Пр во s.v. жалац Скок по ла зи од «буг. жùля ‘бо дем’ од че га је у ис-
точ ним кра је ви ма ожи љак, љка ‘бра зго ти на’» (Skok 3: 670). Овај сла бо ар гу-
мен то ва ни суд ни је те шко од ба ци ти из су штин ских, фор мал них и лин гво ге о-
граф ских раз ло га. На и ме, реч ни је са мо ис точ ног аре а ла (нпр. Вук до но си по-

2 Мо жда нај слич ни ји, брàзго ти на, осим што пр вен стве но зна чи ‘по се ко ти на’, ни је до-
вољ но рас про стра њен и не ма ни при бли жно то ли ку по ро ди цу ре чи као òжи љак (в. § 2.1.). 

3 Ак це нат ско ва ри ра ње, ожúљак (код Ву ка и у RJA), пре ма са вре ме ном стан дард ном 
òжи љак (ана лог но и код дру гих об ли ка) ов де вер но пре но си мо из из во ра, укљу чу ју ћи не ак-
цен то ва не об ли ке. За ко мен тар в. § 3.2. 

4 У том ли ку је, као и у òбжи вак (в. § 2.4.), -б- ве ро ват но на кнад но ре сти ту и са но, а не 
очу ва но у да том гла сов ном скло пу. 

5 Ов де оста вља мо по стра ни на чел но пи та ње оправ да но сти ре кон струк ци је ов(акв)ог 
пра сло вен ског пред ло шка на осно ву ис кљу чи во срп ско-хр ват ских по твр да, ма да се при ме ри 
ре кон струк ци ја на осно ву са мо јед ног са вре ме ног сло вен ског је зи ка по вре ме но мо гу на ћи у том 
реч ни ку. С об зи ром на уве ре ње да је у пи та њу де вер бал од *ob ži li ti (ко ји је та ко ђе ре кон стру и сан 
на осно ву пар по твр да из фак тич ки са мо јед ног је зи ка, ста ро ру ског и ру ско-цр кве но сло вен ског 
– осим знат не аре ал не не по ду дар но сти, ни је до вољ но бли ско ни њи хо во зна че ње ‘оја ча ти, 
учвр сти ти’ (уп. ЭССЯ 31/2004: 248), па оста је про бле ма тич но и упу ћи ва ње (уз на зна ку да се 
ра ди о дру гом су фик су), на слн. ožílje ‘жи ле, ар те ри је’, као ко лек тив [од *žila]. 
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твр ду из Ба ра ње), а и прет по став ка о де ри ва ци ји с.-х. име ни це од бу гар ског 
гла го ла ни ти је реалнa ни ти пред ста вља ме то до ло шки оправ да но ту ма че ње (на 
стра ну се ман тич ка не а де кват ност, јер ве зу буг. зна че ња ‘бо дем, боц кам, пец кам 
и сл.’ са ожиљ ком ни је ла ко ус по ста ви ти, чак ни на кнад ним пре фи ги ра њем).6 

1.2.2. На дру гом ме сту, s.v. жила, сто ји из во ђе ње об ли ка òжи љак од 
*ожи ли ти се, као не по све до че ног пре фи ги ра ног де но ми на ла од жила, пра-
ће но на во ђе њем си но ни ма (фор мал но раз ли чи тог са мо у пре фик су) пожúљак 
(Вук), ди јал. и по жи љац (Срем), пòжи ли ца (Ли ка) (в. Skok 3: 680b), про пра ће но 
на по ме ном да „Не ра зу мљив је об лик обжúвак ‘ожи љак’.” На пр ви по глед 
ту ма че ње де лу је увер љи во – али са мо док се не обра ти па жња на при ме ре 
упо тре бе ре чи (в. § 2.1). 

1.2.3. Тре ба има ти у ви ду да упра во об лик об жи вак, ко ји је са мо пар стра-
ни ца ра ни је ко мен та ри сао као „не ра зу мљив”, Скок до но си на тре ћем ме сту, 
s.v. жûв, на кра ју ни за де ри ва та при де ва ко ји је но си лац те од ред ни це – исти-
на без ту ма че ња кон крет не твор бе – али као, за ње га очи то не сум њи ви, члан 
тог ети мо ло шког гне зда (в. Skok 3: 682а).

1.2.4. Чи ње ни ца да је име ни цу òжи љак екс пли цит но ту ма чио раз ли чи то 
на два ме ста (им пли цит но и на тре ћем, уп. § 1.2.3.) не мо ра зна чи ти да се 
Скок ко ле бао око ње не ети мо ло ги је, већ да је про сто у јед ном на вра ту имао 
јед ну иде ју, а у дру гом дру гу (што ни је био ре дак слу чај, в. § 1.2.1. и § 1.2.2. 
– и што је не из бе жна по сле ди ца чи ње ни це да он ни је до жи вео да уче ству је 
у ко нач ној ре дак ци ји свог реч ни ка).

1.3. Из на пред на ве де ног мо гло би се за кљу чи ти да је пре глед ту ма че ња 
у ети мо ло шкој лек си ко гра фи ји ови ме ис цр пљен, бу ду ћи да име ни це òжи љак 
не ма у оста лим сло вен ским је зи ци ма, од но сно да се она – ка да се за не ма ри 
Ско ко во пр во ту ма че ње – у крај њој ли ни ји мо же из во ди ти од жила, пре ко 
раз ли чи то пре фи ги ра них де но ми нал них гла го ла (уз ре зер ву пре ма пра сло-
вен ској ста ри ни те тј. тих твор би). У прин ци пу би за њен це ло ви ти опис 
тре ба ло са мо да се ску пу по твр да уз то ту ма че ње до да ју но ве, ко је до но се 
од го ва ра ју ћи, 16. и 17. том РСА (2001, 2006), а ко је ау то ри прет ход них при-
руч ни ка ни су има ли на рас по ла га њу. 

1.4. Ме ђу тим, си ту а ци ја је ипак сло же ни ја. На и ме, по нов ним чи та њем 
RJA от кри ва се да је, још пре ско ро сто го ди на, То мо Ма ре тић имао иде ју да 
је „ožíljak ... od ko ri je na ko ji je u ži ti, ži će, živ, ži vje ti” (RЈА 9/1924–1927: 535, за 
де та ље в. § 2.1.). Исто је по но вио и s.v. požíljak, где ка же да „-žilj- je od ko ri-
je na ko ji u ži vje ti, ži vot” (RЈА 11/1932–1935: 343, в. § 2.3.). То уз гред но ети мо-
ло ги зи ра ње про ниц љи вог и ис ку сног уред ни ка овог реч ни ка (фор му ли са но 
у скла ду са прин ци пом да се у ње му да ју са мо основ не на зна ке о по ре клу 
ре чи), иа ко из не то без ту ма че ња кон крет не твор бе, сва ка ко је би ло на тра гу 
пра вог, или бар нај ве ро ват ни јег и нај пер спек тив ни јег ту ма че ња.7 Оно се 

6 Ни шта но во што би пот кре пи ло ту ети мо ло ги ју не до но си ни БЕР 1/1971: 546. Но во 
све тло не ба ца ни нпр. рус. ди јал. жиля́ть ‘гри сти, бо сти (о ин сек ти ма)’ (СРНГ 9: 178). В. и § 2.5.

7 Ка ко се де си ло да су те на зна ке про ма кле Ско ку (ако се и ни је сла гао са Ма ре ти ћем, 
оче ки ва ло би се да је имао ко мен тар), а за тим и ау то ри ма пра сло вен ског реч ни ка, не ма сми сла 
на га ђа ти. Из гле да да је ве за са жила за сно ва на пр вен стве но на са звуч но сти и се ман тич ком 
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мо же да ље ар гу мен то ва ти пу ном твор бе но-се ман тич ком ана ли зом за ко ју 
тре ба још јед ном ин вен та ри са ти све по твр де.

1.5. Раз ма тра ње по твр да ко је сле ди од ви ја се у усло ви ма од су ства оно-
ма си о ло шких па ра ле ла из дру гих је зи ка: та ко Ба ков реч ник не са др жи од-
ред ни цу Scar,8 али ка да би смо је са ста вља ли, ви де ло би се да не са мо да 
не ма је дин стве них мо ти ва ци ја за по је ди не гру пе је зи ка (што је ина че ти пи чан 
слу чај), већ да су у мно гим је зи ци ма ре чи за тај по јам без (ја сне) ети мо ло ги је. 
Ако по ђе мо од Ву ко вог пре во да за òжи љак: по ре кло лат. ci ca trix је не по зна то 
(de Vaan 113), док се за нем. Nar be (иа ко је то фор мал но не спор но по и ме ни-
че ње за пад но гер ман ског при де ва *nar wa- ‘узан’), раз вој зна че ња сма тра не-
обја шњи вим (Klu ge 645). Ни за си но ним но нем. Schram me ни је по зна то по ре-
кло (ibid. 824) – што ни је би ло пре пре ка по зајм љи ва њу у окол не сло вен ске 
је зи ке: чеш. šrám (по ред ji zva9), пољ. szra ma, рус. шрам (по ред рубéц). У 
не по сред ном окру же њу на ла зи мо нпр. слн. brazgotína, буг. бè лег, мак. лу зва, 
нгр. σημάδι (у осно ви ‘знак’, што је нај оп шти ја мо ти ва ци ја). У овом ша ре ни лу 
па да у очи да се ни је дан тер мин не сво ди на име ни цу ко ја зна чи ‘жи ла’. 

2. По ТвР дЕ. Пре глед по твр да, осим основ ног об ли ка òжи љак, об у хва та и 
срод не му си но ни ме, ко ји су фик си ра ни у глав ним ре ле вант ним опи сним 
реч ни ци ма срп ског је зи ка10 (за осврт на не ке ва жни је ди ја ле кат ске, в. нап. 23). 

2.1. По сле Ву ко вог ожúљак ‘Nar be, ci ca trix’ у RJA на ла зи мо две од ред-
ни це: OŽI LJAK m. 1о ‘isto što i požíljak, t.j. mje sto na ti je lu gdje je ka kva r a  n a 
z a r a s l а, pa se po zna je sa mo bra zgo ti na, i mje sto kao da je na no vo oži vje lo (od 
ko ri je na ko ji je u ži ti, ži će, živ, ži vje ti)’. Vi di ob ži vak. (про ред Ј.В.-П.) ... 2о ‘panj 
iz ko je ga iz bi ja ju gra ne i liš će tik nad ze mljom.’ (Pa vi čić) To je da kle panj, ko ji kao 
da je oži vio (vi di po sta nje ri je či 1o ožíljak), a m o ž d а: panj, ko ji je kao iz ra stao 
iz ži la po se če nog sta bla’ (RЈА 9/1924–1927: 535)11 (про ред Ј.В.-П.). По том је у 
РСА (17/2006) спро ве де на де таљ ни ја се ман тич ка ди фе рен ци ја ци ја: òжи љак 
1.a. ‘за де бља ње на ко жи или уну тра шњим ор га ни ма, на ста ло за ле че њем, 
за ра ста њем озле де’ б) ‘траг ко ји оста је на те лу, на ње го вим де ло ви ма, услед 
осла ња ња или при ти ска на тврд пред мет’, в). бот. ‘ме сто на биљ ном тки ву са 
ко јег је от пао лист или цвет’; г) ‘траг оште ће ња, ру ше ња и сл. на пред ме ти ма, 
ства ри ма, зе мљи шту’; 2. по кр. а. ‘ме сто у људ ском, жи во тињ ском те лу ода-
кле се гра на ју, ра чва ју жи ле’;12 б) ‘део ста бла са ко ре ном по се че ног др ве та, 

до ми шља њу (ба зи ра ном на дру гој Ма ре ти ће вој опа сци s.v. ožíljak 2о, да је то м о  ж д а  као 
пањ из ра стао из жи ла, в. § 2.1.). 

8 Ма да се у од ред ни ци ‘ра на’ (уп. Wo und, BucK 304–306) на ла зе на зи ви из не ко ли ко је-
зи ка ко ји исто вре ме но зна че ‘ожи љак’. 

9 Је ди но ова реч (< псл. *ězva, ězvo, ězvъ) има го то во све сло вен ски аре ал, уп. и слч. jаzva 
‘ожи љак’, ма да она че сто зна чи ‘ра на, чир’ (та ко с.-х., буг., рус., блр.) а у не ким је зи ци ма и 
‘ја ма, бр лог’ (с.-х., слн., в. ЭССЯ 6: 56–57; уп. и ауг мен та тив ја зби на).

10 Ов де се огра ни ча ва мо на Ву ка и два нај ве ћа по то ња те за у ру сна реч ни ка, RJA и РСА, 
јер они сво је по твр де ис црп но илу стру ју при ме ри ма упо тре бе ре чи.

11 Зна че ње ко је се ти че па ња у ЭССЯ ни је ко мен та ри са но, а Скок s.v. жила по ми шља да 
је то „valj da me ta fo ra pre ma ži la ma u ko ri je nu dr ve ća“.

12 Ова де фи ни ци ја у Ба ту то вој Гра ђи за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју ла ко мо же би ти и 
ре зул тат пре о сми шља ва ња.

ЈА СНА ВЛА ЈИЋ-ПО ПО ВИЋ
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пањ из ко јег из би ја ју мла ди це’ (илу стро ва но са мо Па ви чи ће вим при ме ром 
из Вин ко ва ца, пре у зе тим из RJA): Ожи љак [је] пањ, .... Да ље се ни жу из ве де-
ни це за бе ле же не углав ном у струч ној (бо та нич кој, ме ди цин ској) ли те ра ту-
ри: òжиљ чић; òжиљ каст, òжиљ част, òжиљ чан; ожùља че ње, ожùља чи ти, 
òжиљ чи ти, не ке тво ре не и од без су фик сал ног об ли ка (в. § 2.1.1.): òжи љат, 
òжи љаст, òжиљ ни, òжиљ но.13 

2.1.1. Је ди но РСА (17/2006) до но си и без су фик сал ни об лик òжиљ m. 
по кр. ‘ожи љак’: Ожиљ се зо ве знак, што се по зна, кад се но жем по ре жеш, па р а -
н и  ц а  з а  р а  с т е  (Оток у Сла во ни ји – про ред Ј.В.-П.). 

2.2. Да ље РСА (16/2001) са др жи и је дин стве не по твр де до сад не ре ги-
стро ва ног об ли ка òбжи љак ‘ожи љак’ – не ми нов но из о ста лог и из ЭССЯ (в. 
§ 1.2.1.). То је ре дак об лик, фак тич ки огра ни чен на уче ну упо тре бу,14 са ре сти-
ту и са ним -б- (за слич не па ро ве уп. нпр. об ждè ра ти : ождè ра ти, об зà ко ни
ти : озà ко ни ти). Иа ко на фор мал ном пла ну под у пи ре псл. ре кон струк ци ју15 
из ЭССЯ, с об зи ром на сво ју не из вор ност овај об лик се не мо же упо тре би ти 
као ар гу мент за, ре ци мо, од ба ци ва ње мо гућ но сти да се ра ди о пре фик су 
*otъ.16 Али за то мо же по слу жи ти за ус по ста вља ње ве зе са òбжи вак. 

2.3. По сле Ву ка об лик пожúљак 1о ‘ма сни ца’, 2о ‘оно мје сто гдје је ра на 
за ра сла’ [види ожúљак] до но си RJA (уско ро ће и РСА, в. § 2.3.1.): PO ŽI LJAK 
m. ‘mje sto na ti je lu, gdje se po zna je ka kav uda rac ili ra na, ali vi še ne bo li, ne go 
je kao živ nu lo, oži vje lo. -žilj- je od ko ri je na ži-, ko ji je u ži vje ti, ži vot. Iz me đu 
rječ ni ka sa mo u Vu ko vu.’ У на став ку сле де: PO ŽI LJAC, ljca m. ‘isto što po ži-
ljak’. Go vo ri se u Sri je mu, na pr. vi de mu se po žilj ci kao prst. Pre ra do vić (ni je uzeo 
zgo dan pri mer, jer ob lik po žilj ci mo že bi ti i od po ži ljak). PÒŽILICA f. ‘isto što 
po ži ljak’. Iz me đu rječ ni ka sa mo u Stu li će vu (li vor, vi bex). Go vo ri se (sa na zna-
če nim ak cen tom, u Li ci) na pr. od šta imaš tu po ži li cu (Bog da no vić). PO ŽI LJI CA 
f. ‘isto što po ži ljak pod a.’; sa mo u Be li nu rječ ni ku : ‘seg no di per cos sa – si non. 
mo dri ca’ (RJA 11/1932–1935: 343). 

2.3.1. Осим ових лек си ко граф ских за пи са, у гра ђи РСА на ла зи мо још 
не ке по твр де ко је оста ју у гра ни ца ма истог твор бе но-се ман тич ког инвентарa 
и аре а ла: пòжи љак (са на по ме ном да се чу је ре ђе не го пожúљак), пожúљац, 
пожùљчић, све са Ба ни је (за бе ле жио Вор ка пић); да ље и пожùли ца: ‘оте че но 
мје сто на ти је лу гдје је шип ком уда ре но’ (из БиХ, и код Л. Гр ђи ћа Бје ло ко-
сић). Сâмо по жи љак ко ри сте Ми та Ра кић у пре во ду Јад ни ка (је дан ве лик 

13 Ова мо ве ро ват но и фи то ним ожùљча ви ца ‘вр ста ја бу ке’, из Ото ка у Сла во ни ји.
14 Без илу стро ва ња при ме ри ма ко ри сте га М. Ј. Ба тут, Гра ђа за ме ди цин ску тер ми но ло

ги ју, Но ви Сад 1886, Ђ. По по вић, Срп сконе мач ки реч ник, Пан че во 1895 и А. Ву ко вић, Ве те
ри нар ске по у ке, Бе о град 1929. 

15 Са мо ре кон струк ци ју, не и ту ма че ње ко је је уз њу да то. 
16 До ме ша ња *оb- и *otъ- до ла зи нпр. у рус. ди јал. отжúть ‘оздра ви ти’, ‘на ви ћи се, 

из ра сти, да ти из дан ке’, отжúться ‘за це ли ти, за ра сти, из ле чи ти се’ (в. још у ЭССЯ 39: 162–165 
s.vv. *otъži ti (sę), *otъži va ti (sę), *otъživěti (sę), *otъži vi ti (sę) и за дру ге је зи ке) али то ов де ни је 
слу чај (ма да се та кво ме ша ње мо же прет по ста ви ти код ожа ли ти < на вод но *об жа ли ти, за-
пра во од < *отьжа ли ти, иа ко то ни је не дво сми сле но ја сно као у осо је < *отьсо је, где се ман-
ти ка се но ви то сти ис кљу чу је мо гуч ност ре кон струк ци је пред ло шка *об со је – упр кос ЭССЯ 
29: 251–253).

ЈОШ ЈЕД НОМ О РЕ ЧИ ÒЖИЉАК ‘CI CA TRIX’



по жи љак пре ко че ла па до обра за), В. На зор у Па сти ру Ло ди (ка кви тра го ви на 
оним омр ша вље лим ... тје ле си ма! Ма сни це и мо дри це ... по жиљ ци од ши ва ња жи ве 
ко же) и Т. Ма ре тић, у пре во ду Оди се је ([Одисеј] по ми сли, да му пре по зна ла не 
би по жи љак ба ба при мив му но гу).17 

2.3.2. Да кле, већ при ме ће ну фор мал ну по ду дар ност и си но ни ми ју об ли-
ка òжи љак и пòжи љак (та ко још код Ву ка) пра ти не ве ли ка ва ри јант ност из ве-
де ни ца са пре фик сом по-: ма ску ли нум са ал тер на тив ним су фик сом -ац18 и 
фе ми ни на на -ица (код Бе ле и Сту ли ћа) са ва ри ра њем за вр шет ка осно ве л/љ, 
и у жен ском ро ду (ве ро ват но пре ма ра на или пре ма мо дри ца). Зна че ње ‘мо-
дри ца, траг удар ца’ ши ри и се ман тич ки ди ја па зон ре чи, али ипак ни је у ко-
ли зи ји са основ ним зна че њем.19 Ви ше о ово ме в. § 3.6. 

2.4. Си но ним òбжи вак до бро је до ку мен то ван већ у RJA, али са мо при-
ме ри ма из М.Ђ. Ми ли ће ви ћа (и без ети мо ло шког ко мен та ра): OB ŽI VAK m. 
‘isto što ožíljak, požíljak t.j. mje sto na ti je lu, ko je je bi lo ra nje no, pa ra na za ra sla, i 
on da mje sto kao na no vo oži vje lo’. Sa mo u jed no ga pi sca. Ob živ ci od ra na po zna va će 
mu se do kle god je živ. | Na de snom obra zu ima ob ži vak od ne ke po ve će ra ne. – Isti pi sac 
uzi ma ob ži vak i za mje sto na dr ve tu, gdje je bi lo što ure za no pa se ob živ či lo; vi di 
pri mjer pod ri je či, ko ja sad do la zi [OBŽIVČITI SE]. Ми ли ће ви ћев ре пер то ар 
из RJA у РСА је про ши рен, и до пу њен са још пар дру гих по твр да (са истог 
те ре на): òбжи вак 1о ‘траг ра не на људ ском те лу’: Обжùвакъ (sic!) на ра ни на 
тѣлу кадъ за ра ста ти поч не | По сле не ког вре ме на, по вре ђе ни се де ло ви сје ди не об-
жив ком ткивâ, и ра на за ра сте,20 већ и 2о ‘траг од за це ље не, за мла ђе не по вре де 
на др ве ту’: Кадъ за се чешъ др во, па она за се чо ти на за ра ста ти поч не, он да се оно 
об ра станѣ зо ве об жи вакъ (та ко ђе М. Ђ. Ми ли ће вић, РСА). Ово по след ње зна-
че ње на ла зи се и у Ми ло ша ко ви ће вој збир ци ре чи из Ту пи жни це: Об жи вак 
зна чи на за пи су о ж и  в љ е  н а  ко ра но ва, мла да где је крст о ли ти ја ма исе чен (про-
ред Ј.В.-П.), а да ље у кон тек сту за пи са, та ко ђе у пу то пи су по Ср би ји (с кра-
ја XIX ве ка) код Вла ди ми ра Ка ри ћа (у опи су оби ча ја при ли ком про сла ве 
за ве ти не, се о ске сла ве): Поп по но во очи та мо ли тве, и за пис се об но ви ски да ју ћи 
онај об жи вак ко ји се на уре за но ме кр сту за го ди ну да на ухва тио (све РСА).21 

17 Та ко и два усме на ин фор ма то ра за Бен ко вац, Книн и Об ро вац.
18 Ма ре ти ће ву сум њу у ве ро до стој ност по твр де из Сре ма због дво сми сле но сти Пре ра-

до ви ће вог при ме ра (в. § 2.3.) раз ве ја ва по твр да са Ба ни је у гра ђи РСА.
19 Об лик пòжи љак је, бу ду ћи ма ње фре квен тан и ма ње про дук ти ван, да нас остао ван 

стан дард ног је зи ка. Не ма га у Ма ти чи ном Реч ни ку срп ског је зи ка (2007, 2011), ни у Реч ни ку 
си но ни ма П. Ћо си ћа (2018), ма да га до но си ше сто том ни Ма ти чин Реч ник срп ско хр ват ског 
књи жев ног је зи ка (1967–1976), а ко ри сти ли су га нпр. Ри стић и Кан гр га у дво је зич ном не мач-
ко –срп ском реч ни ку (1963).

20 Ов де и ње гов при мер ко ји као је ди ни сто ји у RJA: Об жив ци од ра на по ка зи ва ће му се 
до кле је год жив.

21 Да ље је од овог об ли ка пра вил но на стао де но ми нал OB ŽIV ČI TI SE pf. ‘za ra sti (o ono-
me, što je bi lo ra nje no ili ure za no). Iz ve de no od osno ve ob ži vak. Sa mo u jed no ga pi sca [М.Ж. 
Милићевић]. Sva ke go di ne ... ode lje se ovaj ob ži vak ko ji se oko kr sta obživčiо za go di nu da na. | Da bi se 
ra na br že i lak še ob živ či la. | On da ode lju ob živ če nu ko ru oko kr sta na za pi su. (RJA 8/1917–1922: 500–501). 
Осим последњeг при ме ра из Ми ли ће ви ћа, РСА до но си још не ке s.v. òбжив чи ти се pf./impf. 
‘за ра сти, за це ли ти, за мла ди ти се (о ра ни, по вре ди уоп ште)’: Ра на се већ по че ла об жив чи ти. | Хе-
ћим-То ма [је] у том ви да њу, сво јим ро ђе ним усти ма иси са вао гној из ра зних гној них ка на ла да би се 
ра на бр же и лак ше об жив чи ла. | Он да оде љу об жив че ну ко ру око кр ста на за пи су. 
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2.5. Тре ћи си но ним, жûљ ‘траг од ра не, ожи љак’, по све до чен са мо у 
при год ној на род ној пе сми (Ви е нац уздар ја А. Ка чи ћу Ми о ши ћу) и два пут у 
пе сма ма Ј. Ј. Зма ја ов де не узи ма мо у об зир јер сма тра мо да је у пи та њу ока-
зи о нал на упо тре ба, ве ро ват но me tri ca u sa, из вор ног об ли ка òжи љак (или 
пòжи љак) са афе ре зом и апо ко пом.22

3. АнА лИ ЗА. Ако се до сад из не ти ин вен тар по твр да узме за прак тич но 
ко на чан,23 оста је да се обра зло жи иде ја о из во ђе њу ове ма ле по ро ди це ре чи 
од гла го ла *ži(vě)ti (в. § 1.4.). Осим до ма ћих па ра ле ла и/или си но ни ма, да ље 
раз ми шља ње у том прав цу до дат но оправ да ва чи ње ни ца да и на сло вен ском 
те ре ну по сто је раз ли чи то пре фи ги ра ни об ли ци псл. гла го ла *ži ti, ži vǫ (пре 
све га кон ти ну ан те псл. пред ло жа ка са *ob- и *za-, мо жда и са *po(d)-), са зна-
че њем ‘за раст(ат )ти , ожи ве ти’ – ма да ни су сви под јед на ко до бро по све до чени.

3.1. За име ни цу òжи љак про из вод ни гла гол ни је био сим плекс жи ти 
(ни ти жив(j)ети) не го пре фи ги ра ни об лик *ожи ти (где је о- мо гло ал тер-
ни ра ти са ре сти ту и са ним *об-). Да нас не по све до че ни *о(б)жи ти, *о(б)жи вим, 
ре ал но се прет по ста вља на осно ву не са мо књи шких по твр да, у српсл. o/iti 
‘re vi vi sce re’: mrqtqvq bRstq, i ne o/ive (1200–1208, св. Са ва, РКС 2: 209) и српсл. 
o/ivi ti ‘vi vi fi ca re’: nad [a me vqzdvi/e i ou mrq {ve na me w/ivi (1330, Де чан ска 
хри со ву ља; w/ivi ou mrq{tvlen qnRh 1322, Гра ча нич ка по ве ља, ibid.), већ и из 
на род ног, ста ро срп ског је зи ка, где је по све до чен па р ти цип сим плек са стсрп. 
/ilq (в. § 3.2.).24 Евен ту ал на ре кон струк ци ја *об жи ти пре ма òбжи љак није 
по у зда на због уче ног ка рак те ра и огра ни че не по све до че ност те ре чи (в. § 2.2.).

3.2. Да ље је прет по ста вље на твор ба те кла та ко што је на пар ти цип пер-
фек та ак тив ног *o(b)žilъ до дат су фикс *-ъkъ (о ње му в. нпр. Sław SKi 1974: 
93–94). Овај кон крет ни па р ти цип ни је по све до чен, али по сто ји за пис пар ти-
ци па основ ног гла го ла, још у стсрп. /ilq: ka ko ste /ili u dqni go spo di na mi wtqca 
(1254, краљ Урош Ду бров ча ни ма), va [i prq vi i na [i prq vi /ili sM M ve li koi 
l}bvy (1395–1423, Ду бров ча ни де спо ту Сте фа ну – оба у РКС 1: 339 s.v. /iti). 
Осим то га, по сто је и де ри ва ти пар ти цип ске осно ве, на ро чи то у оно ма сти ци.25 

22 Ина че Вук има жûљ ‘оно што пук не на ле ду или на ста клу, као жи ца, Riss, ri ma’ [cf. 
па ја, пру га, стр(иј)ека], та ко и у RJA. У РСА још и зна че ња ‘пу ко ти на, на пр сли на (у ко сти, 
се мен ки)’ и ‘шкр жни отвор код ри бе’. Код Ско ка је (са мо пре ма Ву ко вој по твр ди) та име ни ца 
сме ште на s.v. žȉla, али је мо жда пер спек тив ни је до ве сти је у ве зу са ди јал. жиљну ти [тј. 
жи̍ љне] ‘уда ри ти, зврк ну ти’ (Ти мок, РСА), да ље и са буг. жùля ‘бо дем’ (в. § 1.2.1.) у ши рем 
сло вен ском кон тек сту. 

23 Пре гле да њем не ко ли ко зна чај ни јих и обим ни јих ди ја ле кат ских реч ни ка ни смо на и-
шли на но ве при ме ре – чак у мно ги ма ни основ но òжи љак ни је по све до че но (нпр. Ста нић за 
Уско ке, Ха џић за Ро жа је, Цви је тић за Ужи це, Зла та но вић за Вра ње, Ми тро вић за Ле ско вац, 
Пе тро вић за Ба ни ју и Кор дун, Јо ви чић за Др вар, Ла зић за Ма чву), али има га нпр. Сте во Дал-
ма ци ја за Пот ко зар је (2004) òжи љак ‘траг на ко жи од ка кве ра не’, као и Реч ник срп ских го во
ра Вој во ди не (6/2006: 56) òжи љак ‘бе лег’ (Бе геч, То ма ше вац, Срем ска Ми тро ви ца) и по̏жи љац 
‘ма сни ца’ (Бе геч, ibid. 216).

24 РСА бе ле жи и заст. (хрв.) ожи ти, ожи јем ‘ожи ве ти’ (из вор је Franjо Мarković, Iz mla
dih da na, Za greb 1883, 159). Уп. и Ма ре ти ћев ко мен тар: „na šao se još je dan pri mjer, u ko je mu je 
zna če nje: ‘osta ti živ’. Štit, pod ko jem se svak mo že sa hra nit i ožit.“ (о по твр ди код ду бро вач ког 
пи сца из XVI ве ка, Ма вра Ве тра ни ћа, в. RЈА s.v. oži ti), где је по све до чен ин фи ни тив.

25 Та ко их РКС (1: 338) бе ле жи два: српсл. /ili [te ‘пре би ва ли ште, ста ни ште’ (уп. и Va
il lant 4: 424, та ко ђе рус. жи лой ‘на ста њен; стам бе ни’) као и стсрп. пре зи ме (пар то ни мик) 
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Прет по ста вље но стсрп. *o/ilqkq, -lka, за тим би од XIV–XV ве ка пра вил но 
да ло *ожи лак, ожи о ка.26 Али ка ко се та ква ва ри јант ност осно ве из бе га ва, 
у овом гла сов ном кон тек сту се кун дар но се раз ви ло љ умек ша ва њем л (уп. 
пòде љак. љка уме сто пра вил ног пòде лак, пòде о ка < подѣльк).27 

3.3. Зна чај но је да по сто ји и си но ним òбжи вак, ко ји се од òжи љак раз-
ли ку је са мо по осно ви – ко ја је пре зент ска а не па р ти цип ска. То је очитo 
де вер бал са су фик сом -ак од обжúве ти у не до ку мен то ва ном зна че њу ‘за це-
ли ти (се), за ра сти (о ра ни)’,28 са мо је пи та ње да ли -в- у осно ви тог гла го ла 
за и ста по ти че од пре зен та (уп. још стсл. /iti, /iv\) или је ипак плод на сла-
ња ња на при дев жûв,29 чи ме би у срп ском ста ри је *ожи ти би ло ис ти сну то 
де а дјек ти вом ожúв(ј)ети, ожúвим. Се ман тич ка ве за тог гла го ла и име ни це 
од лич но је потк репљенa опи сом из Ту пи жни це („ожи вље на ко ра”, в. § 2.4.). 
За пре фикс об- ре ал но је прет по ста ви ти да је упо тре бљен под ути ца јем си но-
ним ног обрáст(ат)и – где је он фо нет ски и се ман тич ки (пра те ћи про стор ни 
аспе кат за о кру жи ва ња) аде кват но упо тре бљен. 

3.3.1. Сви на ве де ни при ме ри упо тре бе ре чи òбжи вак до зво ља ва ју мо гућ-
ност да је дру го зна че ње за пра во би ло при мар но, тј. да је тер мин ко ји се пр во-
бит но од но сио на др во на кнад но пре нет на чо ве ка. Па да у очи да исту се ман-
тич ку двој ност по ка зу је и òжи љак, с об зи ром на зна че ње ‘пањ из ко га из би ја ју 
гра не и ли шће ...’, што по твр ђу је по тен ци јал прет по ста вље ног по ла зног гла-
го ла да озна чи ожи вља ва ње, за жи вља ва ње по се че ног или по вре ђе ног др ве та.

3.3.2. О аре а лу об ли ка òбжи вак не ма по у зда них по да та ка – осим чи-
ње ни це да га (као и ње гов де но ми нал) оби ла то ко ри сти исти онај пи сац код 
ко га је ви ше крат но по све до чен òжи љак, Ми лан Ђ. Ми ли ће вић (ро дом из 
Рип ња код Бе о гра да).

/ili:q (са упу ћи ва њем на MS 228 – где се ра ди о по ве љи Кон стан ти на Бал ши ћа Ду бров ча ни-
ма из 1395. го ди не ко ју је пи сао ло го тет ra di;q /ilikq vi nU/ilikq). Да ни чић има од ред ни цу 
vi nou/il i где пи ше све ве ли ким сло ви ма: ra di;q /ilikq vi nU/ilikq и на по ми ње: „ми слим да 
је у тој ри је чи са ста вио са сво јим пре зи ме ном ри јеч vXnou хо те ћи са мо по ка за ти да же ли да и 
у на пре дак јед на ко жи ви“ (РКС 1: 115, уп. vXnou ‘sem per’ ibid. 193). Ни је ис кљу че но ни да је 
ствар но по сто ја ло лич но име *vi nou/il q, уп. у Де чан ским хри со ву ља ма vi no u bratq (ГР Ко вИћ 
1986: 54). У ста ро ру ском је по све до че но име Жи ли слав, у ста ро че шком Do ma žil (Svo Bo da 1964: 
93). На ше Жил, ода кле је пре зи ме (па тро ни мик?) Жи лић, нај бо ље се ту ма чи као хи по ко ри стик 
од не ког име на сло же ног са *žilъ. Се ло Жи ли ћи по сто ји код Го ра жда. На ову оно ма стич ку 
гра ђу љу ба зно ми је ука зао проф. Алек сан дар Ло ма.

26 У ову ре кон струк ци ју пре ко па р ти ци па укла па се и са вре ме на ак це нат ска па ра диг ма, 
за раз ли ку од Ву ков(ск )е ко ја мо жда по ти че од ите ра ти ва (ожи вља ва ти, *под жи вља ва ти – што 
је у скла ду са зна че њем про це са за жи вља ва ња ра на, уп. „пра шак за за жи вља ва ње ра на“ у § 3.7).

27 Траг па ра лел ног по сто ја ња обе ва ри јан те па р ти цип ске осно ве (са ве лар ним -л- и па-
ла тал ним -љ- ) мо жда се огле да у па ру фе ми ни на пòжи ли ца (Сту лић) : по жи љи ца (Бе ла).

28 За две по је ди нач не по твр де у РСА, са ства р но по све до че ним зна че њи ма: обжúве ти 
‘пре жи вља ва ти, тра ја ти, оп ста ја ти’ („жи ве и об жи ве вѣко ми це“, Ф. Ку ре лац, 1862), као и 
обжúва ти ‘ужи ва ти’ (Ђ. По по вић у Срп ско-не мач ком реч ни ку, 1895), не мо же мо би ти си гур-
ни да су ау тен тич но до ма ће а не по зајм ље не из не ког дру гог сло вен ског је зи ка (че шког ?).

29 Да ље се чак мо же по ста ви ти пи та ње да ли -в- у òбжи вак за си гур но по ти че од оног 
ко је је у жûв, жúв(ј)ети. Оно би мо гло ре флек то ва ти и пре лаз л > о, јер нпр. РСА по ред жиока 
< жûлка бе ле жи и живка (ове при ме ре да је мо са мо као фо нет ску илу стра ци ју). Та ко би смо 
има ли *об жильк, лка > *об жи лак > *об жи о ка > *об жив ка, и отуд ус по ста вљен но ми на тив 
òбжи вак. Дру гим ре чи ма, и òбжи вак би се мо гао сво ди ти на исти пред ло жак *оbžilъkъ.
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3.4. Kao уну тар је зич ку па ра ле лу тре би има ти у ви ду из ве де ни це гла го ла 
обрá сти pf. из ме ђу оста лог ‘при ра ста њем се за мла ди ти, за ра сти (о по вре ђе ном 
ме сту, ра ни)’ (РСА): си но ним но по кр. òбра сли на f. ‘мла до тки во на ра ни (код 
чо ве ка или жи во ти ње) одн. на оште ће ном ме сту (код биљ ке) ко је се ства ра 
при за це ље њу, за ра шће њу, за млад’ (Ље штан ско, РСА), са истом твор бом као 
òжи љак (пре фикс и осно ва пар ти ци па, са мо уз про ме ну ро да због дру гог су-
фик са, -ина), да ље са су фик сом -ак (али без пар ти цип ске осно ве) и òбра стак 
m. ‘мла ди ца, из да нак’. За од нос обжú(вје)ти : обрá сти30 уп. и твор бе но-се ман-
тич ку па ра ле лу (огра ни че ну на пре фикс, ма да је јед но гла гол ска име ни ца а 
дру го no men re sul ta ti vum) у ци та ту „он да се оно об ра станѣ зо ве об жи вакъ” 
(в. § 2.4.).

3.5. Кон ти ну ан те псл. *o(b)ži ti (sę), *o(b)ži vǫ у оста лим сло вен ским је зи-
ци ма бо га то су по све до че не у ши ро ком ди ја па зо ну зна че ња од оп штих као 
‘ожи ве ти; вас кр сну ти’, ‘оспо со би ти за жи вот’, ‘до ћи к се би’ до кон крет ни јих 
‘оздра ви ти’, ‘опо ра ви ти се (од бо ле сти, гла ди, ра на)’ и сл., нпр. струс. об жи ти 
‘оста ти жив, опо ра ви ти се (од бо ле сти, гла ди, ра на итд.)’, рус. ди јал. ожúть 
‘опо ра вља ти се’, ожúться ‘из ле чи ти се, опо ра ви ти се; оспо со би ти се за жи-
вот’, стчеш. ob ži ti sě ‘до ћи се би, окре пи ти се’, чеш. oži ti ‘окре пи ти се’, глуж. 
wob žić ‘за це ли ти, за ра сти’, ‘за тво ри ти се (о ра ни)’ (ЭССЯ 31: 252–253 s.v. 
*ob ži ti sę). Овај по след њи, гор њо лу жич ки при мер, нај бли жа је фор мал но-се-
ман тич ка па ра ле ла на шем прет по ста вље ном про из вод ном гла го лу *об жи ти 
‘за ра сти (о ра ни)’.

3.6. Пи та ње је да ли се мо же ре кон стру и са ти још не ки гла гол, пре фи-
ги ра ни об лик од псл. *ži ti, *ži vǫ у зна че њу ‘за ра сти, за це ли ти (се)’ од ко га 
би он да мо гао би ти из ве ден пòжи љак (а мо жда и оста так те ма ле по ро ди це 
ре чи на по-).

3.6.1. Гла гол пре фи ги ран са мо са по- не ма од го ва ра ју ћа зна че ња, ни ти 
у срп ском (в. пожúве ти, пожúви ти, пожúвје ти, пожúвље ти = жúвим ‘im 
Ru he und Fri e den ver le ben, tran si go (le ni ter) ae vum’ код Ву ка; слич но и RJA као 
и гра ђа РСА), ни ти у дру гим сло вен ским је зи ци ма (нпр. чеш. po žiť pf. ‘по је сти, 
по пи ти, про гу та ти’, po ži tek ‘ужи ва ње, за до вољ ство’, пољ. pożyć ‘по жи ве ти ма-
ло, не ко вре ме’, рус. пожúть ‘по жи ве ти, про жи ве ти’ tr. и ‘да ти уто чи ште’ итд.).

3.6.2. Об ли ка са пре фик сом под- у срп ском је зи ку прак тич но уоп ште 
не ма,31 као ни дру где на сло вен ском ју гу (ни је по твр ђен у сло ве нач ком32), ме-
ђу тим у на ред ним све ска ма ЭССЯ сва ка ко ће се на ћи од ред ни ца псл. *pod ži ti 
(sę) по што ње го ве кон ти ну ан те по сто је не са мо у зна че њу ‘(п)одр жа ва ти жи вот 

30 Прет по ста вља мо да је овај го то во си но ним ни гла гол са за ко но мер но очу ва ним -б- ис пред 
-р- (за кон ти ну ан те псл. *obor sti у дру гим сло вен ским је зи ци ма, уп. ЭССЯ 28: 131–132), упра во 
ло кал но мо гао сна жно ути ца ти на ре сти ту и са ње -б- у ожú(вје)ти. 

31 У гра ђи РСА на шла се са мо јед на ау тен тич на по твр да – ма да (аре ал но и се ман тич ки) 
про бле ма тич на – у опи су је ла из Ђев ђе лиј ске ка зе (С. Та но вић, СЕЗб 32: 282, Бгд. 1925), где 
се за ја ни ју пу же ви у та ви „на ли ју вре лом во дом да не под жи ве“ ‘пре жи ве, оста ну жи ви’ (?). 
Дру га је из ре прин та ове пр ве, а тре ћа пе снич ки упо тре бљен пар под жи вот : над жи вот (В. 
Вел мар-Јан ко вић).

32 За овај по да так ду гу јем ве ли ку за хвал ност ко ле ги ни ци др Мет ки Фур лан из In šti tu ta 
za slo ven ski je zik Fra na Ra mov ša. 
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(или ва тру)’33 већ (за сад са мо у ру ском) и у они ма ко ја од го ва ра ју с.-х. име-
ни ци пòжи љак: рус. ди јал. поджúть ‘ма ло за ле чи ти, за ра сти; за тво ри ти се 
(о ра ни)’, под живúть / под живля́ть ‘жив ну ти, оја ча ва ти, под гре ва ти, под-
стре ка ва ти, по бу ђи ва ти’, поджúвь ‘из ле че ње, опо ра вак’, у из ра зу: Ид ти на 
под жив ‘за жи вать (о ра не)’ (СРНГ 28: 8).34 За то се не мо же са свим ис кљу чи-
ти мо гућ ност да је и у срп ском ипак по сто јао гла гол *под жи ти, од ко га би 
име ни ца пòжи љак би ла из ве де на (под ути ца јем или не за ви сно од òжи љак, 
òбжи вак). Са свим те о риј ски је мо гу ће да се та ква по твр да на ђе у не ком ди-
ја ле кат ском реч ни ку.

3.6.3. Још од Ву ка, пожúљак се тре ти ра као си но ним ожúљка, али се не 
зна за си гу р но ка ко је до шло до њи хо ве фо р мал но-се ман тич ке по ду да р но сти 
– је ли она из вор на или на кнад на. Упр кос од го ва ра ју ћим рус. ди јал. гла го-
ли ма (в. § 3.6.2), док се не на ђу по твр де за *по(д)жи(ве)ти ‘за ра сти’, мо же се 
са мо услов но ра чу на ти са тим да је пòжи љак про шао исти твор бе ни про цес 
као и òжи љак, за тим да је пожúљац ве ро ват но ре зул тат на кнад не твор бе 
пре ма мно жи ни пожúљци, као и да је пòжи ли ца ‘ма сни ца’ уни вер би зо ва но 
*под жи(ве)ла ра на, а ње на ва ри јан та по жи љи ца, са умек ша њем л > љ, ре зул-
тат ути ца ја ма ску ли на са -љ-. Осим ако ни су и фе ми ни на из ве де на од па р ти-
ци па до да ва њем су фик са -ica (у функ ци ји по и ме ни че ња при де ва тј. пар ти ци па, 
в. Sław SKi 1974: 98–99).

3.6.4. У сва ком слу ча ју, уо ча ва се и од ре ђе на ком пле мен тар ност аре а ла 
об ли ка на по(д)-, ко ји су за пад ни ји (Ба ни ја, Ли ка, Дал ма ци ја, Ду бров ник, 
Срем) не го они на о(б)-: ò(б)жи љак (Ба ра ња, Сла во ни ја, Ср би ја) и сли чан 
му òбжи вак (Ср би ја), ко ји су по све до че ни на ис то ку / се ве ро и сто ку (Ба ра-
ња?) с.-х. те ре на. Пи та ње је шта нам то го во ри – ве ро ват но да су ау тох то ни 
сва ко на свом те ре ну. 

3.7. Са дру ге стра не, за об ли ке са пре фик сом за- је сте по све до чен гла гол 
од го ва ра ју ће се ман ти ке (за це љи ва ња ра на): за жив љáва ти impf. ‘за ра ста ти, 
сми ри ва ти се (о ра на ма, по вре да ма)’35 као и гла гол ска име ни ца за живљáвaње 
n.: За за жи вља ва ње ра на слу жи и пра шак од ко ре на [срчењака] (РСА). Ме ђу тим, ње-
го ви по тен ци јал ни пост ве р ба ли, *за жи вак или *за жи љак, ко ји би зна чи ли 
‘ожи љак’, ни су по све до че ни.

3.7.1. Слич на је си ту а ци ја и у ру ском: зажúть ‘за ле чи ти (се), за це ли ти, 
за ра сти (о ра ни)’, по ред ‘жив ну ти, по че ти нов жи вот’, за живля́ть ‘за ле чи ти, 
ис це ли ти’, ра на зажúла ‘ра на је за ра сла’, жúвая ра на ‘ра на ко ја још ни је 
за ра сла’ итд.

33 Нпр. слч. po džiť pf. ‘про жи ве ти, пре жи ве ти, до жи ве ти; ис ку си ти, пре тр пе ти’, po dži vo tať 
impf. ‘одр жа ва ти ва тру’ (SSN 2: 905), чеш. (рет ко, за ста ре ло) po dži vený ‘не до вољ но ухра њен’, 
po dži ve nost ‘пот хра ње ност’ (PSJČ 4/1: 493); пољ. podżyć ‘пре жи ве ти, пре ћи, ис ку си ти’, пољ. 
podżywić ‘на хра ни ти, окре пи ти до од ре ђе не ме ре, под го ји ти’; podżyły ‘за шао у го ди не, оста рео; 
ма ло ма стан’ (SJP 4: 450).

34 Об ли ком су те ре чи, као пост вер ба ли од пре зент ске осно ве – ма да без су фик са – бли жи 
на шем òбжи вак. 

35 По ред оче ки ва ног зна че ња у по кр. зажúве ти pf. ‘одр жа ти се у жи во ту, пре ста ти уми-
ра ти’ Бач ка, Ба нат, осим ‘по че ти жи ве ти’, ‘по че ти бу ја ти, по те ра ти из дан ке’ (све по РСА). 
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4. ЗА КљУ чАК. Ако се из у зму све ре зер ве, из ре че не на ро чи то у § 3.6.–3.6.3., 
на ме ће се за кљу чак да се сви по ме ну ти и раз ма тра ни об ли ци, без об зи ра на 
пре фикс (о-, об-, по-, *под-), на род (му шки или жен ски), на су фикс (-ак или 
-ац, као и -ица), или чак на осно ву (пар ти цип ску -л /-љ или пре зент ску -в) у 
крај њој ли ни ји фор мал но мо гу све сти на гла гол жú(вје)ти (тј. заст./стсрп./
српсл. /iti) а са дру ге стра не да тај гла гол, у чак ви ше пре фи ги ра них ва ри ја-
на та, има се ман тич ки по тен ци јал да раз ви је зна че ње ‘за ра сла ра на, ожи љак’ 
(ко ји по ка зу је не са мо на до ма ћем већ и на ши рем сло вен ском пла ну). Та ко 
се, бар за са да – док се не по ја ве но ви по да ци, ка кви ма ди ја лек то ло ги ја уме 
да „об ра ду је” ети мо ло ге (в. нпр. влА јИћ-По По вИћ 2011) – мо гу ста ви ти ван 
сна ге оба ту ма че ња ко ја је сво је доб но дао Скок. 
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Ja sna Vla jić-Po po vić

THE ETYMO LOGY OF S-CR. òžiljak ‘SCAR, CI CA TRIX’ RE VI SI TED

S u m  m a r y

This pa per de als with the etymo logy of S-Cr. òžiljak ‘scar’ (the only term for ‘ci ca trix’ in 
stan dard Ser bian, le xi co grap hi cally first re cor ded in Vuk’s Srp ski rječ nik) and its small word fa mily 
con si sting of synonymo us dial. òžilj, òbžiljak, òbživak, pòžiljak as well as for mally and se man ti cally 
clo se forms po ži ljac, obs. pòžilica, po ži lji ca ‘bru i se’. The hit he ro in ter pre ta tion of òžiljak as de ri ving 
from òžiliti < žȉla ‘ten don; vein; ro ot ha ir’ (Skok and ЭССЯ), ne glects al most a cen tury old com ment 
ma de in RJA by its edi tor To mo Ma re tić, that it was „from the sa me ro ot as in ži ti, ži će, živ, ži vje ti 
[‘to li ve; li fe; ali ve’]”. In this pa per, Ma re tić’s idea is re vi ved by spe cifying  the Old Ser bian oži ti as 
its de par ting form, which is then ju sti fied by ar gu ments of word for ma tion (part. pеrf. act. *ob žilъ 
+ suff. -ъkъ), and in the se man tic do main sup por ted by ade qu a te me a nings of the de ri ving verbs 
(pre fi xed by not only *ob-, but al so by *po(d)- and *za-) in ot her Sla vic lan gu a ges. The in ter nal 
pa ral lel of S-Cr. obrás(at)ti (im)pf. ‘to heal, mend (of wo unds, in ju ri es)’ and its af fi xed de ver bals 
òbrastak m. ‘young tis sue on a wo und’, òbraslina f. ‘spro ut, sa pling’ is al so po in ted at. The qu e sti on 
of the exact re la ti on ship bet we en òžiljak and pòžiljak is left open, due to the fact that the re cord of 
the verb Serb. *po dži(vě )ti  is still mis sing.

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ (При мље но: 31. ав гу ста 2019;
Ети мо ло шки од сек при хва ће но: 6. но вем бра 2019)
Кнез-Ми ха и ло ва 36, 11000 Бе о град
ja sna.vla jic @isj.sa nu.ac .rs 
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UDC 811.16’373.6
Изворни научни рад

Aljo ša Mi len ko vić

TWO ETYMO LO GI CAL RE E XA MI NA TI ONS 
(*ščěpjàti and *velìkъ/*velьkъ in Lek hi tic)*

Po la bian /steṕă/ ‘split’, Kas hu bian szcze pi ac, and Po lish (roz)szcze pi ać de ri ve from the 
ite ra ti ve verb *ščěpjàti (ac cent pa ra digm [b]), not *šče pja ti, as tra di ti o nally ma in ta i ned, whilst 
Po lish wi el ki ‘big’ and Po la bian /vilťĕ/ go back to Pro to-Sla vic *velьk-. The suf fix *-ik-/*-ьk-, 
ex trac ted from qu an ti ta ti ve pro no uns and adverbs, has been ad ded to the sim ple adjec ti ve 
*velь. It is pro po sed that Kas hu bian wi aldżi and wiôldżi ‘big’, who se ro ot-vo ca lism is ir re gu lar, 
ha ve been in flu en ced by the ir an tonyms  małi and môłi.

Key words: etymo logy, word for ma tion, Pro to-Sla vic, Lek hi tic, Po la bian, Kas hu bian, 
Po lish.

По лап. /steṕă/ ‘це па ти (др ва)’, каш. szcze pi ac и пољ. (roz)szcze pi ać из во де се из *ščěpjàti 
(ак це нат ска па ра диг ма [b]), не из *šče pja ti, ка ко се тра ди ци о нал но прет по ста вља, док 
пољ. wi el ki и по лап. /vilťĕ/ ‘ве ли ки’ по ти чу од псл. *velьk-. Ал тер на ци ја из ме ђу *i и *ь у 
ме ди јал ном сло гу ука зу је да је не из ве де ни при дев *velь про ши рен на став ком *-ik-/*-ьk-, 
пре у зе тим од за ме ни ца и при ло га са зна че њем ко ли чи не. Каш. об ли ци wi aldżi и wiôldżi 
‘ве ли ки’, са ина че не пра вил ним во ка ли змом ко ре на, раз ви ли су се под ути ца јем ан то-
ни ма małi/môłi.

Кључ не ре чи: ети мо ло ги ја, твор ба ре чи, пра сло вен ски, ле хит ски, по лап ски, ка шуп-
ски, пољ ски.

0. in tro duc tory re marKS. This ar tic le chal len ges the exi sting etymo lo gi es of 
Plb. /steṕă/ ‘split’ (sec tion 1) and Kash. wi eldżi/wi aldżi/wiôldżi ‘big, gre at’ (sec tion 2), 
along si de with the ir Lek hi tic cog na tes. The pre vi o us scho lar ship is to be put un der 
scru tiny and the pho no logy and for ma tion of our words ca re fully re-exa mi ned. 
The fin dings of post-1957 Sla vic ac cen to logy play a pro mi nent ro le in this etymo-
lo gi cal con tri bu tion.

1. the ori gin of PlB. /steṕă/ ‘SPlit’
1.1. What ap pe ars to be the com mu nis opi nio on the bac kgro und of Plb. /steṕă/ 

‘łupie, rozszcze pia (dr ze wo)’ (SEJDP 759), ‘he splits’ (PED 137), ‘spal ten, zer spal ten’ 
(TLDP 1087) – all three dic ti o na ri es de ri ve the form from PSl. *šče pja jetъ – is 
cast in to do ubt in this sec tion. Af ter re ve a ling the draw backs of the pre va lent vi ew, 
a new, mo re te na ble ex pla na ti on shall be put forth.

1.2. The Po la bian word is at te sted as Ste pia (H), Stêpia (B1) and te pia (HWfb). 
The di ac ri tic in B1 marks the stress on the pe nult, so the vo wel of the ul ti ma te sylla ble 
is ine vi tably re du ced: /steṕǝ/ (SEJDP 759), i.e. /steṕă/ (PED 137; TLDP 1087).

* This pa per has gre atly be ne fi ted from the com ments ma de by Pro fes sor Or sat Li go rio. I am 
al so in deb ted to three anonymo us re vi e wers, who po in ted out se ve ral in con si sten ci es in the first 
sub mit ted ver sion. All even tual re ma i ning draw backs are en ti rely my re spon si bi lity.
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As for the ppp.nom.sg.n /steṕonă/, the at te sta ti ons in clu de: Stepióna (H), 
Stepyóna (B1; B2; C), Ste pjo na (H574; H880); TLDP 1087.1

I fa i led to find any Kas hu bian re la ted forms in ra mułt 1893, or in SEK. 
Ho we ver, Sychta has re cor ded ščeṕac, prs.3sg ščėṕå (SgK V: 234), i.e. szcze pi ac, 
szczépiô in the stan dard no ta tion. The Slo vin cian co un ter part (-ščìe̯pjăc, prs.1sg 
-š̍čėpją, 2sg -ščė̂pjȯš (SW 1149)), just li ke the Po lish one, hap pens to be unat te sted 
as a sim ple verb.

No clu es abo ut the ori gi nal Lek hi tic qu an tity of *e (< PSl. *e, *ě) can be de-
du ced from stan dard Po lish (as op po sed to Kas hu bian); com pa re Pl. inf świ e cić 
‘shi ne’, prs.3sg świ e ci vs. Kash. swi ecëc, swiéci < PSl. *světìti, *svě́ti, and ana lo-
go usly, Pl. (roz)szcze pi ać, prs.3sg (roz)szcze pia vs. Kash. szcze pi ac, szczépiô.

1.3. We re the tra di ti o nal vi ew to be up held, Plb. prs.3sg /steṕă/ ‘split (wo od)’ 
wo uld be de e med a de scen dant of PSl. *šče pja jetъ (SEJDP 759), i.e. *šče pja jetь (TLDP 
1087), or *šče p’a je (PED 137). Our cur rent know led ge on Po la bian pho no lo gi cal 
de ve lop ment – not hing mo re than that – for ces us to di smiss the pro po sed *šče pja jetъ 
as the pre form of Plb. /steṕă/. One can hardly dis pro ve that PSl. *e is re flec ted in 
Po la bian as /i/ be fo re pa la tal sylla bles (Schle ic her 1871: 49; lo rentz 1902: 11; le hr-
-SP ławiń SKi 1929: 31f.; Su Prun 1987: 19; PolańSKi 2010: 61), hen ce PSl. *šče pja je 
(> *šče pja) wo uld in fact be ex pec ted to yield Plb. */stiṕă/,2 which ren ders the so lu tion 
advan ced in SEJDP, PED and TLDP ina de qu a te. Ne it her do es PSl. *šče pja no je 
fit right with Plb. /steṕonă/.

Upon clo ser in spec tion, the Kas hu bian cor re spon den ces dec li ne the li ke li hood 
of the old so lu tion even mo re. A pa rent form with the ro ot-vo wel *e is ir re con ci la ble 
with Kash. szczépiô and Slc. -ščė̂pjȯš, sin ce Kash. é (Slc. ė) co uld ha ve ari sen from 
PSl. *e only by com pen sa tory len gthe ning. Un for tu na tely, such a sce na rio can not be 
em ployed  to ac co unt for Kash. szczépiô (and Slc. -ščė̂pjȯš), as the said len gthe ning 
was ope ra ti ve in the sylla bles with a vo i ced stop or re so nant in the co da.

But what co uld be true of Plb. /e/ and Kash. é (Slc. ė) is that they go back to 
PSl. *ě. The len gthe ned gra de of the ro ot wo uld be a cle ar-cut  in di ca tion of an 
ite ra ti ve verb, for med by ad ding the suf fix *-a-, which is pre ce ded by *-j- if the 
un derlyin g per fec ti ve verb be longs to the i-type (lo rentz 1903: 347f.; SP I: 47; 
PronK 2012: 222).

Both of the abo ve fe a tu res are di scer ni ble in the di scus sed forms. The sup-
po sed len gthe ned vo wel of the ro ot (*ě) is re flec ted in /steṕă/ and szczépiô 
(-ščė̂pjȯš),3 alt ho ugh the te sti mony of Pl. rozszcze pia is not une qu i vo cal (cf. 1.2). 
Mo re tran spa rent is that they all dis play an in ter ve ning *j bet we en the ro ot and 
the suf fix *-a-. Whi le SEJDP, PED and TLDP fa i led to de tect the for mer, they 
co uld not af ford to over lo ok the lat ter de tail.

1 H = C. Hen ning’s Vo ca bu la ri um Ve ne di cum; B1, B2, C = co pi es of H (SEJDP XI; PED 30); 
H574 = Wen disches Wör ter buch De utsch und Wen disch ex Le xi co Fren ce lii Ma nu scrip to auc tum; 
H880 = Gründlic he Nac hricht von dem Wen dischen Pa go, Dravän ge nannt; HWfb = Wen disches 
Wör ter buch (TLDP XXXVIf.).

2 As turns out to be the ca se with e.g. PSl. *zemjà ‘gro und’ > Plb. /ziḿă/, PSl. *medjà ‘bor der’ 
> Plb. /miƷ́ă/ etc.

3 The length of the lat ter two is due to the long ri sing ac cent that the ini tial sylla ble of the se 
pre sent forms had born, cf. be low.
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The re fo re, I con clu de that *ščěpjàti, prs.2sg *ščě́pjašь, an ite ra ti ve verb, sho-
uld be re con struc ted he re.

This be ing so, *ščěpjàti must ha ve been the aspec tual pa ir of the per fec ti ve 
i-verb *ščepìti,4 cf. rozszcze pić (pf) vs. rozszcze pi ać (impf) ‘split’ in Po lish or 
Slo vin cian fščìe̯pjǐc (pf) vs. fščìe̯pjăc (impf) ‘ein pfrop fen’ (SW 1149).

A vast num ber of Sla vic ite ra ti ve verbs with len gthe ned gra de of the ro ot 
be long to the ac cent pa ra digm [b]5 (PronK 2012: 222).6

A short ro ot-vo wel (li ke in szcze pi ac, -ščìe̯pjăc < *ščěpjàti) is usu ally fo und 
in [b] in fi ni ti ves in Kas hu bian, in clu ding Slo vin cian.7

The long neo a cu te of the ro ot-sylla ble as su med for *ščě́pjašь is the so ur ce of 
the length that the é in Kash. szczépiô and the ė in Slc. -ščė̂pjȯš stem from. It al so 
ex pla ins the re du ced vo wel of the de si nen tial sylla ble in Plb. prs.3sg /steṕă/: the 
neo a cu te had yiel ded length in early Po la bian, with this length ca u sing a vo wel 
re duc tion in the suc ce e ding sylla ble (Kor tlandt 1989: 163 = 2011: 193), as in Plb. 
nom.sg.m /b’o lĕ/ ‘whi te’ < PSl. dial. *bě́lȳ, Plb. /jǫtră/ ‘li ver’ < PSl. nom.pl *ję́tra 
(cf. Čak. jiẽtra ‘id.’; KalS Be eK 1998: 458).8

PSl. dial. *ščě́pja re gu larly yields Plb. /steṕă/ anyway: (1) PSl. *šč is re flec ted 
as Plb. /st/, ar gu ably thro ugh the in ter me di a te sta ge *št;9 cf. PSl. *ščьmelь > Plb. 
/sta mil/ ‘bum ble bee’, PSl. *ščenę > Plb. /stiną/ ‘puppy, lit tle dog’, *pьšče li ca > Plb. 
/pastĕlaićă/ ‘oven ope ning’ (Schle ic her 1871:140; lo rentz 1902: 17; le hr-SP ławiń SKi 
1929: 99; PED s.vv.), (2) PSl. *ě > Plb. /e/ (cf. PSl. *světjà > Plb. /svećă/ ‘can dle’), 
with the ex cep ti on of *ě be ing im me di a tely fol lo wed by a hard an te ri or con so nant, 
whe re it was pro ne to the Lek hi tic pr zegłos  (le hr-SP ławiń SKi 1929: 35; Su Prun 
1987: 19; PolańSKi 2010: 55).

It might be ob jec ted that PSl. *ě wo uld not ex pec tedly be re a li zed as such 
af ter pa la tal(ized) con so nants, implying that set ting up PSl. *ščěpjàti ra i ses the 
qu e sti on as to how it esca ped the dis si mi la tion *’ē > *’a (which wo uld ha ve gi ven 
ri se to *ščapjàti). The sim plest an swer to such an ob jec tion wo uld be that *ščěpjàti 
was cre a ted when the chan ge *’ē > *’a had al ready ce a sed to ope ra te, as the verb 
is in all pos si bi lity an early Lek hi tic Ne u bil dung.

4 The per fec ti ve verb is re flec ted in Pl. szcze pić and Slc. ščìe̯pjǐc. In ad di tion to the se two forms, 
PSl. *ščepìti yields Rus. ščepíť ‘pfrop fen’ (rew III: 448f., s.v. ščepá), Ukr. ščepýty and Cz. štěpiti.

5 As no ti ce a ble in e.g. Nštok. prs.1sg rȃđam ‘gi ve birth’, plȃćam ‘pay’, lȗpam ‘po und, knock’. 
The pre sent ten se of this type owes its ro ot-stress to Stang’s Law (pa ce e.g. Ka Po vić 2015: 106ff., who 
has re cently re jec ted Stang’s Law, ar gu ing that the ca ses whe re the neo a cu te is fo und on the ro ot 
sylla ble of AP [b] sub stan ti ves, adjec ti ves and verbs ha ve ne ver been su bject to a pro gres si ve shift).

6 AP [a] sim plex ite ra ti ves in Sla vic are ana lo gi cal. The ir ro ot ‘acu te ness’ is ex pla i ned as ta ken 
over from the cor re spon ding pre fi xed forms (PronK 2012: 223f.; pa ce vil la nu e va Sven SSon 2011: 
27f., who re gards Nštok. ùmi ra ti ‘die’ and Rus. voróčať ‘turn’ as dis playing  the ex pec ted acu te re-
fle xes of PIE len gthe ned gra de in non-fi nal sylla bles, and Ja Sa noff 2017: 87ff., espe ci ally 87f.35, 
whe re he ma in ta ins that ùmi ra ti, sȉpa ti, prè tje ca ti “are the old forms”).

7 Com pa re: Kash. wiã zac, młocëc, mãcëc, chwalëc, mi es zac; from PSl. *vęzàti ‘tie’, *moltìti 
‘thrash’, *mǫtìti ‘stir’, *xvalì ti ‘pra i se’, měšàti ‘mix’, re spec ti vely; Slo vin cian -vją̃zăc, mlùo̯cĕc, mąc̃ĕc , 
χvãlĕc, mjìe̯šăc.

8 Ad mit tedly, even if not a de scen dant of *ščě́pja, Plb. /steṕă/ wo uld ha ve ac qu i red a re du ced 
vo wel of the fi nal sylla ble, owing to the fact that this pat tern had been ge ne ra li zed in the pre sent 
ten se (Kor tlandt 1989: 167f.).

9 In an al ter na ti ve sce na rio (lo rentz 1902: 17), ma zur ze nie was an te ri or to the loss of the 
fri ca ti ve com po nent: *šč > *sc (i.e. sts) > st.
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1.4. Con trary to the vi ew that the Lek hi tic items li sted in 1.2 tra ce back to 
PSl. *šče pja ti, prs.2sg *šče pja ješь, which is at va ri an ce with the /e/ in Plb. /steṕă/, 
/steṕonă/ and the ro ot-length that the Kas hu bian pre sent forms (3sg szczépiô, Slc. 
2sg -ščė̂pjȯš) po int to, the so lu tion sketched in this sec tion re sol ves the tra di ti o nal 
pro blems, ina smuch as the ite ra ti ve verb *ščěpjàti, prs.2sg *ščě́pjašь (ex pec tedly 
AP [b]) re gu larly yields Plb. /steṕă/, Kash. szcze pi ac, szczépiô, Slc. -ščìe̯pjăc, 
-ščė̂pjȯš, and Pl. (roz)szcze pi ać, (roz)szcze pia. Ac cor dingly, Plb. /steṕonă/ go es 
back to PSl. *ščěpjànoje (> *ščěpjàne by con trac tion), not *šče pja no je.

2. PSl. *velìkъ/*velьkъ in leK hi tic

2.1. In West Sla vic etymo lo gi cal dic ti o na ri es, the tre at ment of what has usu-
ally been re con struc ted as PSl. *ve likъ10 ‘big, gre at’ in vol ves a va ri ety of ad hoc 
de ve lop ments. The fol lo wing li nes aim at re du cing the need to evo ke such ten ta-
ti ve so lu ti ons in ex pla i ning pho ne mic pro per ti es of the Sla vic (espe ci ally Lek hi tic) 
words in qu e sti on.

It ta kes only a glimp se in to the da ta to no ti ce a con si de ra ble de gree of va ri-
a tion among the Lek hi tic forms that (ha ve tra di ti o nally been con si de red to) de ri ve 
from this etymon, as one en co un ters Pl. wi el ki (dial. wi el gi), OPl. wi e li ki, wi el ki, 
wi el gi (BrücKner 1985: 616f.; Boryś 2008: 693f.), Plb. /vilťĕ/ (SEJDP 983ff.; PED 171; 
TLDP 1439ff.), Kash. wi eldżi, wi aldżi, wiôldżi (SgK VI: 131 – v́elǵi, v́alǵi, v́ålǵi),11 
in clu ding Slc. vjẽlђï ‘gross’ (SW 1289).

That said, three hur dles stand in the way of re ac hing a stra ightfor ward ex-
pla na ti on of the ir pre hi story: (a) the co e xi sten ce of the va ri ants with *i and *ь in the 
me dial sylla ble, (b) the unex pec ted g of the Kas hu bian and so me Po lish de scen-
dants and (c) the ro ot-vo ca lism of Kash. wiôldżi and wi aldżi.

2.2. The pro blem (a) do es not so lely per tain to Lek hi tic, but al so to Pro to-Sla vic 
etymo logy. Pl. wi el ki, Plb. /vilťĕ/, and Kash. wi eldżi (Slc. vjẽlђï)12 all po int to PSl. 
*velьkъ (def *velьkъjь > *velьkȳ). Ho we ver, the re ha ve been at tempts (not qu i te 
suc cessful, tho ugh) to tre at the se forms as re flec ting PSl. *ve likъ (cf. Boryś 2008: 
693).13 An ori gi nal so lu tion is of fe red by Olesch (TLDP 1434): he ascri bes the lack 
of *i in the me dial sylla ble of Plb. /vilťĕ/ to *ve likъjь > *velkъjь, but the age of this 
de ve lop ment re ma ins un cer tain. Ne vert he less, this runs co un ter to the ‘soft’ re flex 
of *e in Po la bian, un less one as su med that the pa la ta li za tion had been re ta i ned by 
*l (*veľkъjь), which is far from com pel ling. Eit her way, Olesch’s ex pla na ti on is 
qu i te ad hoc.

Both *ve likъ14 and *velьkъ are re con struc ted by Derk sen (2008: 515), who 
has a po int cla i ming that (in ad di tion to Pl. wi el ki) Cz. velký and Slk. veľký must 
con ti nue the lat ter va ri ant. Still, he do es not as so ci a te Plb. /vilťĕ/ with them.

10 Skok as su mes that Lith. velíka (sic) ‘Ostern’ de ri ves from the sa me so ur ce as PSl. *ve likъ 
(ERHSJ III: 573). This do es not hold true, as Lith. velýka ‘Ostern’ was bor ro wed from Rus sian (fra en Kel 
II: 1219).

11 Cf. the Kas hu bian pla ce na mes V’elǵi Kack ‘Wi el ki Kack [...]’ and V’elǵå V’es ‘Wi el ka Wi eś 
[...]’ (SgK VI: 132); al so Slc. vjẽlgosc ‘die Grösse’ (SW 1289).

12 The only ex cep ti on be ing the ir re gu lar stem-fi nal *g.
13 Mac hek (1968: 682) li ke wi se be li e ves that Cz. velký has ari sen from ve liký by vo wel re duc tion.
14 On the ba sis of e.g. Rus. velíkij, f velíkaja, Derk sen (2008: 515) re con structs the me dial acu te 

(*velìkъ). Nštok. vȅlik (def. vȅlikī) de vi a tes from the re con struc ted ac cent.
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The va cil la tion bet we en *i and *ь fo und in *ve lik- vs. *velьk- is strongly 
re mi ni scent of the al ter na tion cha rac te ri stic of the Sla vic pro no uns (and adverbs) 
de no ting qu an tity, cf. *to lik- ‘that big’ (Nštok. tòlik) vs. *tolьk- (Slk. toľký). The 
sim ple adjec ti ve *velь (re flec ted in e.g. OCz. velí; derK Sen 2008: 515) might ha ve 
been en lar ged with *-ik/*-ьk, ex trac ted from such pro no uns as *to likъ/*to lьkъ, as 
a dis tin cti ve mar ker with qu an ti ta ti ve me a ning (*velь > *ve likъ af ter *to likъ, and 
*velьkъ af ter *tolьkъ). The stri king re sem blan ce bet we en OCS ve likъ and to likъ 
(and li ke wi se Pl. wi el ki and tel ki) has al ready been no ti ced by Va il lant (1958: 487), 
as an anonymo us re vi e wer kindly in forms me.

2.3. An ap pa rent Lek hi tic in no va tion, the g of Pl. dial. wi el gi, Kash. dż in 
wi eldżi and Slc. ђ in vjẽlђï (the lat ter two ori gi na ting from this *g), are still a ma jor 
pro blem in Sla vic hi sto ri cal lin gu i stics. As they can not be elu ci da ted thro ugh 
known Com mon Sla vic or Lek hi tic so und laws and I just fail to see any re a so na ble 
mo ti va tion for any kind of ana lo gi cal ex ten si on of this *g, I shall re frain from 
di scus sing the mat ter on this oc ca sion.

2.4. Not re cog ni zed as a pro blem and thus tho ro ughly ne glec ted, the ro ot-
vo ca lism of Kash. wi aldżi, wiôldżi is con spi cu o usly se con dary, sin ce a/ô can by 
no me ans re flect the *e of the sup po sed etymon *velьkъ. Yet, whe re it has been 
adop ted from need not be dif fi cult to grasp, be a ring in mind that the an tonym 
*malъ ‘small’ is re flec ted as both małi and môłi (i.e. małi and måłi in SgK III: 
42). I wo uld ven tu re to pro po se that Kash. wi aldżi and wiôldżi ha ve ta ken the ir 
ro ot-vo ca lism from małi and môłi, re spec ti vely.

It wo uld not be odd for an tonyms  to exert in flu en ce on each ot her, as they 
are fre qu ently col lo ca ted. The se col lo ca ti ons co uld ha ve been res ha ped as fol lows: 
małi i wi eldżi to małi i wi aldżi, and môłi i wi eldżi to môłi i wiôldżi. Es sen ti ally 
the sa me oc cur ren ce can be iden ti fied in the Ko so vo-Re sa va di a lect of Ser bian 
(ko sov skore sav ski), whe re the adjec ti ve dȇsni ‘right’ (Vu či trn, ele zo vić 1932: 
132; North Me to hi ja, Bu Ku mi rić 2012: 126) has ta ken over its pre sent-day ac cent 
from ľȇvi ‘left’ (Bu Ku mi rić 2012: 299).15 Stan dard Nštok. dèsnī and Čak. desnȋ 
(Ju ri šić 1973: 43) be ar the hi sto ri cally ex pec ted ac cent.16

2.5. To con clu de, OPl. wi e li ki con ti nu es PSl. *velìkъ, whi le OPl./Pl. wi el ki 
and Plb. /vilťĕ/ are the re gu lar out co mes of PSl. *velьkъ. The ori gi nal Pro to-Sla vic 
adjec ti ve *velь has sup po sedly been re mo del led on qu an ti ta ti ve pro no uns (cf. al ready 
va il lant 1958: 487), such as *to likъ/*to lьkъ, *ko likъ/*ko lьkъ ‘how big’, *je likъ/*je lьkъ 
(a re la ti ve pro noun), *se likъ/*se lьkъ ‘this big’ etc. The unex pec ted *g of OPl./Pl. 
dial. wi el gi, Kash. wi eldżi (wi aldżi, wiôldżi) and Slc. vjẽlђï is a re ma i ning is sue. 
Lastly, the aber rant ro ot-vo ca lism of Kash. wi aldżi and wiôldżi has been im por ted 
from the an tonym małi/môłi.

3. ove rall con clu Sion. Plb. /steṕă/, Kash. szcze pi ac, szczépiô, Slc. -ščìe̯pjăc, 
-ščė̂pjȯš, Pl. (roz)szcze pi ać, (roz)szcze pia are tran spo sed to PSl. dial. *ščěpjàti, 
*ščě́pjašь (con trary to TLDP 1087; SEJDP 759; PED 137). The only Lek hi tic re flex 

15 I ha ve al so re cor ded the adverb désno ‘right, right wards’ (af ter lévo ‘left, left wards’) in 
Maskȃre (Cen tral Ser bia, the sa me di a lect), un li ke stan dard Nštok. dȅsno.

16 Derk sen (2008: 100f.), fol lo wing Za li znjak (1985: 138), re con structs AP [c] for this adjec ti ve.
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of PSl. *velìkъ is OPl. wi e li ki. All ot her Lek hi tic forms – ir re spec ti ve of whet her 
they im po se furt her dif fi cul ti es or not – tra ce back to PSl. *velьkъ. Kash. wi aldżi 
and wiôldżi, ha ve ta ken the ro ot-vo wel of małi and môłi.

The Po la bian in he ri ted le xi cal stock still im po ses chal len ges to etymo lo gists. 
The con vic tion that the re is not much to con tri bu te to the etymo logy of this 
scar cely re cor ded lan gu a ge – it has no net he less al ready got three com pre hen si ve 
dic ti o na ri es, all of which pro vi de the etymo lo gi es of the ir en tri es – might be 
cal led in to qu e sti on. A sub stan tial pro gress in the fi eld of Sla vic etymo logy co uld 
be ac com plis hed by em bra cing re cent re sults of (Bal to-)Sla vic ac cen to logy, tho ugh 
this area is not de void of con tro versy.

AB BRE VI A TI ONS

1, 2, 3 tres ver bi per so nae
AP ac cent pa ra digm
def de fi ni te
f fe mi ni ne
impf im per fec ti ve
inf in fi ni ti ve
m ma scu li ne
nom no mi na ti ve
n ne u ter
pf per fec ti ve
pl plu ral
prs pre sent
ppp past pas si ve par ti ci ple
sg sin gu lar
Cz. Czech
Čak. Ča ka vian

Kash. Kas hu bian
Lith. Lit hu a nian
Nštok. Neo š to ka vian
OCS Old Church Sla vo nic
OCz. Old Czech
OPl. Old Po lish
Pl. Po lish
Plb. Po la bian
Rus. Rus sian
Slc. Slo vin cian
PIE Pro to-In do-Eu ro pean
PSl. Pro to-Sla vic
Ukr. Ukra i nian
*x unat te sted x
x > y x re gu larly yields y
x < y y re gu larly de scen ded from x
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Аљо ша Ми лен ко вић

ДВА ЕТИ МО ЛО ШКА ПРЕ И СПИ ТИ ВА ЊА 
(*ščěpjàti и *velìkъ/*velьkъ у ле хит ским је зи ци ма)

Р е  з и  м е

По лап ско /steṕă/ ‘це па ти (др ва)’, за јед но са ка шуп ским szcze pi ac (3. л. јд. през. szczépiô), 
сло вињ ским -ščìe̯pjăc (1. л. јд. през. -ʹščėpją, 2. л. јд. -ščė̂pjȯš) и пољ ским (roz)szcze pi ać (3. л. јд. 
през. (roz)szcze pia), обич но се из во ди из псл. *šče pja ti (2. л. јд. през. *šče pja ješь). Ме ђу тим, ова 
ре кон струк ци ја не од го ва ра во ка ли зму ко ре на у по лап ском: *šče pja je(tъ) (> *šče pja) да је по-
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лап ско */stiṕă/, а не пру жа ни об ја шње ње за ду жи ну на ко ју упу ћу је ко рен ски во кал у ка шуп-
ским пре зент ским об ли ци ма. Ре ше ње ко је пре ва зи ла зи ова два не до стат ка је сте из во ђе ње 
да тих фор ми из ите ра тив ног гла го ла *ščěpjàti, 2. л. јд. през. *ščě́pjašь. Ко рен ски нео а кут у 
пре зен ту об ја шња ва во кал ску ре дук ци ју у фи нал ном сло гу у по лап ском и ду жи ну на ко ју 
ка шуп ско é и сло вињ ско ė упу ћу ју, док *ě уме сто *е об ја шња ва по лап ско /е/ у /steṕă/.

За раз ли ку од ста ро пољ ског wi e li ki, пољ ско wi el ki и по лап ско /vilťĕ/ не мо гу ре гу лар но 
од ра жа ва ти пра сло вен ско *velìkъ. За то се на по ре до ре кон стру и шу пра сло вен ске осно ве *velìk- и 
*velьk-, иа ко је би ло по ку ша ја ети мо логā да се две ва ри јан те све ду на об лик *velìkъ. Ал тер-
на ци ја *i : *ь под се ћа на за ме ни це и при ло ге са зна че њем ко ли чи не (*to lik- у но во што кав ском 
тòлик : *tolьk- у сло вач ком toľký), те де лу је да је из вор ни при дев *velь про ши рен овим на став ком, 
ко ји по ти че из за ме нич ког си сте ма. Ин три гант но g у ста ро пољ ском и пољ ском ди ја ле кат ском 
wi el gi, на ко је се сво де и dż у ка шуп ском wi eldżi и ђ у сло вињ ском vjẽlђï те шко се мо же об ја-
сни ти по зна тим ле хит ским гла сов ним за ко ни ма. За нео че ки ва ни во ка ли зам ко ре на ка шуп ског 
wi aldżi/wiôldżi пред ла же се да је пре у зет од ан то ним ног при де ва małi/môłi.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду  (При мље но: 1. апри ла 2019;
Фи ло ло шки фа кул тет  при хва ће но: 6. но вем бра 2019)
Ка те дра за срп ски је зик са ју жно сло вен ским је зи ци ма
(сту дент основ них сту ди ја)
Сту дент ски трг 3, 11000 Бе о град, Ср би ја
aljo sa97mi len ko vic @gmail.co m
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На та ша Дра гин

НО МИ НА ЦИ ЈЕ ЛИ ЦА У ЈУ СТИ НИ ЈА НО ВОМ ЗА КО НУ 
ПРЕ МА РУ КО ПИ СУ БОР ЂО ШКИХ ИЗ XVI II ВЕ КА*

У ра ду се на тек сту Ју сти ни ја но вог за ко на пре ма ру ко пи су Бор ђо шких из XVI II 
ве ка ана ли зи ра ју раз ли чи та је зич ка сред ства у слу жби но ми на ци је ли ца: име ни це, при-
де ви и пар ти ци пи у суп стан тив ној упо тре би, опи сна име но ва ња. Пра ће њем њи хо ве 
ди стри бу ци је уну тар раз ли чи тих се ман тич ких кла са, као и утвр ђи ва њем твор бе них 
ка рак те ри сти ка, кон тек сту ал них зна че ња и си но ни миј ских ве за ко је ус по ста вља ју ме-
ђу соб но, али и са дру гим је ди ни ца ма у си сте му срп ско сло вен ског је зи ка, пре до ча ва ју 
се стил ске од ли ке овог прав ног спи са, с по себ ним освр том на слич но сти и раз ли ке 
ко је ис по ља ва у од но су на књи жев но у мет нич ки и раз го вор ни је зич ки из раз.

Кључ не ре чи: Ју сти ни ја нов за кон, ру ко пис Бор ђо шких, но ми на ци је ли ца, срп ско-
сло вен ски је зик, стил.

This pa per analyzes va ri o us lin gu i stic me ans for per son no mi na tion in the text of Ju sti-
ni an’s Co de in the Bor đoš ki ma nu script from the eig hte enth cen tury: no uns, adjec ti ves, sub-
stan ti vi zed par ti ci ples, and de scrip ti ve na ming. By analyzing the ir di stri bu tion wit hin va ri o us 
se man tic clas ses, word for ma tion cha rac te ri stics, con tex tu al me a nings, and synonymic re la ti ons, 
as well as the ir synonymic re la ti ons with ot her ele ments of Ser bian Church Sla vo nic, the aut hor 
pre sents the styli stic fe a tu res of this le gal do cu ment, emp ha si zing the si mi la ri ti es and dif fe ren ces 
bet we en this texts, on one hand, and the li te rary-ar ti stic and the spo ken style on the ot her.

Key words: Ju sti ni an’s Co de, Bor đoš ki ma nu script, per son no mi na tion, Ser bian Church 
Sla vo nic, style.

vsi l}diE nysU Ed na ci 
EsU vla ste le i EsU kme ti ki 

ka ko to U srq blE/hå/ i po vse/må/ svytU**

1. Увод. У од но су на оста ле пи са не фор ме, по зи ци ја прав них спи са у хи-
је рар хиј ски устро је ном си сте му жан ро ва ста ре срп ске књи жев но сти (Тол сТой 
1988: 168) у ве ли кој ме ри је спе ци фич на, бу ду ћи да су ова де ла за сту пље на 
ка ко у гру пи тек сто ва из ра зи то цр кве ног, кон фе си о нал ног ка рак те ра та ко и 
у оној ко ја се од ли ку је не кон фе си о нал ном, да кле, све тов ном те ма ти ком и 
на ме ном. Сам са др жај по је ди них прав них спо ме ни ка, осим то га, ни је мо гу ће 
у пот пу но сти раз дво ји ти по кри те ри ју му са крал но/про фа но, бу ду ћи да се 
уну тар јед ног де ла сре ћу раз ли чи те те мат ске це ли не. Та ко, на при мер, Ду-
ша нов за ко ник, ко ји се обич но на во ди као ти пи чан пред став ник све тов но-
прав не гру пе до ку ме на та (боГ дА но вИћ 1981: 50; Тол сТой 1988: 169; ГР Ко вИћ-
-мЕј џоР 2007: 447–448), у пр вих 38 чла но ва де фи ни ше по ло жај хри шћан ства 

* Овај рад на стао је у окви ру про јек та Исто ри ја срп ског је зи ка (бр. 178001), 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.

** Пи смо Ду бров ча на ка лу ђе ри ци го спо да ри ци го спо ђи Јев ге ни ји и кне зу Сте фа ну, 7. 
де цем бар 1395. го ди не (пре пис Ру ска Хри сти фо ро ви ћа, ред 11–13).
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и цр кве них ли ца уну тар цар ства (ДЗ: 57–62). Стре ме ћи ви зан тиј ском иде а-
лу сим фо ни је, да кле, са гла сја али и са деј ства др жа ве и Цр кве (ТА РА нов сКИ 
1996: 303–315), сам за ко ник ус по ста вљен је, ка ко сто ји у ње го вом за гла вљу, 
„од пра во слав но га са бо ра на ше га, с пре о све ће ним па три јар хом, го спо ди ном 
Ја ни ћи јем, и сви ма ар хи је ре ји ма и кли ри ци ма, ма ли ма и ве ли ки ма” (дЗ: 57). 
Ка да се има на уму да је и цар за ко но да вац свој пу ни вла дар ски ле ги ти ми тет 
сте као упра во цр кве ним об ре дом кру ни са ња (мАР Ко вИћ 1986: 25; уп. ТА РА-
нов сКИ 1996: 309–310), ја сно је да се за кон ска ре ше ња и у до ме ну све тов но-
прав не про бле ма ти ке не мо гу са гле да ва ти ни ту ма чи ти одво је но од ду хов не 
кли ме и те жњи то га вре ме на (ТА РА нов сКИ 1996: 425–431). На дру гој стра ни, 
као ком пле мен та ран при мер у гру пи цр кве но прав не ли те ра ту ре на ме ће се 
За ко но пра ви ло Све то га Са ве, као нај о бим ни ји и нај зна чај ни ји спо ме ник пре 
све га цр кве них пра ви ла (ка но на) с ту ма че њи ма, ко ји осим то га об у хва та и 
„чи тав Про хи рон и део Ју сти ни ја но вих но ве ла, оно што се на зи ва ло ‚град ски 
за кон’” (мАР Ко вИћ 1986: 17). Нај зад, из ви да се ни ка ко не сме из гу би ти и 
са мо прав но деј ство, тј. спро во ђе ње раз ли чи тих прав них ака та у ствар но сти, 
ко је је не мо гу ће огра ни чи ти са мо на јед ну сфе ру дру штве ног жи во та, по што 
су се прав ни ути ца ји не ми нов но, на по сре дан или на по сре дан на чин, до ди-
ри ва ли и та ко удру же ни об ли ко ва ли од но се у за јед ни ци, ка ко из ме ђу по је-
ди на ца та ко и дру штве них гру па (в. ГУ РЕ вИч 1994: 215–229). Сред њо ве ков но 
пра во у Ср ба, да кле, ка ко је то јед ном при ли ком ис та као Д. Бог да но вић (1981: 
50), мо ра се по сма тра ти као је дин стве на це ли на, тим пре што по је ди не обла сти 
по пут брач ног, на след ног и кри вич ног пра ва за ла зе у до мен и цр кве не и 
гра ђан ске прав не ре гу ла ти ве (уп. мАР Ко вИћ 1986: 37–43). Ово ва жно те о риј-
ско ста но ви ште по треб но је по ста вља ти у те ме ље раз ли чи тих ис тра жи ва ња 
сред њо ве ков них прав них из во ра, укљу чу ју ћи сва ка ко и фи ло ло шка, уну тар 
ко јих – из упра во на ве де ног раз ло га – ни је мо гу ће пра ви ти оштра раз гра ни-
че ња из ме ђу де ла пи са них срп ско сло вен ским и оних на на род ном је зи ку. 

1.1. Спо соб ност пра ва да се про те же кроз вре ме об је ди њу ју ћи раз ли чи-
те на ра шта је јед не епо хе и ге не ра ци је раз ли чи тих епо ха чи ни прав не спо-
ме ни ке по себ но за ни мљи вим за исто риј ска лек си ко ло шка про у ча ва ња, из 
угла ка ко се ман тич ких уни вер за ли ја, та ко и хро но ло ги је ус по ста вља ња 
раз ли чи тих лек сич ко-се ман тич ких сло је ва. Том при ли ком, ме ђу тим, по-
треб но је за др жа ти и знат ну до зу опре за, на ко ји с раз ло гом по зи ва А. Во ше 
(2007: 327) ка да исто ри ча ри ма у за да так ста вља „де ма ски ра ње ла жних кон-
ти ну и те та ко је је зик по сред но за сту па ка да истим ре чи ма озна ча ва ствар-
но сти раз ли чи те у за ви сно сти од епо хе”, чи ме нас до во ди „у опа сност да не 
осе ти мо сми сао про ме не” (уп. ШАР КИћ 2000: 199). По ме ну том ма ски ра њу 
зна че ња, ка да је у пи та њу овај тип ли те ра ту ре (исто ри ча ри ма сва ка ко од 
при мар ног зна ча ја), до при но си у из ве сној ме ри и при ро да са мог прав ног 
дис кур са, ко ји као по се бан вид јав не ко му ни ка ци је об је ди њу је у се би пи са ни 
и го вор ни об лик са оп шта ва ња, док га на пла ну је зич ког из ра за од ли ку је ви сок 
сте пен фор ма ли за ци је (šKi lJan 1998: 89–90). Ка да се то ме до да чи ње ни ца да 
су ови тек сто ви у про шло сти, за раз ли ку од са вре ме них прав них ака та, били 
обе ле же ни и „ти пич ном сред њо ве ков ном ли те рар но шћу” (боГ дА но вИћ 1986: 
53), ко ја им је обез бе ди ла од ре ђе но ме сто и у исто ри ји књи жев но сти (в. Ko Stić 
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1983; боГ дА но вИћ 1997: 67–69), по зи ци ја ис тра жи ва ча до дат но се усло жња ва. 
На кра ју, с об зи ром на на ве де но ста ње, на ме ће се пи та ње да ли срп ски сред њо-
ве ков ни за кон ски спо ме ни ци (в. бУ бА ло 2004: 477) као нај о бим ни ји прав ни 
до ку мен ти, не за ви сно од то га да ли су пи са ни срп ско сло вен ским или на род-
ним је зи ком, ис по ља ва ју не ке оп шти је и уни вер зал ни је ка рак те ри сти ке, 
ко је би се мо гле под ве сти под по се бан стил (тзв. ад ми ни стра тив ни), од но сно 
под стил (за ко но дав но-прав ни), ка кав да нас по зна је мо у са вре ме ном срп ском 
је зи ку (То Шо вИћ 2002: 355–379), и ка кви би у том слу ча ју би ли от кло ни, а ка-
кве слич но сти с дру гим сти ло ви ма, пре све га књи жев но у мет нич ким и раз-
го вор ним (То Шо вИћ 2002: 169–298; 381–405).

1.2. Са на ме ром да пру жи део од го во ра на на ве де на пи та ња овај рад у 
цен тар па жње по ста вља но ми на ци је ли ца, јед ну од нај број ни јих и нај зна чај-
ни јих лек сич ких гру па у струк ту ри је зи ка, ко ја је до да нас у ви ше на вра та 
при вла чи ла ин те ре со ва ње ис тра жи ва ча ста ро сло вен ског ка но на и ре дак циј-
ских пи сме но сти у ду хов ном и кул тур ном аре а лу Sla via ort ho do xa (ЦЕйТлИн 
1986: 139–176; вЕн дИ нА 2002: 22–93; ЕфИ мо вА 2011; мА КА РИ јо сКА – ПА влЕ сКА-
-ГЕ оР ГИ Ев сКА 2013). Зна чај ове гру пе је ве лик и то не са мо за ту ма че ње и 
раз у ме ва ње прав них тек сто ва, не го и за са гле да ва ње ши рих при ли ка у сред-
њо ве ков ном дру штву, где је љу де ка рак те ри сао пре све га њи хов прав ни ста тус, 
ко ји је био нео дво јив од ли ца (ГУ РЕ вИч 1994: 200). Ка ко ис ти че ис так ну ти 
ме ди е ви ста Гу ре вич (1994: 201), и све „со ци јал не ка те го ри је би ле су та ко ђе 
и пре све га – прав не ка те го ри је. Сред њо ве ко вље не при зна је фак тич ко ста ње 
ин ди ви дуе или гру пе љу ди ко ји ни су „фор ми ра ни” прав но”. Има ју ћи ово у 
ви ду, ја сно је да сва ка но ми на ци ја ли ца у јед ном за кон ском тек сту не ми нов но 
но си прав ну те жи ну, не за ви сно од то га да ли се на ла зи у ис ка зу де скрип тив-
ног или пре скрип тив ног ка рак те ра (vi SKo vić 1989: 41–42). Иа ко се са мо пра во 
не мо же све сти на је зик (vi SKo vić 1989: 44), нор ма тив ни го вор за ко но дав ца 
пред ста вља, из ме ђу оста лог, и по се бан вид је зич ке де лат но сти (в. дРА КИћ 
2012), па се по ста вља пи та ње у ко ли кој ме ри и на ко ји на чин је прав ни дис-
курс у пи са ним ак ти ма ути цао на ода бир по тен ци јал них је зич ких сред ста ва 
за но ми на ци ју ли ца.

Ана ли за је у овом ра ду огра ни че на ис кљу чи во на лек сич ка сред ства 
но ми на ци је чо ве ка, ме ђу ко ји ма, на јед ној стра ни, раз ли ку је мо (а) име ни це 
и (б) при де ве и пар ти ци пе у суп стан тив ној упо тре би1. На дру гој стра ни, 
по ред на ве де них на чи на, у ис тра жи ва ње се укљу чу је и опи сно име но ва ње, 
ко је се оства ру је ком би но ва њем раз ли чи тих ка те го ри ја ре чи (уп. ЕфИ мо вА 
2011: 12–13).2 Кре ћу ћи се од име но ва ња оп штег ти па (;lovykq) ка спе ци фи ко-

1 Та ква упо тре ба при де ва и пар ти ци па у тек сту би ла је, на рав но, усло вље на спе ци фич ним 
син так сич ко-се ман тич ким и праг ма тич ким окол но сти ма ре а ли за ци је и мо гла се од ли ко ва ти 
раз ли чи тим сте пе ном по сто ја но сти, од но сно ока зи о нал но сти уну тар је зич ке нор ме. Ка ко је 
у гра ни ца ма јед ног мр твог је зи ка ка кав је срп ско сло вен ски те шко су ди ти о сте пе ну суп стан-
тива ци је ве ли ког бро ја фор ми, де ли мич но и због ње го вих гра ма тич ких осо бе но сти (уп. ЕфИ-
мо вА 2011: 41–43), овом при ли ком го во ри ће мо о суп стан тив ној упо тре би при де ва и пар ти ци па, 
а не о суп стан ти ви ра ном при де ву, од но сно пар ти ци пу.

2 Но си о ци опи сног име но ва ња мо гле су би ти ка ко име ни це та ко и суп стан тив но упо тре-
бље ни при де ви и пар ти ци пи, ко ји су пра ће ни раз ли чи тим од ред ба ма (атри бу ти, пред ло шко-
-па де жне кон струк ци је, об је кат ске до пу не и рет ко ре ла тив не ре че ни це). Ста тус по себ не 
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ва ним ви до ви ма но ми на ци је, раз дво је ним на осно ву ви ше па ра ме та ра (уп. 
вЕн дИ нА 2002: 22–93; ЕфИ мо вА 2011: 127–192; мА КА РИ јо сКА – ПА влЕ сКА-ГЕ оР-
ГИ Ев сКА 2013: 29–170)3, овај при лог тре ба да по ка же ка ква је би ла фре квен ци ја 
и сте пен кон ку рент но сти по ме ну тих сред ста ва уну тар сва ке се ман тич ке 
кла се, од но сно ко ли ка је њи хо ва оп шта за сту пље ност у сле де ћим лек сич ким 
сло је ви ма, ко ји у за ви сно сти од прав не обла сти али и епо хе, тј. исто риј ског 
ти па пра ва у ма њем или ве ћем оби му об ли ку ју је зик прав них спо ме ни ка 
(vi SKo vić 1989: 26–31): 1) не из ме ње ни еле мен ти оп штег је зи ка; 2) за по тре бе 
прав ног са др жа ја зна чењ ски из ме ње ни еле мен ти оп штег је зи ка; 3) чи сто 
струч ни прав ни из ра зи; 4) тер ми ни из дру гих обла сти, ко је прав ни си стем 
при хва та.

1.3. За пред мет ана ли зе ода бран је Ју сти ни ја нов за кон, ви зан тиј ско-срп-
ска прав на ком пи ла ци ја, ко ја као са став ни део за ко но дав ства ца ра Ду ша на 
(со ло вјЕв 1928: 88–91; боГ дА но вИћ 1994: 557–565) у са чу ва ним збор ни ци ма 
пра ти пре пи се Ду ша но вог за ко ни ка, ка ко ста ри је та ко и мла ђе ре дак ци је 
(бУ бА ло 2013: 727, 734; блА Го јЕ вИћ 2015: 73–74), нај пре у окви ру три пар тит не, 
а по том и би пар тит не тек сто ло шке и ко ди ко ло шке ор га ни за ци је за ко но дав ног 
кор пу са (в. мАР Ко вИћ 2005: 68; ћИР Ко вИћ 2005: 92–95). Ме ђу тим, за раз ли ку 
од Син таг ме Ма ти је Вла ста ра, ко ју од ли ку је „цр кве ни, ин те лек ту а ли зо ван” 
је зик с до ста књи шке лек си ке (ИвИћ 1994: 632; сУ бо ТИн-Го лУ бо вИћ 2009: 
12–20), с јед не стра не, и Ду ша но вог за ко ни ка, по ни клог у до ма ћој сре ди ни 
на на род ном је зи ку, с дру ге стра не, овај спис, на ме њен пре све га ре гу ли са њу 
аграр них, али и дру гих прак тич них пи та ња из чо ве ко ве сва ки да шњи це 
(мАР Ко вИћ 2007: 40–41), ка рак те ри ше срп ско сло вен ски је зик ни жег сти ла, 
обе ле жен ве ли ким бро јем цр та из на род ног го во ра, ко је све до че о сво је вр сној 
сим би о зи и пре пли та њу ова два иди о ма у по је ди ним сег мен ти ма је зич ког 
си сте ма (дРА ГИн 2010: 63–75). Ис пи ти ва ње се овом при ли ком за сни ва на 
ру ко пи су Бор ђо шких с по чет ка XVI II ве ка (вА сИ љЕв 2015: 195–196),4 ко ји се 

но ми на ци је у овом ис пи ти ва њу, да кле, до би ли су сви на ве де ни спо је ви, бу ду ћи да смо же ле ли 
да ис пи та мо у ко ли кој ме ри је опи сно име но ва ње би ло под стак ну то не по сто ја њем од го ва ра ју ће 
лек сич ке је ди ни це у си сте му (в. сИ мИћ 2004: 23–24), а ко ли ко мо ти ви са но стил ским раз ло зи ма. 
Су бје кат ске ре че ни це ти па kto/i/e + лич ни гла гол ски об лик, ме ђу тим, из по ме ну тог раз ло га 
ни су узи ма не у об зир, бу ду ћи да би се њи хо вим раз ма тра њем у ве ли кој ме ри про ши ри ло по-
ље истраживaња и од сту пи ло од пр во бит них ци ље ва ра да (уп. лУ Ко вИћ 1994: 89).

3 Де ли мич но се ру ко во де ћи по сто је ћом ли те ра ту ром, а пре све га на сто ја њем да ис так не-
мо спе ци фич но сти при ку пље ног кор пу са, у овом ра ду опре де ли ли смо се за уво ђе ње сле де ћих 
се ман тич ких кри те ри ју ма у де фи ни са њу ли ца: 1) про стор но од ре ђе ње; 2) фи зич ке ка рак те-
ри сти ке; 3) ду хов но-мо рал не ка рак те ри сти ке; 4) срод ство; 5) при вре ме не дру штве но-прав не 
ре ла ци је и свој ства; 6) дру штве ни ста тус. Мо гућ ност укр шта ња раз ли чи тих па ра ме та ра, 
ко ја се у слу ча ју по је ди них но ми на ци ја при род но на ме ће, да је на ве де ној по де ли у од ре ђе ној 
ме ри усло ван ка рак тер. Код та квих при ме ра, при ли ком кла си фи ка ци је, ру ко во ди ли смо се 
пре све га те ма ти ком чла на, од но сно кон тек стом.

4 Овом при ли ком ко ри шће не су фо то гра фи је ру ко пи са, об ја вље не у књи зи мАР Ко вИћ 
2007 (205–243), ко ја до но си и при ре ђе ни текст овог пре пи са (73–109), као и пре вод на са вре-
ме ни срп ски је зик (113–134). У са мом ра ду ина че при ме ри из тек ста би ће до ку мен то ва ни 
пре ма бро ју чла на, а не пре ма стра на ма ру ко пи са, осим у рет ким слу ча је ви ма ка да се раз ли-
чи та зна че ња јед не ре чи ре а ли зу ју уну тар истог чла на. Та да се, по ред бро ја чла на, у за гра ди 
на во ди и стра на пре пи са (пре ма на ве де ном из да њу), као и ред у ко јем се да та реч на ла зи. 
Ка ко је пр ва стра на пре пи са Бор ђо шких до ста оште ће на те сто га ре кон стру и са на на осно ву 
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да нас чу ва у збир ци Би бли о те ке Ма ти це срп ске (сиг на ту ра РР III 2), а име 
но си пре ма по ро ди ци из Сом бо ра, у чи јем вла сни штву се на ла зио пре ко 150 
го ди на (бУ бА ло 2015: 7–13). У пи та њу је пред став ник дру ге мла ђе ре дак ци је 
Ду ша но вог за ко но дав ства, чи ји про то граф се у по ре ђе њу с про то гра фом 
пр ве мла ђе ре дак ци је од ли ку је знат ни јим од сту па њи ма у од но су на од ред бе 
ста ри је ре дак ци је (блА Го јЕ вИћ 2015: 126). Иа ко „не мо гу по слу жи ти као по-
у здан осло нац за ре кон струк ци ју дру штве них од но са у XVII и XVI II ве ку” 
(блА Го јЕ вИћ 2015: 127), осет ним про ши ри ва њем по је ди них чла но ва, као и 
за ме ном сред њо ве ков них тер ми на по зна ти јим из ра зи ма ра ди оса вре ме ња-
ва ња тек ста, ру ко пи си мла ђе ре дак ци је пру жа ју у из ве сном сте пе ну све до чан-
ство о отво ре но сти и при јем чи во сти та да шње срп ске за јед ни це за кул тур не 
и по ли тич ке про ме не (мАР Ко вИћ 2007: 40)5. Упра во за то они су за ни мљи ви 
и с фи ло ло шког ста но ви шта, јер по ред то га што омо гу ћу ју по ре ђе ње лек сич-
ких сред ста ва у ши рем хро но ло шком оп се гу, олак ша ва ју пра ће ње и се ман-
тич ких из ме на у лек си ко ну ре дак циј ског је зи ка, ко ји се то ком ви ше ве ков ног 
тра ја ња не ми нов но ме њао, бо га тио и усло жња вао.6

2. сЕ мАн ТИч КЕ РЕ А лИ ЗА ЦИ јЕ лЕК сЕ мЕ ;lovykq. Ме ђу но ми на ци ја ма ли ца 
нај ве ћу фре квен ци ју у тек сту до би ла је лек се ма ;lovykq, што је до не кле оче ки-
ва но с об зи ром на оп штост зна че ња ко јом се од ли ку је (уп. лЕК сИ Кон: 818–819 
(Ђ. Бу ба ло)). Ње на че ста по ја ва, ме ђу тим, у из ве сној ме ри од ра жа ва и при-
ро ду та да шњег пра ва, ко је се ни је до жи вља ва ло као ап стракт на ка те го ри ја, 
из дво је на од љу ди, бу ду ћи да су, ка ко кон ста ту је Гу ре вич (1994: 215), дру штве-
не ве зе у сред њем ве ку би ле пре све га – ме ђу људ ске. У при лог то ме го во ри 
и чи ње ни ца да се чла но ви у за ко ни ци ма не гру пи шу до след но пре ма прав ним 
гра на ма (нпр. брач но, кри вич но, на след но пра во итд.) не го се ме ђу соб но 

дру гих пре пи са (мАР Ко вИћ 2007: 73), при ме ре из на сло ва спи са услов но укљу чу је мо у раз ма-
тра ње и та да уз њих сто ји озна ка н ( = на слов).

5 На ро чи то је илу стра ти ван у том по гле ду члан о школ ству (в. мАР Ко вИћ 2011: 51–58), 
ко ји у ду ху про све ти тељ ских идејa ука зу је на по тре бу раз во ја про свет ног си сте ма уну тар 
срп ске за јед ни це. Ау тор овог чла на ни је по знат, а не зна ју се ни окол но сти под ко ји ма је уне-
сен у Ју сти ни ја нов за кон (ћИР Ко вИћ 1997: 414–416). По све до чен је ина че у све га осам пре пи са 
ко ји су на ста ли у XVI II ве ку, укљу чу ју ћи и ру ко пис Бор ђо шких.

6 Мо ра мо, ме ђу тим, на по ме ну ти да смо се ру ко пи си ма мла ђе ре дак ци је окре ну ли и због 
по тре бе обез бе ђи ва ња до вољ но обим ног и те мат ски ра зно вр сног лек сич ког кор пу са, на ко јем 
би би ло мо гу ће укр сти ти све же ље не па ра ме тре ре ле вант не за ана ли зу, што ру ко пи си ста ри-
је ре дак ци је ни су мо гли да обез бе де. Ка ко ово ис тра жи ва ње по сво јој при ро ди, по ста вље ним 
за да ци ма и ци ље ви ма, не ма ам би ци је да ду бље за ла зи у до мен тек сто ло ги је спо ме ни ка, већ 
оста је ис кљу чи во у обла сти исто риј ске лек си ко ло ги је, су жа ва ње ис тра жи ва ња на је дан ру ко-
пис, на ко јем ће се осве тли ти ме ха ни зми об ли ко ва ња прав ног сти ла, био је при ро дан из бор, 
ко ји је увек у из ве сној ме ри и услов ног ка рак те ра. Овом при ли ком, по ред до бре оп ште очу-
ва но сти и чи тљи во сти ру ко пи са Бор ђо шких, био је мо ти ви сан и чи ње ни цом да је реч о пред-
став ни ку се вер ног огран ка ру ко пи сне тра ди ци је, чи ји спо ме ни ци је ди ни до би ја ју не са мо 
члан о школ ству (83), не го и чла но ве о ода зи ва њу на вој ни по ход пре ма цар ској на ред би и о 
вер но сти ца ру (84 и 85) (мАР Ко вИћ 2007: 40). Све то омо гу ћи ло је пра ће ње сред ста ва но ми на-
ци је не са мо у до вољ но ве ли ком вре мен ском ра спо ну, не го и у про ши ре ном ка ко лин гви стич-
ком, та ко и екс тра лин гви стич ком кон тек сту. Сва ка ко, ни је би ла без зна ча ја ни чи ње ни ца да 
је ру ко пис Бор ђо шких у ли те ра ту ри до био и при ре ђе но из да ње с освр том на тек сто ло шке 
па ра ле ле у дру гим срод ним ру ко пи си ма, ко је ина че по ка зу ју да круп ни јих раз ли ка ме ђу њима 
у сфе ри име но ва ња ли ца ни је би ло.
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сме њу ју и пре пли ћу (в. мАР Ко вИћ 1986: 35–52; 2007: 30–31). Ни је сто га нео бич-
но што се у овом прав ном спо ме ни ку лек се ма ;lovykq ја вља као за јед нич ки 
име ни тељ те мат ски ра зно вр сним чла но ви ма, а ње на се ман тич ка ин тер пре-
та ци ја ва ри ра при том у ши ро ком ра спо ну зна че ња, у ве ћи ни слу ча је ва на 
нај ди рект ни ји на чин усло вље на кон тек стом у ко јем је реч по све до че на.7

Са мо по из у зет ку она се ре а ли зу је у свом при мар ном зна че њу – ‘људ ско 
би ће’ уоп ште (уп. ШАР КИћ 2000: 205) и та да је (а) део уста ље ног из ра за или 
пак (б) сто ји у уло зи нео д ре ђе ног су бјек та се ман тич ки без лич них ре че ни ца, 
ко је услед уни вер зал но сти по ру ке по при ма ју обе леж ја гном ског ис ка за: а) ta ko 
i se bl=go o u go/d/no  E/s=/ pryd bo go/m/ i ;l=ko/m/ (83); б) a{e sxgry[i/t/ Wcq, sn=q da ne 
is te zMet se1 a{e li sxgry[i/t/ sn=q, w=cq ne is te zMet Ì se1 ni bra/t/ za b Ìra ta1 no vsakq ;l=kq za 
svo] de la da po stra//d/et q i da/s=/tq i Wvytq (81), vsa kJiÞ ;l=kq i/e ne ou me etq ;ita ti 
st=ago pi sa nJa po/d/banq sko tomq (83). У по след њем слу ча ју из два ја ње од ре ђе не 
гру пе из без и ме ног мно штва оства ру је се опи сним име но ва њем у ви ду ре ла-
тив не ре че ни це, чи ји обје кат нам от кри ва крај њи мо тив овог, на не ки на чин, 
гра ду ел ног спе ци фи ко ва ња же ље не осо би не (чо век → чо век ко ји не уме да 
чи та → чо век ко ји не уме да чи та Све то пи смо).

У ве ћи ни слу ча је ва име ни ца ;lovykq ре а ли зу је се у сво јим се кун дар ним 
зна че њи ма, ко ја за де но тат увек под ра зу ме ва ју од ра слу му шку осо бу (ШТА-
снИ 2013: 14). Зна че ње ‘зрео, од ра стао му шка рац’ нај ви ше до ла зи до из ра жа ја 
у сле де ћим чла но ви ма: a{e za ne ko} vinM ;l=kq vx b=a klqnet se po/d/bae/t/ vyro vatQ 
vyli ko bo E/s=/ b/a/s=/tvo (50), a{e nek to po sla nikq cr/s/=ki ili s/M/dJinq pr Ji de/t/ na ne ko e go 
;l=ka ne koe vi ni ra/d/ i wbre {etq to go ;l=ka vx crk=vQ ml=itvM tvo re {a taiÞ po slanQkq a{e 
i cr=evq Estq da ne stM/i/t/ ;l=kM don de/e skon;ae/t/ mo litvM (77). У тро стру ком ни-
за њу лек се ме ;lovykq у окви ру 77. чла на по след ња (нео бе ле же на) ре а ли за ци ја 
при бли жа ва се зна че њу за ме ни це ‘он’, тј. исту па као пра зна, ка ко у се ман тич-
ком та ко и у гра ма тич ком по гле ду, при бли жа ва ју ћи та ко цео ис каз раз го вор-
ном сти лу. Ме то да ре че нич не тран сфор ма ци је ја сно по ка зу је да из о ста нак 
име ни це, као и ње на за ме на за ме ни цом ‘он’, уоп ште не би ути ца ла на сми сао 
ре че ни це, а не би знат ни је по ре ме ти ла ни ње ну струк ту ру.

У ко ре ла циј ском од но су ;lovykq–/ena, ко ји је при су тан у ше стом чла ну, 
от кри ва се још јед но зна че ње ове лек се ме – ‘муж, су пруг’: a{e ;l=kq ou mrytq , 
i osta ne/t/ /ena bez Ì;e/d/na imee ;etvrqtM ;estq tak Ìmo W dyla mM/eva1 ako li se ne ou da. 
Ова се ман тич ка ре а ли за ци ја, по све до че на још у ста ро сло вен ским тек сто ви-
ма (сс: 781), са чу ва ла се ка ко у срп ским, та ко и у ди ја лек ти ма не ких дру гих 
сло вен ских је зи ка (в. ТРУ бА чЕв 2008: 144). 

Ко ре ла циј ске ве зе ;lovykq–;edo и ;lovykq–;edo –ma ti по ка зу ју да је ова име-
ни ца мо гла по не ти и зна че ње срод нич ког тер ми на ‘отац’: а) a{e li bMdetq ;l=kq 
pry//d/e plynE nJa za pi salq ;edomq do sto] nJe jgo i po tomq plynEnq bMde/t/ to pi sa nJe 
ra zo ra emq i w/t/kMpimq ego a{e li vqsho {etq to sa/m/ (68); б) a{e ob Mdo vi ;l=kq i wsta ne 
;edo i za/pi/[etq mt=i ;edM prikJ} a po tomq ou mretq to ;edo l}bo mM/q/s/kiÞÞ polq bMdetq 
l}bo /en/s/kJiÞ taA w;ev ska vsa bM/d/tq (67).

7 Ван ци та та, све но ми на ци је у ра ду до но се се пра во пи сно нор ма ли зо ва не, у фор ми 
но ми на ти ва, с тим што се код при де ва и пар ти ци па за др жа ва вид по све до чен у тек сту. У 
окви ру по је ди них опи сних име но ва ња до пу не та ко ђе пре но си мо у из вор ном ли ку, тј. без ујед-
на ча ва ња пре ма мор фо ло шкој нор ми књи жев ног је зи ка.

НА ТА ША ДРА ГИН



У спе ци фич ном кон тек сту ова име ни ца по при ма зна че ње ‘зе мљо рад ник’: 
a{e ;l=kq ou zmetq lydinM da e na pra vitq, i na pra vivq, da e dr/i tri lyta po tomq da 
osta vi/t/ (25). Док је у ка нон ским спо ме ни ци ма ре ги стро ва на са мо у зна че њу 
‘слу га’ (СС: 782), срп ски сред њо ве ков ни из во ри по ка зу ју да је у за ви сно сти 
од кон тек ста мо гла по кри ва ти зна че ња и дру гих ре чи из гру пе no mi na pro fes-
si o na lia (вој ни ци, пче ла ри, ру да ри) (лЕК сИ Кон: 819 (Ђ. Бу ба ло)). 

Упо тре бље на у мно жи ни (‘љу ди’) она у пот пу но сти од ра жа ва ста ро сло-
вен ско ста ње: i pakQ ;l=ke po/d/ba etq iz bi ra ti d[=evny i koi se boe ga= b=a (33), ]ko ne 
po do ba etq sMdJamq sMditQ grad/s=/kJimq mirq/s/kJimq ;l=komq ni jp/s=/kpa ni ka lo e ra ni po pa 
ni zbor ni ki (!) sMdJa da imq ne sMditq (40), ta ko i se bl=go o u go/d/no  E/s=/ pryd bo go/m/ i ;l=ko/m/ 
(83). По ред ње, и фор ма l}di та ко ђе за др жа ва из вор но зна че ње (а) ‘на род’, 
ко је се у кон тек сту ре ли гиј ске те ма ти ке спе ци фи ку је у (б) ‘мир ја ни’ (уп. СС: 
318): а) a{e kto vra//d/M zavrÌq/etq * na sa borM ili vx grady/h/ * i v sely/h/ i l}di 
kra molyt Ì se * i metMt Ì se 1 da pla titq rI= perÌperq? (7); б) ide/e sMtq cr=qkvi i s{=en ni ci 
i l}di ta mo i [ko la prybi va etq (83).

Због сво јих иде о граф ских вред но сти (ШТА снИ 2013: 13–15) лек се ма ;lovykq 
не са мо што ла ко под ле же кон тек сту ал ним се ман тич ким тран сфор ма ци ја ма 
(уп. зна че ња ‘муж’, ‘отац’, ‘зе мљо рад ник’), не го сту па и у раз ли чи те син таг-
мат ске спо је ве, по ста ју ћи но си лац чи та вог ни за опи сних име но ва ња, ус по-
ста вље них пре ма ве ћи ни по ме ну тих се ман тич ких па ра ме та ра, ко ји ће ина че 
би ти пред ме том по себ не ана ли зе у одељ ци ма ко ји сле де: 

а) про стор но од ре ђе ње ли ца (‘стра нац’): a{e ho {etq pro da ti ou selM ko vy{q 
ne dvi/imM} domq ili ba {inM da ne pro da/s=/tq na dvor nEmM ;l=kM1 no to ga se la sel] ninM 
…ako ne wbli;itq bli/nJimq prq vee i pro da/s=/tq taiÞno na/d/vor nEmM ;l=kM1 do sto itq 
bli/ni komq i do de/s/ =ta go lyta pro ti ti se (ум. pro ti vi ti se) jmM … ako li prqvye 
wbli;i/t/ sMse domq i bli/nJimq1 a oni ne vqsho{Mtq kMpi ti da pro da/s=/tq i dvor qnEmM 
;l=kM komM ho {etq (15); 

б) фи зич ке ка рак те ри сти ке ли ца (‘чо век уз ра ста од 25 го ди на’ и ‘чо век 
млад’): a{e bMdetq ;l=kq vr/s/=tomq ke= lytq i za pi [etq komM ne ko} vy{q vo lE} svo e} i 
po tomq ras ka et Ì se da vaz Ìvra titq tai sra motM da pr Ji mitq a W to go ni {a da ne imatq no da 
prybi va etq ]/ko//e E/s/= ou pi san no (2); a{e tko kMpitq W ;l=ka ko} vy{q mla da koi estq 
po/d/ W;inomq vla/s/=tJ} ili po/d/ sta reiÞ[Jimq i ho {etq tw vxzvra titQ da vxzvra ti/t/ sJa 
(16); 

в) ду хов но-мо рал не ка рак те ри сти ке ли ца (‘чо век ду ше ван и ко ји се боји 
Го спо да Бо га’, ‘мир ја ни’ и ‘чо век ко ји не уме да чи та Све то пи смо’): i pakQ 
;l=ke po/d/ba etq iz bi ra ti d[=evny i koi se boe ga= b=a (33), ]ko ne po do ba etq sMdJamq sMditQ 
grad/s=/kJimq mirq/s/kJimq ;l=komq ni jp/s=/kpa ni ka lo e ra ni po pa ni zbor ni ki (!) sMdJa 
da imq ne sMditq no sMditq cr=kov nJe slM/ite lE pry/d/ cr=kov nJi mi l}dmi (40), vsa kJiÞ 
;l=kq i/e ne ou me etq ;ita ti st=ago pi sa nJa po/d/banq sko tomq (83); 

г) дру штве ни ста тус ли ца (‘цр кве на ли ца’): ]ko ne po do ba etq sMdJamq sMditQ 
grad/s=/kJimq mirq/s/kJimq ;l=komq ni jp/s=/kpa ni ka lo e ra ni po pa ni zbor ni ki (!) sMdJa 
da imq ne sMditq no sMditq cr=kov nJe slM/ite lE pry/d/ cr=kov nJi mi l}dmi (40). 

На је дан или дру ги на чин, да кле, она би ва за сту пље на у ско ро свим на-
ве де ним се ман тич ким кла са ма, с из у зет ком гру пе но ми на ци ја ко је од ра жа ва ју 
при вре ме не дру штве но-прав не ре ла ци је и свој ства ли ца. На кра ју, зна чај но 
је ис та ћи да се оста ле мо гућ но сти за ис ка зи ва ње пој ма ‘чо век’, по твр ђе не 
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ина че у ка нон ским спи си ма (вЕн дИ нА 2002: 23), у овом тек сту не ја вља ју. И 
док се пот пу ни из о ста нак при де ва plqtqnQi у свој ству име ни це ‘чо век’ мо же 
ту ма чи ти ње го вом стил ском обо је но шћу и ве за но шћу пре све га за ре ли гиј-
ски дис курс, име ни ца mou/q, на дру гој стра ни, че ста је у тек сту и као на сле ђе 
из пра сло вен ског (ПЕ ТлЕ вА 1973: 47), са ста бил ном по зи ци јом у си сте му срод-
нич ких тер ми на (ТРУ бА чЕв 2008: 132–144), ја вља се ис кљу чи во у зна че њу ‘муж, 
су пруг’. 

3. ИмЕ но вА њА ЗА сно вА нА нА ПРо сТоР нИм ПА РА мЕ ТРИ мА. По ред ме ста жи-
вље ња, но ми на ци ја ма овог ти па из ра жа ва се сте пен и вр ста при пад но сти 
од ре ђе ној за јед ни ци. За из два ја ње ове гру пе при ме ра од лу чи ли смо се из 
два раз ло га: 1) ве ћи на лек се ма ре а ли зу је се у окви ру истог чла на, тј. по ве-
за на је је дин стве ним прав ним окви ром; 2) зна че ње по је ди них ре чи ди рект-
но је за сно ва но на прин ци пу про стор не ме та фо ре, што на ро чи то до ла зи до 
из ра жа ја у по све до че ним кон тек сти ма.

Од де вет за бе ле же них ре чи чак се дам ја вља се у 15. чла ну, ко ји ре гу ли ше 
пра во пре че ку по ви не, чи је при су ство у Ду ша но вом за ко но дав ству ина че 
ни је до кра ја раз ја шње но. Док јед на гру па ис тра жи ва ча за сту па те зу о ви зан-
тиј ском по ре клу ових нор ми, при сут них ина че и у ста ри јим ру ко пи си ма 
Ју сти ни ја но вог за ко на, дру ги у њи ма ви де обе леж је срп ског оби чај ног пра ва, 
ода кле ула зе и у пи са не до ку мен те (уп. ТА РА нов сКИ 1996: 653–656; мАР Ко вИћ 
2009: 69–76). Текст ове ре ла тив но крат ке од ред бе за ни мљив је и с лек си ко-
ло шког ста но ви шта, бу ду ћи да у ње му на и ла зи мо на две гру пе си но ни мич них 
фор ми, ко је по ста вље не јед на на спрам дру ге у да том кон тек сту ус по ста вља-
ју ан то ни миј ски од нос, из ра жа ва ју ћи нај по жељ ни ју и нај ма ње по жељ ну 
мо гућ ност у окви ру овог прав ног ин сти ту та: а) bli/qnii/bli/qnikq ‘бли жњи, 
срод ник’ – б) na dvor qnii / na dvor qnii ;lovykq, dvor qnii ;lovykq ‘стра нац’. На ска-
ли сте пе на пр вен ства ме ђу по тен ци јал ним куп ци ма гра ду ел ни од нос по 
кри те ри ју му про стор не бли ско сти упот пу њу ју још so usydq  ‘су сед’ (за бе ле жен 
и у чл. 53, 54) и sel] ninq (to ga se la) ‘се ља нин (то га се ла)’. Опо зи ци ја свој та – 
ту ђин од ра жа ва и овом при ли ком ко лек тив но ори јен ти са ну кул ту ру (уп. 
вЕн дИ нА 2002: 38, 316), у ко јој пра во пре че ку по ви не до би ја по се бан зна чај, 
бу ду ћи да обез бе ђу је очу ва ње ко лек тив не имо ви не ка ко по ро ди це, та ко и 
ши ре со ци јал не за јед ни це. Ода бир на ве де них лек се ма у окви ру 15. чла на, 
по све му су де ћи, ни је био слу ча јан и све до чи о жи вом осе ћа њу за њи хо ву 
ети мо ло ги ју, по го то во у слу ча је ви ма где би се мо гла ре а ли зо ва ти и кон ку-
рент на сред ства: bli/qnii/bli/qnikq < blizq8 (уп. sqrodqnikq 43, 61, 62, 83), 
dvor qnii/na dvor qnii < dvorq9 (уп. tou/dq ‘стра нац’ 68). Пра сло вен ско по ре кло 
ових но ми на ци ја (Skok I: 173, 465–467), без зна ко ва књи шке сти ли за ци је, 

8 В. rJa zu I: 447–448, ко ји зна че ња лек се ме бли жњи сте пе ну је на сле де ћи на чин: 1. 
бли зу ме стом, у пра вом или пре не се ном сми слу; 2. бли зу вре ме ном; 3. бли зу у ро ду, срод ством; 
4. близу по при ја тељ ству, дру жби; 5. чо ве чан ством. Лек се ма бли жник, ме ђу тим, има са мо два 
зна че ња: 1. срод ник, бли жи ка; 2. су сед (RJA ZU I: 447).

9 В. rJa zu II: 948: dvorńi ‘spoljašńi, izvańi’; rјАzu dio 7 (sve zak 30): 315, 316: nadvorńi 
‘izvańi, spoļašńi, ko ji je na dvo ru, t. j. va ni’’. Да кле, овим име но ва њем обе ле жа ва се сва ко ли це 
из ван ре ал ног или има ги нар ног про сто ра, од но сно за јед ни це од ре ђе не тим про сто ром (уп. у 
Ду ша но вом за ко ни ку izvqnikq ‘стра нац, ту ђи нац’ (сА вИћ – бУ бА ло 2015: 615)).
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го во ри у при лог мо гућ но сти да су њи ма и у пи са ној ва ри јан ти за пра во са мо 
вер ба ли зо ва не по сто је ће нор ме срп ског оби чај ног пра ва, не за ви сно од сте пе-
на и вр сте евен ту ал ног ви зан тиј ског ути ца ја на фор му ли са ње ових од ред би 
(уп. мАР Ко вИћ 2009: 76).10

Ван по ме ну тог чла на ре ги стро ва ли смо још два суп стан тив но упо тре-
бље на при де ва ко ји упот пу њу ју на ве де не те мат ске ску пи не: do ma [nii (86) 
‘уку ћа ни, до ма ћи’ и tou/dq (68) ‘стра нац’. Су прот ста вље на зна че ња ових ре чи, 
на сле ђе них та ко ђе из сло вен ске ста ри не (в. бЕн вЕ нИсТ 2002: 198–200, 240), 
још јед ном ука зу ју на зна чај опо зи ци је „из ну тра –спо ља” (бЕн вЕ нИсТ 2002: 
196) за раз у ме ва ње дру штве не при пад но сти чо ве ка. Древ ност но ми на ци ја 
за бе ле же них у овом спо ме ни ку све до чи та ко о по сто ја но сти по ме ну те опо-
зи ци је, по ка зу ју ћи ујед но да је и сред њо ве ков но по и ма ње дру штве них ре ла-
ци ја има ло знат но ду бље, ин до е вроп ске ко ре не.

4. ИмЕ но вА њА Ко јА од РА жА вА јУ фИ ЗИч КЕ КА РАК ТЕ РИ сТИ КЕ лИ ЦА. Као те ле сно 
би ће чо век се у тек сту од ре ђу је нај че шће у од но су на не ку вр сту фи зич ког 
не до стат ка или уз раст. Ка да је реч о пр вој гру пи но ми на ци ја, мо гу ће је пра-
ви ти раз ли ку из ме ђу пот пу ног од су ства не ког фи зич ког свој ства (nymq ‘нем 
чо век’ 78, slypq ‘слеп чо век’ 78) и обе ле же но сти пре ма фи зич ком де фор ми те ту 
(ka sno utq no gamq ili ro u kamq 78 ‘чо век кљаст у но ге или ру ке’) (уп. дРА ГИ ћЕ вИћ 
2001: 170). За ни мљи во је да се у сва три слу ча ја суп стан тив но упо тре бље ни 
при де ви ја вља ју у нео д ре ђе ном ви ду, док кон ку рент на сред ства из гру пе 
no mi na attributivа, nymqcq (rJa zu VI II: 173) и slypqcq (сс: 616), из о ста ју. 
Ова кво ста ње уну тар на ве де ног чла на од ра жа ва ду бо ку сло вен ску ста ри ну, 
а у скла ду је с при ли ка ма у ста ро сло вен ским ка нон ским тек сто ви ма, где се 
(је ди ни по све до че ни) при дев slypq у свој ству име но ва ња ли ца сре ће знат но 
че шће од име ни це, ка ко у је ван ђељ ском тек сту та ко и ван ње га (ЕфИ мо вА 
2011: 89). За фор му ka sno utq ‘кљаст’ по твр ду у по сто је ћим лек си ко граф ским 
из во ри ма ни смо на шли,11 док се ме ђу са чу ва ним пре пи си ма Ју сти ни ја но вог 
за ко на у јед ном ру ко пи су (в. мАР Ко вИћ 2007: 102) сре ће тек сто ло шка ва ри-
јан та у ви ду 3. л. јд. пре зен та ka snMetx.

У окви ру дру ге по ме ну те гру пе при сут на је да ле ко ве ћа се ман тич ка 
дис пер зи ја, бу ду ћи да сме шта ње чо ве ка на хро но ло шкој оси од ро ђе ња до 
смр ти отва ра ши ро ке мо гућ но сти вре мен ског ска ли ра ња и гра ди ра ња.12 То 
ле по илу стру ју по твр де из тек ста, где се но ми но ва ње углав ном оства ру је на 
опи сан на чин, ком би но ва њем свих за ову ана ли зу ре ле вант них је зич ких 
сред ста ва. Као крај њи ан ти по ди сто је, с јед не стра не, dyte ‘де те’ 83 (стр. 34/6) 
/ dyca ‘де ца’ 83 (стр. 32/15–16, 34/9), dyti ‘де ца’ 83 (стр. 33/12, 21; стр. 34/5), 
од но сно ;lovykq mladq ‘чо век млад’ (16) и, с дру ге, starqcq mno golytqnq ‘ста рац 
мно го ле тан’ (22), док се из ме ђу на ла зи чи тав низ по сред них име но ва ња 
пре ма дру гом су бјек ту или од ре ђе ној вре мен ској тач ки ко ји из угла прав не 

10 В. ре зул та те Бо ги ши ће ве ан ке те (1874: 464–465), ко ја по ка зу је да је у XIX ве ку овај 
оби чај на ју жно сло вен ском те ре ну у мно гим кра је ви ма још увек на сна зи.

11 В. спи сак ли те ра ту ре на кра ју ра да.
12 Ка ко кон ста ту је Р. Дра ги ће вић (2007: 292) за ову се ман тич ку ка те го ри ју, „по себ но је 

за ни мљи во то што хи пе ро ним ски или хи по ним ски пој мо ви по сто је, али за њих не ма озна ка 
у ви ду лек се ма”.
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од ред бе до би ја ју по се бан зна чај (уп. ШАР КИћ 2006: 73–76; šar Kić 2008: 224): 
mqnii otq vI= lytq ‘онај ко ји је мла ђи од 12 го ди на’ (38) – ne imM{q ke= lyt ‘онај 
ко ји не ма 25 го ди на’ (44) – ;lovykq vrq stomq ke= lytq ‘чо век уз ра ста од 25 го ди на’ 
(2) – staryi ‘онај ко ји је ста ри ји’ (16)13. Ве ћи на на ве де них из ра за сво јим зна че-
њем оста је у окви ру оп штег лек сич ког фон да. Је ди ни из у зе так у том по гле-
ду пред ста вља син таг ма starqcq mno golytqnq, ко ја у да том кон тек сту по при ма 
тер ми но ло шка свој ства. На и ме, у спо ју с име ни цом су ди ја она раз ви ја зна-
че ње ли ца ко јем се по ве ра ва уло га по рот ни ка и све до ка у спо ру око раз гра-
ни че ња ме ђа: a{e dva se la, ime}tq prM w pryde li ili w ni va/h/ da smo tritq sMdJa i 
star qci mno golytnQ  w tomM.14 Ме ђу тим, за раз ли ку од пра вих тер ми на, где се 
лек сич ка фор ма ве зу је ди рект но за по јам (ГоР ТАн-ПРЕмК 2004: 118), ов де при-
мар но лек сич ко зна че ње основ ног сред ства но ми на ци је по ја ча но де тер ми-
на то ром по сре ду је у оства ри ва њу тер ми но ло шког зна че ња и би ва у ње га 
укљу че но.15

Нај зад, смрт као фи зич ко ста ње чо ве ка из ра жа ва се та ко ђе суп стан тив-
но упо тре бље ним фор ма ма ou mqr Qi (58, 66, 68, 76) / ou mi ra Ei (63) ‘умр ли/уми-
ру ћи чо век’ и mrq tvQi ‘мр твац’ (76), док атри бу тив на име ни ца (mrqtvqcq) и у 
овом слу ча ју из о ста је. Већ ста ро сло вен ски ру ко пи си ина че бе ле же све три 
лек се ме, ме ђу ко ји ма је кон ку рент ност по све до че на са мо у слу ча ју при де ва 
и име ни це (СС: 334). При ме ри из тек ста су на тра гу ова квог ста ња, бу ду ћи 
да ак тив ни пар ти ци пи у ис ка зе уно се и до дат ну се ман тич ку ни јан су. На и ме, 
док се при де вом у зна че њу име ни це ак це нат ста вља на ег зи стен ци јал но ста ње 
чо ве ка, пар ти ци пи ма се пре но си ин фор ма ци ја о том ста њу, али и до дат но 
ак ту е ли зу је при су ство по кој ни ка у са да шњо сти. Лек сич ка и гра ма тич ка сред-
ства ак ту е ли за ци је до би ја ју по себ но на зна ча ју ка да се има на уму да се у 
свој ству прав ног су бјек та мо гу ја ви ти „не са мо жи ви љу ди не го и по кој ни ци 
– умр ли ма је при зна ва на прав на спо соб ност јер смрт ни је де фи ни тив но ис кљу-
чи ва ла чо ве ка из за јед ни це и дру штва” (ГУ РЕ вИч 1994: 164–165). За раз у ме-
ва ње при ли ка у тек сту ва жно је за то ука за ти и на из о ста нак ка ко име ни це 
po ko i nikq (мА КА РИ јо сКА – ПА влов сКА-ГЕ оР ГИ Ев сКА 2013: 145), та ко и пар ти ци па 
пре те ри та ак тив ног гла го ла ou po ko i ti se ‘умре ти’ (rJa zu 81: 714), sqkonq;ati 
‘умре ти’ (сс: 652) или пак pryda ti do u [ou ‘умре ти’ (сс: 200) и слич них, као 
по тен ци јал них суп стан тив но упо тре бље них фор ми с истим зна че њем. Овај 
спи сак на рав но не мо же се ни из бли за сма тра ти ко нач ним, бу ду ћи да је кон-
цепт смр ти, због зна ча ја ко ји јој се при да је у хри шћан ској ду хов но сти (в. 
мАР јА но вИћ-дУ ША нИћ 2004: 586–607), био при лич но раз ви јен, о че му, иа ко 

13 На ве де ни ком па ра тив ја вља се у ис ка зу: wt ;lovyka mla da … koi estq pod w;inomq vlastJ} 
ili pod sta re i[ Jimq (16). По све до че ни кон текст ле по по ка зу је за што је упра во ком па ра тив на 
осно ва овог при де ва по слу жи ла за из во ђе ње и име ни це staryi[i na ‘ста ре ши на’ (уп. ТРУ бА чЕв 
2008: 241–242; ЕфИ мо вА 2011: 133)

14 У 6. чла ну Зе мљо рад нич ког за ко на (в. блА Го јЕ вИћ 2007: 26–27) у слич ном кон тек сту 
ко ри сти се из раз ста ри ни ци, ко ји та ко ђе су ге ри ше да су у спо ро ви ма око раз гра ни че ња ме ђа 
би ла би ра на ста ри ја ли ца, чи ја ду го веч ност тре ба да по слу жи као га рант до брог по зна ва ња 
при ли ка у да тој обла сти (уп. лЕК сИ Кон: 701–702 (Р. Ми хаљ чић)).

15 Уп. из раз до бри љу ди, ко ји у сред њо ве ков ним до ку мен ти ма прав ног ка рак те ра од ли-
ку је слич на вр ста ре а ли за ци је (нај че шће у мно жи ни), од но сно се ман тич ке тран сфор ма ци је, 
али са не што ши рим оп се гом тер ми но ло шке упо тре бе, ка ко је то по ка за ла нај но ви ја сту ди ја 
о овом пи та њу: ИвА но вИћ 2017: 136–141; уп. лЕК сИ Кон: 161–162 (Ђ. Бу ба ло). 
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огра ни чен, све до чи већ лек сич ки ма те ри јал са чу ва них ка нон ских спо ме ни ка 
(вЕн дИ нА 2002: 98; уп. ША По РЕ вА 2010: 50).

У це ли ни по сма тра но, мо же се кон ста то ва ти да се у спо ме ни ку ре а ли-
зу ју име но ва ња за сно ва на на осо би на ма ко је пред ста вља ју објек тив ну, при-
род ну да тост или су пак сте че не за жи во та, док у пот пу но сти из о ста ју оне 
но ми на ци је ко је од ра жа ва ју чо ве ков од нос пре ма пре стан ку фи зич ке ег зи-
стен ци је, пре ма те лу у це ли ни или ње го вим по је ди ним де ло ви ма, а ко је 
нај че шће но се пе чат су бјек тив не оце не или су у ма њем или ве ћем сте пе ну 
стил ски мар ки ра не.

5. ИмЕ но вА њА Ко јА од РА жА вА јУ дУ хов но-мо РАл нЕ КА РАК ТЕ РИ сТИ КЕ лИ ЦА. 
За раз ли ку од прет ход не гру пе но ми на ци ја, ко је су има ле ис кљу чи во де скрип-
тив ни ка рак тер (в. вольф 2002: 28), име но ва ња пре ма ду хов но-мо рал ним 
ка рак те ри сти ка ма у сво је зна че ње укљу чу ју и еле ме нат оце не, те се због тог 
ак си о ло шког аспек та мо гу ско ро у пот пу но сти по де ли ти по кри те ри ју му 
до бро/ло ше (уп. вольф 2002: 8). Чи ње ни ца да у спо ме ни ку до ми ни ра мар-
ки ра ње пре ма не га тив ним свој стви ма ли ца го то во је оче ки ва на, узи ма ју ћи 
у об зир, на јед ној стра ни, при ро ду и на ме ну ис пи ти ва ног тек ста а, на дру гој, 
оп шти је, ког ни тив не чи ни о це ко ји усме ра ва ју об ли ко ва ње овог сег мен та лек-
сич ког си сте ма у раз ли чи тим је зи ци ма све та (в. ШТА снИ 2013: 65–66). На и ме, 
док се до бро сма тра при ме ре ном од ли ком људ ског би ћа (уп. ИвИћ 2005: 2–3), 
јер сво јом ап со лут ном вред но шћу по ста је ме ри ло од ре ђи ва ња све га оног што 
је су прот но,16 раз но о бра зност зла је сто га оно што при вла чи па жњу и тра жи 
ре ги стро ва ње и име но ва ње. У овом спи су чо век се та ко де фи ни ше као но си-
лац сле де ћих не га тив них свој ста ва (а) и рад њи (б, в, г, д, ђ) ко је су би ле про-
тив прав ног ка рак те ра и тре ти ра не као кри вич на де ла (ШАР КИћ 1995: 97–110):

а) без ум ност: lo udq ‘луд чо век’ (44),
б) кра ђа: tatq ‘ло пов’ (23, 35, 36, 52, 71, 72, 74, 76), i/e ... kra dQi ‘онај ко ји 

кра де’ (70),
в) раз бој ни штво: raz bo i nikq ‘раз бој ник’ (28, 75), go u sarq ‘раз бој ник’ (74) 

(< ср лат. cur sa ri us RJA ZU III: 505),
г) на сил ни штво: na sil qnikq ‘на сил ник’ (87),
д) из дај ство: iz dav qnikq ‘из дај ник’ (85), (i)zdavqcq ‘из да ји ца’ (85),
ђ) при кла ња ње је ре си: Ere tigq ‘је ре тик’ (68) (< грч. αἱρετ ικός).

Са мо у јед ном слу ча ју (а) ра ди се о ду шев ном ста њу, ко је мо же би ти 
уро ђе но или сте че но (в. lûd RJA ZU VI: 191), те као и код фи зич ких од ли ка 
и ов де из о ста ју кон ку рент на име но ва ња у ви ду из ве де ни ца лу да и лу дак 
(RJA ZU VI: 195). У ве ћи ни слу ча је ва на ве де не ак тив но сти се ис по ља ва ју у 
од но су на дру ге љу де, тј. има ју пре све га со ци јал ни ка рак тер, па је оту да и 
по тре ба за њи хо вим де фи ни са њем и санк ци о ни са њем по ја ча на и из ра же на. 
Ка да је реч о све сном ре ли гиј ском опре де ље њу (ђ), ко је је та ко ђе пред ста-
вља ло кри вич но де ло про тив Цр кве и зва нич не ве ре (ШАР КИћ 1995: 101–103), 

16 Из ме ђу оста лог, о то ме све до че и де ри ва ти ко је на ла зи мо већ у цр кве но сло вен ском и 
ста ром срп ском пи са ном на сле ђу – уп. ne;lovykx (adj.), грч. ἀπάνϑρωπος, лат. in hu ma nus (mi-
Klo Sich 1862–1865: 447), nȅčo vjek ‘zao čo vjek’ (rJa zu VII: 809).
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де тер ми на ци ја је стро го тер ми но ло шка, из ра же на по зајм ље ни цом и у овом 
тек сту ни је пра ће на сло вен ским, стил ски мар ки ра ним, екви ва лен ти ма 
inovyrq nikq/zqlovyrq nikq (mi Klo Sich 1862–1865: 257; дьячЕн Ко 1993: 203). Код 
свих на ве де них но ми на ци ја вред но сни сми сао је им пли цит но по ве зан с де-
скрип тив ним (вольф 2002: 30) и ни јед ном ни је обе ле жен афик сом, од но сно 
еле мен том ма њим од ре чи. Са мо у јед ном слу ча ју, ка ко смо ви де ли ра ни је, 
из ра жа ва се на опи сан на чин, ви шеч ла ним из ра зом: ;l=kq i/e ne ou me etq ;ita ti 
st=ago pi sa nJa (83).

У окви ру ма ло број не гру пе но ми на ци ја с по зи тив ном ко но та ци јом на-
ве де не ка рак те ри сти ке у об ли ко ва њу се ман тич ког са др жа ја има пр вен стве-
но лек се ма pri] telq ‘при ја тељ’ (43) (в. бЕн вЕ нИсТ 2002: 216). За раз ли ку од ње, 
оста ле но ми на ци је из ре ли гиј ске сфе ре – име ни ца hri sti] ninq ‘хри шћа нин’ 
(52) (< грч. χριστιανός), (суп стан тив но упо тре бљен) при дев bla govyrqn Qi ‘бла-
го ве ран, тј. пра во сла ван’ (68)17 и ње му срод на опи сна но ми на ци ја у ис ка зу 
;l=ke po/d/ba etq iz bi ra ti d[=evny i koi se boe ga= b=a (33) – по зи ти ван вред но сни еле мент 
оства ру ју тек укљу чи ва њем екс тра лин гви стич ких фак то ра. На пу шта њем 
ду хов ног ам би јен та и ши рег дру штве но-исто риј ског кон тек ста ве за ног за 
на ста нак са мог тек ста,18 оне би ве о ма ла ко мо гле из ме ни ти и сво ју по зи ци ју 
на вред но сној ска ли, по ме ра ју ћи се ка не у трал ном или не га тив ном зна че њу.

Две лек се ме из ре ли гиј ског до ме на ина че мо гле би се по сма тра ти и у 
све тлу при пад но сти ли ца од ре ђе ној дру штве ној гру пи – јед ној, до ми нант ној 
и дру штве но при хва тљи вој (хри шћа ни) и дру гој, мар ги на ли зо ва ној и уз то 
прав но санк ци о ни са ној (је ре ти ци) (ГЕ РЕ мЕК 2007: 364–365). Но, бу ду ћи да су 
те ко но та ци је се кун дар не и из ве де не из при мар не на ме ре ду хов ног од ре ђе ња 
ли ца, лек се ме су свр ста не у ову гру пу. На ве де но дво ја ко обе леж је мо же се 
при пи са ти и је ди ној име ни ци са вред но сно не у трал ном се ман ти ком – bylqcq 
(83) ‘све тов но ли це’, ко ја у на ве де ном чла ну, упо тре бље на у мно жи ни, по кри-
ва у осно ви исто зна че ње као и ра ни је по ме ну ти из раз mir qscii ;lovyci ‘мир-
ја ни’ (40) (уп. грч. κοσμικός > ko zmikq с̒ве тов но ли це, ла икʼ) и име ни ца l}di 
(83). Овај де ри ват од при де ва bylq сво је зна че ње из во ди по прин ци пу су прот-
но сти, и то као са став ни еле мент би но ма ;rqnqcq–bylqcq. Иа ко се у оба слу-
ча ја ра ди о име но ва њи ма за сно ва ним на ви зу ел ном ути ску, ко ји се уну тар 
цр кве но сло вен ског лек си ко на до дат но пре ци зи ра си но ни мич ним сло же ни-
ца ма ;rq no rizqcq и bylo rizqcq (zett 1970: 174, 166), се ман тич ки ме ха ни зми но-
ми на ци је код ових ре чи ни су би ли исто вет ни. На и ме, док је хро мат ска вред-
ност ‘црн’, као фак тор рас по зна ва ња ду хов ног опре де ље ња, би ла пре суд на 
у име но ва њу мо на ха (;rqnqcq = ‘онај ко ји но си цр ну ри зу’), у слу ча ју све тов-
ног ли ца мо тив на осно ва не упу ћу је на бе ло као бо ју (уп. ИвИћ 1999: 14), већ 
на све што је све тло и са мим тим су прот но од цр ног (bylqcq = ‘онај ко ји но си 

17 Ову реч смо са мо услов но убро ја ли ме ђу но ми на ци је, бу ду ћи да ње на спе ци фич на 
син так сич ка по зи ци ја у да том ис ка зу оста вља мо гућ ност и да се ра ди о обич ном при де ву: a{e 
koi ro di telq wt bla govyrni /h/, sli [i/t/ svoe ;edo vx ko} jresq ob ra {a} {e se 0 ta ko va/go / da i/z/rinMtq wt 
vse go naslydJa svo e go * a{e li pa ki vxzvra tit` se * vx pra vo slavnM} vyrM * ta ko na sled Metq w;ina12

18 Уп. ћИР Ко вИћ 1994: 225: „Хри шћан ство до но си и уса ђу је свој по глед на свет и хри шћан-
ску ва се ље ну ко јој је на че лу цар Ро ме ја, оно ста вља по де лу хри шћа нин –не хри шћа нин из над 
по де ле на Ри мља не и вар ва ре, чак из над по де ле на го спо да ре и ро бо ве, ко ју по зна је из сво јих 
тек сто ва на ста лих у вре ме цар ства.”



39НО МИ НА ЦИ ЈЕ ЛИ ЦА У ЈУ СТИ НИ ЈА НО ВОМ ЗА КО НУ ПРЕ МА РУ КО ПИ СУ БОР ЂО ШКИХ...

(и) све тлу оде ћу’).19 Пре до че но ста ње, да кле, не са мо што од ра жа ва хи је рар-
хиј ски од нос ме ђу на ве де ним ли ци ма (уп. АвЕ РИн ЦЕв 1982: 123), не го све до чи 
и о то ме ко ли ко ду го се у је зич ком ис ку ству за др жа ло зна че ње ‘све тао’ – искон-
ско, основ но се ман тич ко обе леж је пра сло вен ског при де ва *bělъ (ЭССЯ 2: 79; 
уп. ИвИћ 1999: 16). У ис пи ти ва ном тек сту ова стил ски мар ки ра на лек сич ка 
опо зи ци ја из о ста је, бу ду ћи да се за име но ва ње мо на ха ко ри сти са мо грч ка 
по зајм ље ни ца у ли ку ka lo erq ‘ка лу ђер’. На дру гој стра ни, у све тов ној сфе ри 
име но ва ња, гре ци зам ko zmikq, озна ча ва ју ћи се кун дар ни, из ве ден по јам, по-
ти ску је се, а пре ва гу од но се на ве де ни сло вен ски екви ва лен ти.20

6. ИмЕ но вА њА Ко јА од РА жА вА јУ сРод сТво. Срод нич ки тер ми ни, као јед на 
од нај ста ри јих, али и нај ста бил ни јих гру па у струк ту ри лек си ко на, у овом 
спо ме ни ку од ли ку ју се ка ко број но шћу, та ко и се ман тич ком раз у ђе но шћу, 
за сно ва ном ина че на раз ли чи тим прин ци пи ма ре ле вант ним за ус по ста вља ње 
но ми на ци о не срод нич ке тер ми но ло ги је (в. Kro e Ber 1952: 176; мА КА РИ јо сКА 
2007: 14–17).21 Овом тер ми но ло ги јом од ре ђу ју се раз ли чи те ре ла ци је ли ца 
на осно ву крв ног и та збин ског срод ства. Оп шти по јам срод ства у ужем и ши-
рем сми слу по кри ва се лек се ма ма rodq ‘род’ (66) и sqrodqnikq ‘срод ник’ (43, 61, 
62, 83), ко је се нај че шће ре а ли зу ју у чла но ви ма из до ме на на след ног пра ва 
(61, 62, 66). Лек се ма sqrodqnikq у спо ју с име ни цом pri] telq (43) слу жи и за од ре-
ђи ва ње ли ца ко ја се не мо гу сма тра ти са свим по у зда ним све до ци ма у спо ру, 
док се у чла ну о школ ству (83) њо ме упу ћу је на осо бе ко је ме ђу пр ви ма, 
по сле оца и мај ке, тре ба да во де ра чу на о шко ло ва њу де це. У свим на ве де ним 
кон тек сти ма под ра зу ме ва на бли скост ме ђу ли ци ма не укљу чу је a pri o ri и 
еле мент њи хо ве про стор не по ве за но сти, за раз ли ку од чла на 15, где се ја вља-
ју ис кљу чи во ре чи bli/qnii и bli/qnikq. 

Текст да ље омо гу ћу је пра ће ње ка ко оп штих, та ко и по је ди нач них тер-
ми на крв ног срод ства. Ли ца об у хва ће на пра вом нис ход ном ли ни јом, ко ја се 
кре ће од пре да ка ка по том ци ма, име ну ју се као nis ho de {ei ‘де сцен ден ти’ (57, 
58, 62, 64), док се ли ца ко ја тво ре ус ход ну ли ни ју од по то ма ка ка пре ци ма 
на зи ва ју vqsho de {ei ‘асцен ден ти’ (57, 58, 62, 63, 64). Са дру ге стра не, у слу ча ју 
по боч не ли ни је, ко ја об у хва та „сва ли ца ко ја по ти чу од за јед нич ког пре тка 
или од па ра за јед нич ких пре да ка” (дРА ШКИћ 2018: 28), при сут но је опи сно 
име но ва ње: wt stra ne sqrod ni ci ‘срод ни ци по по боч ној ли ни ји’ (61, 62), so u {ei 
ot stra ni ‘они ко ји су по по боч ној ли ни ји’ (57, 58, 62). Не по сред ни пре дак име-
ну је се де вер ба ти вом ro di telq ‘ро ди тељ’ (59, 68, 69), ко ји се нај че шће ре а ли зу је 
у мно жи ни и озна ча ва оба ро ди те ља, те сход но то ме ни јед ном се не раз ви ја 
у мо ци о не фор ме по твр ђе не у цр кве но сло вен ском на сле ђу: (bo go)ro di tel qni ca 
и ro dil qni ca (уп. СС: 583; mi Klo Sich 1862–1865: 37, 801; zett 1970: 162; мА КА-
РИ јо сКА – ПА влЕ сКА-ГЕ оР ГИ Ев сКА 2013: 148). Спе ци фи ка ци ја ро ди те ља пре ма 

19 Уп., на дру гој стра ни, оста ла зна че ња ре чи bylqcq (bij èlac RJA ZU I: 293), где упра во 
бе ло као бо ја по ста је глав ни ди стинк тив ни чи ни лац: a) „pop re dov nik, ko ji po pra vi lu svo ga 
re da no si bi je lo odi je lo”; б) „koń bio”; в) „u ja ju, bi o ce, bje lan ce”; г) „u oku: bi je lac od oka”.

20 Овај про цес ина че мо же се ле по пра ти ти и кроз пре пи се Ду ша но вог за ко ни ка ста ри је 
и мла ђе ре дак ци је (в. члан О су ду).

21 Ис пи ти ва ни спо ме ник због при ро де тек ста не омо гу ћу је пра ће ње и тер ми на за обра-
ћа ње (в. бјЕ лЕ ТИћ 1994: 202–204), иа ко из ме ђу ове две гру пе ни је мо гу ће по ву ћи оштру гра ни цу.
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по лу у овом тек сту вр ши се са мо при ме ном „су пле тив не” мо ци је (бјЕ лЕ ТИћ 
1994: 200–201): ma ti ‘ма ти’ (58, 60, 63, 67, 83, 105) и otqcq ‘отац’ (58, 62, 63, 
68, 69, 81, 83). У обе ле жа ва њу по том ства за ти че мо при лич но раз ви је ну лек-
сич ку гру пу. По ред мно жин ских збир них фор ми dyca (32), dyti (68, 83 (стр. 
35/8–9)) и dytq (58), по све до че ни су сле де ћи оп шти на зи ви за ‘де те’: dyte ‘де те’ 
(67, 68), ;edo ‘че до’ (58, 60, 67, 68, 69, 85), otrokq ‘де те’ (62). И док су лек се ме 
dyte, dyca, dyti раз ви ја ле и зна че ње ‘људ ско би ће (де чак или де вој чи ца) у 
до ба свог ра ног раз во ја’ (РСЈ: 272) (в. тач ку 4 овог ра да), име ни ца ;edo ре а ли-
зу је се ис кљу чи во у зна че њу ‘љу ско би ће у од но су на сво је ро ди те ље (не за-
ви сно од уз ра ста)’, што је се ман тич ка ре ла ци ја ко ја се мо же при пи са ти и 
је ди ној по твр ди ре чи otrokq. Да ља ка те го ри за ци ја уну тар овог пој ма вр ши се 
пре ма не ко ли ко кри те ри ју ма: а) пол де те та: sQnq ‘син’ (5, 58, 59, 69, 81), k:i 
‘кћи’ (5, 63); б) ро ђе ње у бра ку или ван ње га: „ta em Ìni ;i{ Ìni  sJi re; ko pi li;i{ni 
w/t/rokq” ‘тај но, од но сно ван брач но де те’ (62); в) гу би так, од но сно од су ство 
ро ди те ља: si ro ta ‘си ро та’ (33). Са мо у јед ном слу ча ју (б), да кле, ра ди се о опи-
сном, а ујед но и књи шки сти ли зо ва ном име но ва њу за не за ко ни то де те, тзв. 
ко пи ле.22 У окви ру дру гог сте пе на пра ве ли ни је крв ног срод ства сре ћу се 
са мо тер ми ни dydq (58) и vqno ukq (58). Ка да се ра ди о по боч ној ли ни ји, ре ги стру-
ју се тер ми ни ка ко дру гог, та ко и тре ћег сте пе на крв ног срод ства: а) bratq 
‘брат’ (59, 60, 61, 81) / мн. bra ti] ‘бра ћа’ (32 (mla di] ‘мла ђа’), 58 (prisqna ‘ро ђе на’), 
59, 60, 63 (podqvlastqna ‘под вла сна’)); б) ou icq ‘ујак’ 58, strQcq ‘стриц’ 58, bra ti no 
;edo ‘бра то во де те’ (61).

Но ми на ци је пре ма брач ном ста ту су и од но си ма ко ји из ње га про из и ла-
зе у овом спо ме ни ку усме ре не су углав ном ка де фи ни са њу ста ту са жен ских 
осо ба (уп. ЦЕйТлИн 1986: 30). Од де вет по твр да са мо јед на се ве зу је ис кљу чи во 
за му шко ли це, док тер ми ни ко ји по кри ва ју та збин ске ре ла ци је му жа у пот пу-
но сти из о ста ју. Ли ца по ве за на брач ном за јед ни цом име ну ју се као so u prou/qni ci 
‘су пру жни ци’ (62), а по је ди нач на име но ва ња за оже ње ног му шкар ца и уда ту 
же ну сво де се на лек сич ки пар mou/q–/ena. До след на упо тре ба ових лек се ма, 
ве ћи ном уну тар истих чла но ва (5, 6, 14, 64, 65, 66, 79),23 по ред уса мље не ре-
а ли за ци је име ни це ;lovykq ‘муж’ (6), све до чи о чвр стој ве за но сти за го вор ну 
ба зу, бу ду ћи да се и по ред ве ли ког бро ја при ме ра у кор пу су ни јед ном не 
ја вља ју си но ни миј ске фор ме по зна те цр кве но сло вен ском на сле ђу: so u pro ugq/
so u pro u ga, so u prou/qnikq/so u prou/qni ca, pod rou/iE. Ка ко је по ло жај же не те шко био 
за ми слив из ван брач них окви ра (КлА ТИШ-ЗИ бЕР 2007: 326), од но сно без пот-
чи ње но сти му жу (уп. дИ нИћ-КнЕ жЕ вИћ 2005: 61), сва од сту па ња од овог 
ста ња при вла чи ла су па жњу и из и ски ва ла пре ци зно де фи ни са ње. Кон цен тра-
ци ја ових лек се ма у тек сту осли ка ва на јед ном ме сту сву ра зно вр сност кри-
те ри ју ма по ко ји ма су се ова име но ва ња раз ви ја ла у лек си ко ну књи жев ног 

22 По ред овог бал ка ни зма, при сут ног ина че ка ко у сло вен ским ди ја лек ти ма, та ко и у ру-
мун ском и ал бан ском је зи ку (Skok II: 147–148), на сло вен ском ју гу сре ће се ве ћи број по грд них 
на зи ва за незaконито де те (в. Bo gi šić 1874: 315–319). Екви ва лен ти уну тар цр кве но сло вен ског 
на сле ђа углав ном су де скрип тив ног ка рак те ра: l}body;i{q (мА КА РИ јо сКА – ПА влЕ сКА-ГЕ оР ГИ-
Ев сКА 2013: 151), ta i mi;i{ q  (во сТо Ковъ 1861: 448), blMdo rod nQi (сУ бо ТИн-Го лУ бо вИћ 2013: XXi), 
ko pe li;i{ q (mi Klo Sich 1862–1865: 302).

23 По ред на ве де них, лек се ма /ena ја вља се још и у чла но ви ма 68 и 86, где се ње но зна че ње 
(бу ду ће) су пру ге уско пре пли ће с оп штим зна че њем од ра сле осо бе жен ског по ла.
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је зи ка: dyvi ca (86) ‘де вој ка (не у да та же на)’ (уп . dyva и dyva] СС: 203), ob rou;eni ca 
(86) ‘за руч ни ца’, po sadqni ca (68, 69) ‘ино ча (не за ко ни та же на)’, vqdo vi ca (86, 87) 
‘удо ви ца’ (уп. vqdo va СС: 161). Ме ђу на ве де ним из ве де ни ца ма са мо у јед ном 
слу ча ју мо же се го во ри ти о обра зо ва њу пре ма од го ва ра ју ћој фор ми му шког 
ро да: ob rou;eni ca ‘за руч ни ца’ – ob rou;enikq ‘за руч ник’ (RJA ZU VI II: 474). Та кву 
па ра ле лу у твор бе ном и се ман тич ком сми слу, ме ђу тим, већ ни је мо гу ће по-
ву ћи у слу ча ју име ни це po sadqni ca,24 док се код лек се ма dyvi ca и vqdo vi ca 
за пра во ра ди о на кнад ном ус по ста вља њу име нич ког зна че ња су фик сал ним 
мар ки ра њем „суб стан тив но упо требляемых при ла га тельных – древ них имен 
по про ис хо жде нию” (ЕфИ мо вА 2006: 20; уп. ТРУ бА чЕв 2008: 157–158; 153–154). 
Раз ви ја ју ћи си но ни миј ски од нос са ста рим фор ма ма но во на ста ле име ни це 
већ у спи си ма ка но на по чи њу да од но се пре ва гу, до при но се ћи укла ња њу 
дво сми ле но сти у по гле ду ка те го ри јал не при пад но сти об ли ка. Ре фе ри шу ћи 
о но вим ре ла ци ја ма ко је же на раз ви ја сту па ју ћи у по ро ди цу му жа, на дру гој 
стра ни, не из ме ње ну по зи ци ју у си сте му очу ва ле су та ко ђе древ не лек се ме 
sna ha (69) ‘сна ха’ и ma:eha (68) ‘ма ће ха’ (в. ТРУ бА чЕв 2008: 178–181; 49–51). Као 
до дат ни по ка за тељ ослон ца на жи ву реч у овом слу ча ју ја вља се и ре флекс ћ, 
пре ма срп ско сло вен ском ли ку ma {e ha.

У окви ру обе те мат ске под гру пе срод нич ких на зи ва ви дљив је сна жан 
осло нац на лек си ку пра сло вен ског по ре кла и оп ште сло вен ског ка рак те ра. 
На дру гој стра ни, ме ђу очи глед ним де ри ва ти ма у кор пу су ја сно се из два ја ју 
две гру пе. Пр ву чи не хи пе ро ни ми ro di telq, sqrodqnikq, so u prou/qnikq, ко ји се у 
тек сту ја вља ју у оп штем зна че њу и ни јед ном не до би ја ју пар ња ке у ви ду жен-
ског ро да, по твр ђе не ина че у цр кве но сло вен ском на сле ђу (уп. ro di tel qni ca, 
sqrodqni ca, so u prou/qni ca – mi Klo Sich 1862–1865: 801, 952, 979). Дру гу гру пу 
чи не no mi na at tri bu ti va fe mi ni num, ко ји ма се жен ска осо ба де фи ни ше увек 
пре ма му шкар цу, би ло да је не у да та (dyvi ca), би ло да је у пи та њу не за ко нит 
(po sadqni ca), по кој ни (vqdo vi ca) или бу ду ћи су пруг (ob rou;eni ca). На ве де ним из-
ве де ни ца ма те шко је оспо ра ва ти на ста нак у окви ру књи жев ног је зи ка, тим 
пре што пра сло вен ско по ре кло ни је мо гу ће са си гур но шћу при пи са ти ни 
лек се ми са пот пу но про зир ном мо тив ном осно вом кон крет ног зна че ња, као 
што је ro di telq (ЕфИ мо вА 2011: 71–72). С од ре ђе ном до зом опре за за то мо же се 
кон ста то ва ти да пре до че на по дво је ност лек сич ког кор пу са, ако не у це ло сти, 
он да сва ка ко јед ним де лом, од ра жа ва за пра во пре ла зак с оби чај ног на пи са но 
пра во – про цес ко ји је не ми нов но био пра ћен на кнад ном раз ра дом, ге не ра ли-
за ци јом и си сте ма ти за ци јом пој мо ва/тер ми на уну тар ове обла сти. По др жан 
сна жним ути ца ји ма ви зан тиј ске прав не тра ди ци је, он је сло вен ско по ро дич но 
пра во увео у но ву фа зу раз во ја и до вео до пре ци зни јег ре гу ли са ња ове вр сте 
ме ђу људ ских од но са. 

7. ИмЕ но вА њА Ко јА од РА жА вА јУ ПРИ вРЕ мЕ нЕ дРУШ ТвЕнo-ПРАв нЕ РЕ лА ЦИ јЕ И 
свој сТвА лИ ЦА. Као од раз раз ли чи тих ре ла ци ја у ко је чо век сту па као со ци јал но 

24 По ред ове ре чи, у пре пи си ма Ју сти ни ја но вог за ко на ја вља се још и тек сто ло шка ва-
ри јан та pod qlo/qni ca (мАР Ко вИћ 2007: 98, 99; уп. lo/qni ca и na lo/qni ca у: мА КА РИ јо сКА 2007: 
86, 91). Док код оста лих де ри ва та ни је спор но при су ство су фик са -ica, ове две име ни це при-
па да ју гру пи лек се ма код ко јих ни је увек мо гу ће на чи ни ти по у зда но раз гра ни че ње из ме ђу 
су фик са -ica и -ьni ca (в. ЕфИ мо вА 2006: 42–43, 97).
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би ће, ов де из дво је не но ми на ци је од ли ку ју се при вре ме ним ка рак те ром, а уз то 
ли ше не су и трај ни је вред но сне оце не, свој стве не име но ва њи ма пре ма ду хов-
но-мо рал ним свој стви ма. С об зи ром на на ве де на обе леж ја, уну тар ове гру пе 
ни је нео бич на пре власт пар ти ци па, ме ђу ко ји ма ре ги стру је мо сле де ће фор ме:25

а) ак тив ни па р ти цип пре те ри та: dyla vQi ‘онај ко ји је об ра дио’ (21) (уп. 
dyla telq, dyla Ei – СС: 204), zqly zamyni vQi ‘онај ко ји је ло ше за ме нио’ (33), 
ko u pi vQi ‘ку пац, онај ко ји је ку пио’ (34, 71) (уп. ko upqcq – СС: 299), pri E mQi 
za logq ‘за ло го при мац’ (28) (уп. za lo go pri mac – RJA ZU 91: 104), da vQi za logq 
‘за ло го да вац’ (45), ob li;ivQi ‘раз об ли чи тељ, онај ко ји је (не ко га) от крио’ (36) 
(уп. ob li;itelq – mi Klo Sich 1862–1865: 468), vq/egQi ognq ‘онај ко ји је за па лио 
огањ’ (47), prqvyE vq/egQi se ‘онај код ко га се нај пре за па ли ло’ (48), za/egQi 
‘онај ко ји је за па лио’ (49), vqshQti vQi /enQ na si li Emq ‘онај ко ји је отео же ну 
на си лу’, vqshQti vQi dyvicM ‘онај ко ји је отео де вој ку’ (86) (уп. vqshQti telq, 
vqshQtqnikq – mi Klo Sich 1862–1865: 111), kra mo lou sqtvorii (7) ‘онај ко ји је за мет-
нуо сва ђу’ (уп. kra mol qnikq – mi Klo Sich 1862–1865: 309), i/e sq nimq pri[qdQi 
‘онај ко ји је с њим до шао’ (86), i/e iz domM iz da vQi dyvicM ili vqdo vicM ‘онај 
ко ји је дао из ку ће де вој ку или удо ви цу’ (87);

б) ак тив ни пар ти цип пре зен та: be/ei ‘бе гу нац’ (46) (уп. bygo unq – mi Klo-
Sich 1862–1865: 52), go nei ‘го ни лац’ (46) (уп. go ni telq – mi Klo Sich 1862–1865: 136), 
klqnQi ‘онај ко ји се ку не’ (50), vqze mlEi ;}/dou zeml} ‘онај ко ји узи ма ту ђу 
зе мљу’ (37), prysta vlEi (!) my:M ‘онај ко ји пре сту па ме ђу’ (37), sykQi lo zi] ili 
dryva plo do vi ta ‘онај ко ји се че (ту ђу) ло зу и плод но др ве ће’ (75), sQi vq ou zahq 
‘све за ни, за то че ник’ (82) (уп. ouzqnikq 82), sq na si li Emq /enei se (86) ‘онај ко ји 
се же ни на си лу’, (i/e) sq nimq sqvyto u Ei ‘онај ко ји се с њим са ве ту је’ (86);

в) па сив ни пар ти цип пре зен та: i/e nM/de} go nimq ‘онај ко ји је го њен не-
во љом’ (46), drq/imQi vq tqmni cahq ‘утам ни че ни’ (82).

У ве ћи ни слу ча је ва, као што се ви ди, чо век се де фи ни ше пре ко већ из-
вр ше не рад ње, ко ја је ре зул тат не ке при вре ме не жи вот не окол но сти или 
си ту а ци је. Не што ве ћи сте пен оп што сти и ап стракт но сти из ра за оства ру је 
се ак тив ним пар ти ци пом пре зен та, док се име но ва ње ли ца у свој ству па ци-
јен са сре ће са мо два пут. И по ред при сут них гра ма тич ких и лек сич ких раз-
ли ка и зна чењ ских ни јан си, све пар ти цип ске но ми на ци је у осно ви по ве зу је 
чи ње ни ца да оне свој пу ни сми сао оства ру ју тек пре ко од го ва ра ју ћих од-
ред би, од но сно ши рег кон тек ста у ко ме се ре а ли зу ју.

На дру гој стра ни, за раз ли ку од пар ти цип ских фор ми с ис кљу чи во 
ока зи о нал ним ка рак те ром (уп. смИР нов 2006: 60), име ни це ове гру пе упу ћују 
на она свој ства и од но се ко ји, услед уче ста ло сти ја вља ња и ши рег дру штве ног 
зна ча ја, ли цу обез бе ђу ју и од го ва ра ју ћи прав ни ста тус: dou/qnikq (44, 68) / 
dlq/qnikq ‘ду жник’ (31), sqvydytelq ‘све док’ (11, 19, 42, 43, 50), Emqcq ‘је мац’ 
(44), is po rou;qnikq ‘је мац’ (68), promQslqnikq ‘за ступ ник’ (33), pri Em qnikq ‘на-
след ник’ (62, 64), naslydqnikq ‘на след ник’ (65, 68), pri stav qnikq ‘ста ра тељ’ (33), 
ouzqnikq ‘све за ни, за то че ник’ (82). Ме ђу тим, бу ду ћи да се у на ве де ним при-
ме ри ма оп ште лек сич ко зна че ње пре пли ће с прав ним са др жа јем, ни јед ном 
из ра зу ни је мо гу ће при пи са ти чи сто струч ни ка рак тер.

25 Ве ћи на суп стан тив но упо тре бље них пар ти ци па у тек сту се ја вља у од ре ђе ном ви ду. 
„Члан ско” i/e за бе ле же но је све га не ко ли ко пу та и то уз об ли ке оба ви да.
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На кра ју, на осно ву уви да у ши ри кон текст ре а ли за ци је пред ста вље них 
је зич ких сред ста ва, мо же мо кон ста то ва ти пот пу но од су ство име но ва ња с 
из ра зи то по зи тив ном ко но та ци јом. У осно ви но ми на ци ја на ла зе се пре све га 
рад ње ко је се мо гу ока рак те ри са ти као вред но сно не у трал не или пак оне ко је 
из ра жа ва ју пре сту пе раз ли чи те те жи не, од ко јих је от ми ца же не и де вој ке, 
су де ћи пре ма про пи са ним ка зна ма за глав не ак те ре и њи хо ве са у че сни ке, 
не сум њи во био нај ве ћи.

8. ИмЕ но вА њА Ко јА од РА жА вА јУ дРУ ШТвЕ нИ сТА ТУс лИ ЦА. Про це се со ци јал-
не ди фе рен ци ја ци је и стра ти фи ка ци је у Ср ба, а са мим тим и раз вој ста ле шке 
тер ми но ло ги је, те шко је пра ти ти пре XII ве ка због не до стат ка до ма ћих из во-
ра (ИвА но вИћ 2014: 31–40). Ста ри је, ин до е вроп ско је зич ко на сле ђе по ка зу је да 
су ко ре ни по де ле дру штва на основ не гру пе знат но ду бљи (бЕ нЕ вЕ нИсТ 2002: 
187–195), те не из не на ђу је што је и код сред њо ве ков ног чо ве ка при сут на свест 
о по сто ја њу зе мљо рад нич ке, рат нич ке и све ште нич ке дру штве не функ ци је 
(ГУ РЕ вИч 1994: 225–226; уп. ћИР Ко вИћ: 1994: 223). Иа ко ис тра жи ва чи ис ти чу 
иде о ло шку осно ву ова кве по де ле, усме ре не ка утвр ђи ва њу и кон зер ви ра њу 
по сто је ћег фе у дал ног по рет ка, они се у сво јим ана ли за ма углав ном кре ћу у 
ње ним окви ри ма (лЕ Гоф 2007: 16). И по ред то га што не мо же да пред ста ви 
сву сло же ност дру штве них од но са, ова ста ра по де ла у ве ли кој ме ри оправ да-
ва сво је по сто ја ње, усме ра ва ју ћи ка ко исто риј ска, та ко и фи ло ло шка ис тра-
жи ва ња (вЕн дИ нА 2002: 28–35; ЕфИ мо вА 2011: 126–182).26 У ре кон струк ци ји 
је зич ке сли ке све та по себ но ме сто до би ја и ка те го ри ја „го спо да ра”, ко ја у 
осно ви не ме ња, већ са мо до не кле мо ди фи ку је на ве де ну три пар тит ну схе му 
со ци јал не ра сло је но сти (уп. вЕн дИ нА 2002: 29; лЕ Гоф 2007: 20).

8.1. Го сПо дА РИ. При пад ност по вла шће ном, вла сте о ском сло ју из ра жа ва 
се име ни ца ма vla ste linq ‘властелин’ (43, 82, 84, 85) и vla ste lin qka ‘вла сте лин-
ка’ (86), што је био уо би ча јен на зив за ви ши дру штве ни ста леж још у срп ском 
сред њо ве ков ном дру штву. Иа ко се не мо же го во ри ти о хо мо ге ној дру штве-
ној гру пи (ШАР КИћ 2010: 16), до след на ре а ли за ци ја без атри бут ских од ред би 
овог пу та не пру жа усло ве за да ље пра ће ње уну тра шње ра сло је но сти. Ово 
зна че ње у нај ши рем сми слу мо же се при пи са ти и лек се ми bol ]rq/bol ]rinq 
‘бо ља рин’ (н, 83, 84, 85), ко ја се у тек сту, по ред име ни ца vo E vo da ‘вој во да’ (84) 
и carq ‘цар’ (85), увек ре а ли зу је уз се ман тич ки срод не ре чи – kqnezq ‘кнез’ (н, 
83, 84, 85), vla ste linq ‘вла сте лин’ (84, 85), vel qmo/q ‘вел мо жа’ (н). Ње но зна че ње 
из тог раз ло га ни је ла ко до дат но спе ци фи ко ва ти (уп. но вА Ко вИћ 1913: 254), 
тим пре што она су штин ски ни је ни за жи ве ла у до ма ћој је зич кој тра ди ци ји 
(уп. нА У мов 1975: 82–83). По све до чен већ у Су пра саљ ском збор ни ку, овај 
про то бу га ри зам (ЦЕйТлИн 1986: 51) у ста ру срп ску пи сме ност ула зи као део 
ста ро сло вен ског на сле ђа, оста ју ћи у нај ве ћој ме ри од ли ка књи жев них тек-
сто ва из ра ног пе ри о да ре дак ци је (но вА Ко вИћ 1913: 251–254). У по ре ђе њу с 
њим, за ни мљи во је ис та ћи, име ни ца vel qmo/q ‘вел мо жа’, ко јом су се ина че у 

26 У ли те ра ту ри на срп ском је зи ку, ка ко пре ве де ној та ко и из вор ној, по сто је раз ли чи та 
лек сич ка ре ше ња за име но ва ње ових дру штве них гру па, а овом при ли ком од лу чи ли смо се 
за на зи ве ра бот ни ци, вој ни ци и ду хов ни ци, при сут не у на сло ву књи ге ћИР Ко вИћ 1997.
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ста рим спо ме ни ци ма озна ча ва ли ве ли ка ши из гор њег сло ја вла сте ле (лЕК-
сИ Кон: 75 (Н. Ле ма јић)), по све до че на је са мо у на сло ву. По ред на ве де не, у 
тек сту се ја вља ју још две ста ре по зајм ље ни це, kqnezq (Skok II: 108–109) и carq 
(Skok I: 259), ко је ће, за раз ли ку од ре чи бо ља рин, код Ср ба по ста ти „по јам 
вр хов ни штва” (лЕК сИ Кон: 299 (Р. Ми хаљ чић)) и би ти ра но усво је не у ста ту су 
вла дар ске ти ту ле. И док се име ни ца kqnezq ‘кнез’ (н, 80, 82, 83, 84, 85) по пра-
ви лу ја вља без од ред би и у ком би на ци ји са дру гим, већ по ме ну тим из ра зи ма, 
лек се ма carq ‘цар’ ис по ља ва из ве сну спе ци фич ност у ре а ли за ци ји. На и ме, 
ка да се по ми ње на чел но и у оп штем кон тек сту, и она оста је без атри бут ске 
до пу не (1, 39, 80, 82, 83, 84, 85) да би при ли ком уво ђе ња чла но ва за ко на (33, 
35, 40, 66) или пак по зи ва ња на цар ске на ред бе (68) ау то ри тет ове ти ту ле 
био ре дов но осна жен ду хов ним ква ли фи ка ти вом bla go;qstivq, ко ји се у окви-
ру на сло ва до пу ња ва и стал ним епи те ти ма hri stol} bivq и sa mo drq/avqnq, што 
са мо по се би до вољ но го во ри о ње ној при ро ди и ка рак те ру.

Не про мен љи ва фор ма kVrq ‘кир’ (н, 66) (< грч. κύριος ‘го спо дин, го спо-
дар’), ко ја се као по ча сно осло вља ва ње мо гла на ћи уз име на ка ко цр кве них 
до сто јан стве ни ка, та ко и вла да ра (RJA ZU II: 138), у обе по твр де прет хо ди 
име ну па три јар ха. Име ни це go spo darq (17, 18) и go spo dinq (18), ко је су по ред оп-
штег зна че ња ‘го спо дар’ (уп. RJA ZU III: 302–304, 308–310) упу ћи ва ле и на 
вла дар ску ти ту лу (лЕК сИ Кон: 120–121 (Р. Ми хаљ чић)), у овом тек сту сме њу-
ју се у истом кон тек сту, су жа ва ју ћи зна че ње на ‘вла сник (ви но гра да)’.27 Се-
ман тич ки оп сег ових из ве де ни ца од ста ре исто знач не мо тив не ре чи go spodq 
(ПЕ ТлЕ вА 1971: 135; СС: 175–176) та ко на нај не по сред ни ји на чин од ра жа ва 
ре ал ност дру штве них од но са у ко ји ма су „вла сни штво и власт би ли нео дво-
ји ви” (ГУ РЕ вИч 1994: 210).28 На дру гој стра ни, у чла ну 66, ко ји у пр ви план 
по ста вља го спо да ре ње љу ди ма, без ко је га, ка ко на по ми ње С. Ћир ко вић (1994: 
224), „не ма еко но ми са ња ни вла сни штва над зе мљом”, ре а ли зу је се име ни-
ца vladQ;qstvo ‘го спо дар’. Име ни це сред њег ро да као лек сич ка сред ства сво-
је вр сне де пер со на ли за ци је вла дар ске мо ћи свој стве не су ина че сти лу за ко на 
и ра зних сред њо ве ков них по слов но прав них ака та (уп. По ло мАЦ 2016: 302–
303). Од ре ђе ни сте пен обез ли че но сти и оп што сти ис ка за обез бе ђу је се и 
пе ри фра стич ним из ра зом imo u {ei vlastq ‘они ко ји има ју власт’ (66), ко ји 
озна ча ва но си о це вла сти, али без упу ћи ва ња на сте пен хи је рар хи је ко ји за-
у зи ма ју у др жав ној струк ту ри мо ћи. У се ман тич ком сми слу овом збир ном 

27 Уп., с дру ге стра не, ста ро зна че ње ре чи vlastqnikq prin ceps, којa je с ни зом срод них 
лек се ма чи ни ла ве о ма раз ви је ну твор бе но-се ман тич ку гру пу за озна ча ва ње но си ла ца вла сти: 
vla dalqcq, vla darq, vladQka, vla ste linq, vla stelq, vla sti telq итд. (mi Klo Sich 1862–1865: 65–67).

28 Иа ко пот пу но одва ја ње ових пој мо ва по при ро ди ства ри ни је мо гу ће, про ме на дру-
штве них окол но сти сва ка ко је во ди ла њи хо вом ре де фи ни са њу, о че му све до че и при ли ке у 
са вре ме ном срп ском је зи ку, где су на лек сич кој рав ни, вла сник ‘онај ко ји не што по се ду је, 
ко ји има не што у сво ји ни, соп стве ник’ (РСЈ: 157) и вла дар ‘вр хов ни по гла вар у мо нар хиј ском 
си сте му вла да ви не; мо нарх, го спо дар’ (РСЈ: 156) не за ви сне пој мов не и је зич ке је ди ни це. При-
дев вла стан, ме ђу тим, са ни зом син таг ми ко је оства ру је и да ље чу ва тра го ве ста ри јег ста ња, 
све до че ћи о те сној ис пре пле те но сти пој мо ва по се до ва ња, рас по ла га ња и вла да ња, ка ко не чим 
та ко и не ким (в. РСЈ: 158): а. ко ји има власт, моћ (над не ким или не чим), ко ји го спо да ри (не ким, 
не чим): ~ над на ро дом, ~ над де спо том, ~ над при ро дом. б. ко ји има пра во да рас по ла же (не ким, 
не чим): ~ над зе мљом, ~ над сто ком. в. ко ји има пра во, ко ји је овла шћен (да не што (у)чи ни), 
над ле жан, ме ро да ван: би ти ~ узе ти зе мљу.
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име но ва њу нај бли жи су суп стан тив но упо тре бље ни пар ти ци пи вла ду шти 
и вла де шти, по све до че ни у сред њо ве ков ним по ве ља ма, а ко ји су по ред вла-
да о ца мо гли озна ча ва ти и при пад ни ке др жав не упра ве (уп. ШАР КИћ 2010: 
11; По ло мАЦ 2016: 303). 

До ми на ци ја сло вен ских де ри ва та уну тар ка те го ри је „го спо да ра” упу-
ћу је на за кљу чак да раз вој вла да ју ћег сло ја, од но сно фе у дал них од но са код 
Ср ба тре ба по сма тра ти пр вен стве но као ау тох тон, уну тра шњи дру штве ни 
про цес, чи ја је зич ка ар ти ку ла ци ја свој пу ни за ма јац до би ја тек у окви ри ма 
књи жев ног је зи ка.29 Стра ни ути ца ји све де ни су углав ном на по зајм ље ни це 
из пра сло вен ског пе ри о да, ко је по пра ви лу по пу ња ва ју те р ми но ло шко по ље 
вла дар ских ти ту ла (кнез, цар), уну тар ко јег у раз ли чи тим исто риј ским пе ри-
о ди ма (в. ШАР КИћ 2012) до ла зи до ак ту е ли за ци је ста рих и у лек сич ком сми слу 
већ усво је них но ми на ци ја и њи хо вог при ла го ђа ва ња но вим окол но сти ма.

8.2. вој нИ ЦИ. У ор ган ском пој мов ном је дин ству с прет ход ном гру пом 
но ми на ци ја сто ји ка те го ри ја „вој ни ка”, бу ду ћи да су вој ну функ ци ју у сред-
њо ве ков ном дру штву вр ши ли го спо да ри и вла сте ла, а тек пре ко њих и оста-
ли сло је ви ста нов ни штва (в. ТА РА нов сКИ 1996: 56–57). Да кле, ка ко оштру гра-
ни цу из ме ђу ци вил не и вој не вла сти у сред њем ве ку, али и ка сни јем пе ри о ду, 
ни је мо гу ће по ву ћи, не из не на ђу је што се основ ни пој мо ви из ове те мат ске 
обла сти име ну ју ре чи ма оп штег фон да: vo inq ‘вој ник’ (85), voi ‘вој ни ци, вој-
ска’ (84, 85). Већ у спи си ма ка но на, али и у ре дак циј ским тек сто ви ма би ло 
је са свим уо би ча је но да фор ма voi, по ред гра ма тич ког зна че ња мно жи не, 
по при ми и збир но зна че ње ‘вој ска’ (СС: 120), свој стве но ина че име ни ца ма 
vo inqstvo ‘вој ска’ (84) и vo i ska ‘вој ска’ (73). Ова кво ста ње за пра во ни је слу чај но 
и од ра жа ва ка рак тер и на чин функ ци о ни са ња не ка да шње вој ске, ко ја ни је 
по сто ја ла као стал на ор га ни зо ва на фор ма ци ја, већ је, ка ко ис ти че Т. Та ра нов-
ски (1996: 56), „вој ни си стем био си стем ми ли ци је, тј. са ку пља ња вој ни ка 
пре ма по тре би” (уп. но вА Ко вИћ 2002: 320–330). Оту да и вој ни за по вед ник, 
тј. ста ре ши на ни је дру го до na;el qnikq vo Emq (85).30 С дру ге стра не, ка ко је по вод 
оку пља ња тру па нај че шће био вој ни по ход, лек се ма vo i ska раз ви ја и зна че ње 
‘рат’ (уп. vo i na – mi Klo Sich 1862–1865: 71), што је по твр ђе но и у чла ну 84: jg/d/a 
ima/t/ branq bi ti sJiry/;#/ voi Þska. По себ на вр ста ду жно сти ли ца под оруж јем 
име ну је се лек се ма ма (tqmqni;qnQi) stra/qnikq ‘стра жар (у там ни ци)’ (82) и 
stra/a ‘стра жа’ (82). За раз у ме ва ње и от кри ва ње раз ли чи тих лек сич ких сло-
је ва уну тар ове те мат ске гру пе, а на ро чи то у до ме ну тер ми но ло ги је вој них 
чи но ва, од по себ не је ва жно сти има ти на уму да су се у раз во ју срп ске сред-
њо ве ков не вој ске укр сти ли ути ца ји ста рог сло вен ског на сле ђа из вре ме на 
до ла ска на Бал кан, с јед не стра не, а по том и су сед не Ви зан ти је, као и за пад-
но е вроп ске тра ди ци је пре ко при мор ја, с дру ге стра не (ve Se li no vić 1994: 385). 
Због те ма ти ке тек ста, овај за кон на жа лост не до зво ља ва да се на ши рем 

29 У при лог ово ме го во ри и ве ли ки број тер ми на из прав не и по ли тич ко-ад ми ни стра-
тив не сфе ре, за бе ле жен већ у ста ро сло вен ском пе ри о ду (в. Bir nBa um – Scha e Ken 1997: 128–129).

30 Сфе ра вој ске ина че са мо је јед на од мно го број них те мат ских обла сти у ко ји ма је име-
ни ца na;el qnikq у зна че њу ‘ста ре ши на, во ђа, пред вод ник’, услед оп што сти сво га зна че ња, на ла-
зи ла при ме ну (уп. при ме ре у: RJA ZU VII: 223; ЕфИ мо вА 2011: 164; мА КА РИ јо сКА – ПА влЕ сКА-
-ГЕ оР ГИ Ев сКА 2013: 125).
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пла ну пра ти удео свих на ве де них чи ни ла ца у фор ми ра њу вој не лек си ке код 
Ср ба. Мо же мо овом при ли ком још кон ста то ва ти да нај ста ри јем лек сич ком 
сло ју из пе ри о да пле мен ског вој ног уре ђе ња не спор но при па да пра сло вен ска 
сло же ни ца vo E vo da ‘вој во да’ (84, 85) (уп. ЕфИ мо вА 2011: 159–160, ve Se li no vić 
1994: 386), док је за пад но е вроп ски ути цај ви дљив у слу ча ју на зи ва ka pe tanq 
‘ка пе тан’ (85) (итал. ca pi ta no < лат. ca put, ca pi tis) (RJA ZU IV: 841; уп. лЕК сИ-
Кон: 279–280 (Ђ. То шић)). У це ли ни по сма тра но, ма ло број на гра ђа у пот пу-
но сти се, да кле, укло пи ла у оп ште при ли ке по све до че не у цр кве но сло вен ском 
на сле ђу (уп. ЕфИ мо вА 2011: 153), где стра не лек се ме ни су пред став ља ле озбиљ-
ни ју кон ку рен ци ју сло вен ским на зи ви ма.

8.3. РА боТ нИ ЦИ. За раз ли ку од твор бе но раз ра ђе не гру пе но ми на ци ја у 
ка те го ри ји „го спо да ра”, чи ји ма њи део бе ле жи и овај спо ме ник, у слу ча ју 
пот чи ње ног сло ја број име но ва ња оп штег ти па знат но опа да и у овом тек сту 
сво ди се на низ: rabq ‘роб’ (82), ra ba ‘ро би ња’ (86), robq ‘роб’ (34) (в. ШАР КИћ 
2002–2003: 110–111). Ка да овом спи ску до да мо нај пре до бро по зна те име ни це 
se brq и otrokq, па по том и kmetq, ;el]dq и ;el] dinq, при сут не у сред њо ве ков ним 
спо ме ни ци ма (дА нИ чИћ 1975 1: 450–451; 2: 256; 3: 99, 461),31 из о ста нак књи-
шких де ри ва та по ста је још упа дљи ви ји, што је сва ка ко од раз хи је рар хиј ског 
ран га и оп штег зна ча ја ко ји је при да ван овим гру па ма. Код из ра за slo u ga ca revq 
‘слу га ца рев’ (46) те шко је раз дво ји ти оп ште лек сич ко зна че ње од зна че ња 
двор ске слу жбе (уп. но вА Ко вИћ 1908: 249–250; лЕК сИ Кон: 674–675).

Бу ду ћи да је зе мљо рад ња би ла нај ва жни ја при вред на де лат ност, у ко ју 
је у про шло сти на ди рек тан на чин би ла укљу че на ве ћи на ста нов ни штва (в. 
лЕК сИ Кон: 237–241 (М. Бла го је вић)), до не кле је оче ки ва но да де но тат ‘зе мљо-
рад ник’ у од го ва ра ју ћим кон тек сти ма сто ји не са мо иза име ни це ;lovykq (25), 
већ и иза оп штег на зи ва за рад ни ка dyla telq (20, 23, 24) (уп. dyla ~i СС: 204) 
До дат ну спе ци фи ка ци ју сфе ре де ло ва ња на ла зи мо са мо је дан пут, у син таг-
ми ze mli dyla telq ‘зе мљо рад ник’ (19), док се ли це ко је зе мљу об ра ђу је под 
по себ ним окол но сти ма, тач ни је, с оба ве зом да ва ња за ку по дав цу по ло ви не 
ро да, мар ки ра по себ ном лек сич ком је ди ни цом: is pol qnikq ‘на по ли чар’ (18) 
(уп. nȁpo ličȃr RJA ZU VII: 504). У до ме ну сто чар ства као дру ге зна чај не при-
вред не гра не но ми на ци ја у овом спи су прак тич но не ма, бу ду ћи да се је ди на 
лек се ма овог ти па – pa stQrq ‘па стир’ (83) ја вља у фи гу ра тив ном, а не у свом 
основ ном зна че њу.

Ка да је у пи та њу про свет на де лат ност, све но ми на ци је се ре а ли зу ју у 
окви ру упра во по ме ну тог 83. чла на: ou;itelq ‘учи тељ’ (2х) (уп. ou;A(i) СС: 756); 
di da skalq (3х) / da skalq (1х) ‘да скал’ (< грч. διδάσκαλος/δάσκαλος ‘учи тељ’); 
fi lo sofq ‘фи ло соф’ (1х) (< грч. φιλόσοφος), у сми слу „čo vjek ko ji se ba vi fi lo-
so fi jom” (RJA ZU III: 55), да кле, по зна ва лац књи жне му дро сти, ко ји је у да том 
кон тек сту по зван да је пре но си за пла ту. Пре власт стра не ре чи за учи те ља 
у од но су на до ма ћу32 мо гла би у овом слу ча ју би ти по ка за тељ кул тур них 
при ли ка сре ди не из ко је је по ти цао са ста вљач овог, ка ко смо ра ни је ис та кли, 
на кнад но умет ну тог чла на. Сна жно из ра же на свест ау то ра о зна ча ју ум ног 

31 Ши ри пре глед зна че ња ових ре чи в. у: лЕК сИ Кон: 298–299, 483–484, 659, 814–815.
32 Уп. рет ке и са свим по зне по твр де ре чи да скал у: RJA ZU II: 286.
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ра да и по тре би ње го вог ма те ри јал ног на гра ђи ва ња, ко ја се ов де сре ће, не 
са мо што по твр ђу је ста тус на ве де них но ми на ци ја уну тар ка те го ри је no mi na 
pro fes si o nis, већ их у ве ли кој ме ри одва ја од сред њо ве ков ног и при бли жа ва са-
вре ме ном по и ма њу те ка те го ри је (уп. ГУ РЕ вИч 1994: 303; боГ дА но вИћ 1997: 92–95). 

Нај зад, из два ја мо и нај број ни ју гру пу, но ми на ци је за де лат ни ке у јав ним 
слу жба ма ве за ним за прав ни си стем, др жав ну упра ву и ад ми ни стра ци ју: di]kq 
‘ди јак, пи сар’ (3) (< грч. διάκονος), so u di] (1, 22, 27, 41, 47, 56, 68, 80, 82, са ква-
ли фи ка ти ви ма sqborqn Qi и gradqskQi у чла ну 40) / so u dei (30) ‘су ди ја’33, na rod qnQi 
cynikq ‘на род ни ца ри ник’ (66), ca ri nikq ‘ца ри ник’ (66), sqbor qnQi bir;i] ‘ме сни 
са ку пљач’ (31), po sla nikq carqskQi ili so u di inq ‘по сла ник цар ски или су ди јин’ (77).

8.4. дУ хов нИ ЦИ. Ова гру па од ли ку је се сна жним упли вом ре чи из грч ког 
је зи ка, те сход но то ме и оштрим кон тра стом из ме ђу сло вен ских оп штих 
на зи ва за ду хов на ли ца и тер ми на ве за них за кон крет но ме сто, тј. раз ли чи-
те сте пе не и ду жно сти ко је она мо гу за у зе ти у хи је рар хиј ски устро је ном 
по рет ку Цр кве. Ме ђу по зајм ље ни ца ма до ми ни ра ју на зи ви цр кве них чи но ва 
и зва ња: popq ‘поп’ (40, 43, 82) (< грч. πάππας), pro to popq ‘про то поп’ (85) (< грч. 
πρωτοπάππας), igo u menq ‘игу ман’ (40, 82, 85) (< грч. ἡγούμενος), ka lo erq ‘ка лу ђер’ 
(40, 68, 82, 83, 85) (< грч. καλόγερος), epi skopq ‘епи скоп’ (40, 82, 83, 85) (< грч. 
ἐπίσκ οπος), mi tro po litq ‘ми тро по лит’ (83, 85) (< грч. μητροπολίτης), (vqse lEnqskQi) 
pa tri ]rhq ‘(ва се љен ски) па три јарх’ (н, 83, 85) (< грч. πατριάρχης). За раз ли ку 
од име ни це popq, ко ја се у тек сту увек од но си на све тов ног све ште ни ка, сло-
вен ска лек се ма sve {en qnikq ‘све ште ник’ (43, 46, 82, 83, 85) слу жи (и) као „оп-
шти на зив за цр кве на ли ца ко ја су ру ко по ло же њем по све ће на и оспо со бље-
на за вр ше ње цр кве них об ре да и бо го слу же ња” (РСЈ: 1203). Ли ца цр кве ног, 
све ште нич ког ре да ина че од ре ђу ју се и из ра зи ма crq kov qnikq ‘цр кве но ли це’ 
(43), crq kov qnii l}diE ‘цр кве на ли ца’ (40), crq kovqn Qi slou/itelq ‘цр кве ни слу жи-
тељ’ (40) (уп. сА вИћ – бУ бА ло 2015: 651; По ло мАЦ 2016: 313). Зна че ње ‘ду хов ник’ 
по кри ва суп стан тив но упо тре бљен при дев do u hov qnQi (82, 85) (уп. do u hov qnikq 
‘ду хов ник’ – дА нИ чИћ 1975, 1: 318–319), а ова се ман тич ка вред ност, из ве де на 
из основ ног зна че ња ‘чо век ко ји су ди по ду ши’, мо же се у да том кон тек сту 
при пи са ти и име ни ци do u [ev qnikq ‘ду шев ник’ (10) (уп. RJA ZU II: 903). У 
име но ва њу све тих ли ца на и ла зи мо та ко ђе на ша ро ли кост сред ста ва но ми на-
ци је, ко ја се овог пу та сре ћу у окви ру об је ди ње ног из ра за: st=Q ap/s=/li i bg=ono snJi 
wcQ na[ Ji i vsi st=i ‘све ти апо сто ли и бо го но сни оци на ши и сви све ти’ (83). 
И у овом слу ча ју при сут на је иста вр ста пра вил но сти: на зи ви оп штег ти па 
оста ју у гра ни ца ма сло вен ског ре ги стра (уп. svetqcq ‘све тац’ – дА нИ чИћ 1975, 
3: 87), а код до дат ног спе ци фи ко ва ња зна че ња пред ност оче ки ва но до би ја 
ста ра по зајм ље ни ца (грч. ἀπόστολος), ко ја у овој тер ми но ло шкој упо тре би 
још у ка но ну (СС: 72) оста је без кон ку рен ци је у ви ду сло вен ске име ни це sxlx 
(СС: 656).

9. ЗА КљУч нА РАЗ мА ТРА њА. У кор пу су је ре ги стро ва но 145 раз ли чи тих 
лек сич ких је ди ни ца ко је исту па ју као но си о ци име но ва ња. Од тог бро ја 

33 У тек сту се, по ред на ве де них, ја вља и реч so udqcq ‘су дац’, али је она ре зер ви са на за 
на слов и озна ча ва књи гу.



48 НА ТА ША ДРА ГИН

69,65% чи не име ни це (101), а 30,34% суп стан тив но упо тре бље не фор ме при-
де ва и пар ти ци па (44). Ка да је реч о дру гој гру пи, удео при де ва (14) је 31,81%, 
док се ак тив ни пар ти цип пре зен та обра зу је од 15 гла го ла (34,09%), ак тив ни 
пар ти цип пре те ри та од 13 гла го ла (29,54%), а па сив ни пре зен та од све га два 
гла го ла (4,54%). Пар ти цип пре те ри та па сив ни у овој уло зи ни је по све до чен.

9.1. Ди стри бу ци ја је зич ких сред ста ва уну тар раз ли чи тих те мат ских 
гру па у ве ли кој ме ри би ла је усло вље на се ман тич ким ти пом но ми на ци ја (в. 
та бе лу 1).34 

Се ман тич ка
кла са

Је зич ко 
сред ство 

I II I II IV V
VI

Го спо-
дари Вој ни ци Ра бот-

ници
Ду хов-
ници 

И ме ни це 4 5 12 30 9 10 9 17 14
Суп стан тив но 
упо тре бље ни при-
де ви и пар ти ци пи

4 9 3 3 23 1 0 1 2

Та бе ла 1: I – Име но ва ња за сно ва на на про стор ним па ра ме три ма; II – Име но ва ња ко ја од ра-
жа ва ју фи зич ке ка рак те ри сти ке ли ца; III – Име ни ва ња ко ја од ра жа ва ју ду хов но-мо рал не 
ка рак те ри сти ке ли ца; IV – Име но ва ња ко ја од ра жа ва ју срод ство; V – Име но ва ња ко ја од ра-
жа ва ју при вре ме не дру штве но-прав не ре ла ци је и свој ства ли ца; VI – Име но ва ња ко ја од ра-
жа ва ју дру штве ни ста тус ли ца

Сна жна пре власт име ни ца ка рак те ри ше пре све га гру пе ко је од ра жа-
ва ју не про мен љи ве, трај не и ма ње-ви ше ста бил не од ли ке ли ца, као што су 
срод нич ки од но си и при пад ност од ре ђе ној дру штве ној ску пи ни. Ову оп шту 
сли ку уну тар на ве де них се ман тич ких ти по ва са мо упот пу њу ју ма ло број не 
по твр де суп стан тив но упо тре бље них при де ва и пар ти ци па, ко је у окви ру 
ше сте гру пе до след но има ју екви ва лен те у од го ва ра ју ћим име ни ца ма. Њи-
хо ва рет ка ре а ли за ци ја у че твр тој гру пи до не кле је спе ци фич на, бу ду ћи да 
ту исту па ју без кон ку рен ци је, као над ре ђе ни тер ми ни оп штег ти па у хи је рар-
хиј ски ор га ни зо ва ној срод нич кој так со но ми ји. До ми на ци ја суп стан тив но 
упо тре бље них об ли ка, и то ис кљу чи во оних гла гол ског по ре кла, ти пич на 
је за име но ва ња ко ји ма се чо век као но си лац од ре ђе ног свој ства, ста ња или 
рад ње од ре ђу је у све тлу не ке при вре ме не окол но сти или ре ла ци је. Уну тар 
те гру пе ви дљив је оштар кон траст у зна че њу из ме ђу суп стан тив но упо тре-
бље них пар ти ци па и име ни ца, бу ду ћи да се овом дру гом ка те го ри јом де фи ни-
шу не са мо свој ства ли ца већ и њи хов но во на ста ли прав ни ста тус. По ре ђе ње 
дру ге и тре ће гру пе у пр ви план из но си та ко ђе обр ну ту пр о пор ци о нал ност 
у ода би ру је зич ких сред ста ва. Од ре ђи ва ње чо ве ка пре ма ду хов но-мо рал ним 
ка рак те ри сти ка ма оства ру је се нај ве ћим де лом име ни ца ма и са мим тим 
пра ће но је ве ћим сте пе ном ап страк ци је и фор ма ли за ци је из ра за у од но су на 

34 На по ми ње мо да та бе ла има циљ да пред ста ви ин вен тар је зич ких сред ста ва ко ја су 
уну тар из дво је них се ман тич ких кла са би ла но си о ци име но ва ња (име ни це или суп стан тив но 
упо тре бље ни при де ви, од но сно пар ти ци пи), не узи ма ју ћи у об зир уку пан број њи хо вих ре а-
ли за ци ја у окви ру раз ли чи тих опи сних кон струк ци ја. Сход но овом, из пре гле да су из о ста-
вље не и ре а ли за ци је лек се ме ;lovykq у оп штем зна че њу.
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но ми на ци је пре ма фи зич ким од ли ка ма. У тој гру пи пак пре ва гу од но се суп-
стан тив но упо тре бље ни при де ви, ко ји, у слу ча је ви ма где је то би ло мо гу ће, 
ни јед ном не на и ла зе на кон ку рен ци ју у ви ду де ри ва та из гру пе no mi na 
at tri bu ti va. Са мо у окви ру пр ве гру пе мо же мо го во ри ти о рав но прав ном од-
но су раз ли чи тих но си ла ца но ми на ци је, али и ту услов но, бу ду ћи да се ов де 
у два слу ча ја опи сно име но ва ње оства ру је пре ко лек се ме ;lovykq и од го ва-
ра ју ћих при де ва, чи ја са мо стал на упо тре ба та ко ђе има иста но ми на ци о на 
свој ства.

9.2. Уз до ми нант ну сло вен ску лек си ку, у кор пу су се сре ће и ре ла тив но 
ни зак про це нат по зајм ље ни ца (11 %). Нај че шће се ра ди о ре чи ма пре у зе тим 
из грч ког, а са мо по из у зет ку о они ма ро ман ског по ре кла. Го то во у пот пу-
но сти стра не ре чи при па да ју гру пи ко ја из ра жа ва дру штве ни ста тус: ду хов-
ни ци (8), ра бот ни ци (3), го спо да ри (1), вој ни ци (1). Ве ћи на њих је, да кле, из 
са крал не сфе ре и слу же име но ва њу цр кве них ли ца, а две од укуп но три 
лек се ме ко је смо свр ста ли у гру пу но ми на ци ја пре ма ду хов но-мо рал ним 
ка рак те ри сти ка ма та ко ђе по пу ња ва ју по ље оп ште цр кве не тер ми но ло ги је 
(уп. ИвИћ 1977: 255–262).

Ако се из у зму стра не лек се ме pro to popq и mi tro po litq, као и при дев bla-
govyrqn Qi, ин вен тар сло же ни ца сво ди се са мо на име ни цу пра сло вен ског 
по ре кла vo E vo da.

Ме ђу сло вен ским лек се ма ма, у син хро ној рав ни по сма тра но, из ве де ни це 
од но се пре ва гу у од но су на не мо ти ви са ну лек си ку. Код име нич ких де ри ва та 
уоч љи ва је знат на твор бе на и се ман тич ка раз у ђе ност (в. та бе лу 2).

 Се ман тич ка
кла са

Име нич ки
су фик си

I II III IV V
VI

Госпо-
дари Војници Работ-

ници
Духов-
ници

-(ьn)ik(ь) 1 3 2 7 2 4 3
-tel’(ь) 1 1 1 2 1
-ьc(ь) 1 2 1
-in(ь) 3 1
-(ьn)ica 4
-ija 1 1
-(ј)аnin(ь) 1 1
-ьstvo 1 1
-ar’(ь) 1
-tyr(ь) 1
-(ь)ka 1
-či ja 1
Укуп но 2 1 5 10 9 6 4 9 4

Та бе ла 2: I – Име но ва ња за сно ва на на про стор ним па ра ме три ма; II – Име но ва ња ко ја од ра-
жа ва ју фи зич ке ка рак те ри сти ке ли ца; III – Име ни ва ња ко ја од ра жа ва ју ду хов но-мо рал не 
ка рак те ри сти ке ли ца; IV – Име но ва ња ко ја од ра жа ва ју срод ство; V – Име но ва ња ко ја од ра-
жа ва ју при вре ме не дру штве но-прав не ре ла ци је и свој ства ли ца; VI – Име но ва ња ко ја од ра-
жа ва ју дру штве ни ста тус ли ца
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Си сте ма ти за ци ја гра ђе от кри ва из ра зи ту до ми на ци ју су фик са -(ьn)ik(ь), 
чи ји удео у кор пу су са 22 име ни це го то во до сти же збир ни учи нак (24) оста-
лих про дук тив них су фик са у тек сту: -tel’(ь) 6, -ьc(ь) 4, -in(ь) 4, -(ьn)ica 4, -ija 
2, -(ј)аnin(ь) 2, -ьstvo 2. Ре а ли за ци ја су фик са -ar’(ь), -tyr(ь), -(ь)ka и -či ja сво-
ди се на уса мље не при ме ре, што ни је то ли ко нео бич но с об зи ром на њи хо ве 
твор бе но-се ман тич ке осо бе но сти и ре ла тив но ни ску про дук тив ност већ у 
ста ро сло вен ском је зи ку (уп. ЦЕйТлИн 1986: 95, 167–168; Bir nBa um – Scha e Ken 
1997: 41; ЕфИ мо вА 2006: 172–173). Не мар ки ра ни су фукс -(ьn)ik(ь), ко ји је већ 
у ка но ну био је дан од нај про дук тив ни јих су фик са у ка те го ри ји ли ца, при-
су тан је у ве ћи ни се ман тич ких кла са, а по за сту пље но сти га сле де та ко ђе 
про дук тив ни -tel’(ь) и не мар ки ра ни су фикс -ьc(ь), са ко јим сту па у кон ку-
рен тан од нос са мо јед ном, у слу ча ју твор бе ног па ра iz dav qni kq–i zdavqcq. 
Нај ве ћа твор бе на раз у ђе ност, од но сно нај ве ћи број раз ли чи тих су фик са 
ре ги стру је се уну тар гру пе срод нич ких тер ми на, као и код но ми на ци ја пре ма 
дру штве ним гру па ма, што је до не кле оче ки ва но с об зи ром на њи хо ву се ман-
тич ку ра зно вр сност и укуп ну за сту пље ност де ри ва та уну тар тих ску пи на. У 
ка те го ри ји суп стан тив но упо тре бље них при де ва пре ва гу од но се не мо ти ви-
са не ре чи (8), док је ин вен тар пр о дук тив них су фик са огра ни чен на -ьn (4).

Сви по све до че ни де ри ва ти укла па ју се у на сле ђе не твор бе не обра сце и 
ве ћи ном су по све до че ни у по сто је ћим лек си ко граф ским из во ри ма.35 Без по-
твр да оста ли су са мо име ни ца cynikq и при дев ka sno utq. У ре ги стро ва ном 
пи са ном на сле ђу сре ћу се са мо твор бе не ва ри јан те cje ni lac и cjeniteļ (RJA ZU 
I: 812), док је име ни ца is pol qnikq за бе ле же на у дру гом зна че њу (уп. mi Klo Sich 
1862–1865: 265). Зна че ње ‘на по ли чар’ кон сул то ва ни реч ни ци кон ста ту ју само 
за срод ну лек се му is po lov qnikq (дьячЕн Ко 1993: 229).36 

9.3. У слу ча је ви ма опи сног име но ва ња ме ђу но си о ци ма но ми на ци ја 
при род на је до ми на ци ја име ни ца, иза ко јих сле де пар ти ци пи, док је удео 
при де ва за не мар љив. Код име ни ца оп штег зна че ња (;lovykq, l}diE), као и суп-
стан тив но упо тре бље них об ли ка ком па ра ти ва и пар ти ци па од се ман тич ки 
пра зних или не пот пу них гла го ла (bQti, imyti, sqtvo ri ti), пу но зна че ње се 
ус по ста вља пре ко од го ва ра ју ће од ред бе: а) na dvor qnii ;lovykq, dvor qnii ;lovykq 
(15) (> na dvor qnii и dvor qnii), ;lovykq mladq (16) (> mla di{q, mla di ca итд. – в. mi-
Klo Sich 1862–1865: 371–372), ;lovykq vrq stomq ke= lytq (2), crq kov qnii l}diE (40); 
б) mqnii otq v=I lytq (38); в) sQ vq ou zahq (82) (> ouzqnikq 82), ne imM{q ke= lytq (44), 
im M{ei vlastq (66) (уп. vla sto drq/atelq – mi Klo Sich 1862–1865: 67), kra mo lou sqtvorii 
(7) (> kra mol qnikq – mi Klo Sich 1862–1865: 309).

У оста лим при ме ри ма до пу не су на раз ли чи те на чи не уче ство ва ле у 
мо ди фи ко ва њу и де тер ми ни са њу основ ног зна че ња но ми на ци је: 

а) под вла чи се, од но сно до дат но ис ти че упра во оно свој ство ли ца ко је 
је и по слу жи ло као осно ва но ми на ци је: di]kq „koJ j pi saw to” (3), starqcq mno-
golytqnq (22);

35 Има мо на уму сле де ће реч ни ке: во сТо Ковъ 1858, 1861; дА нИ чИћ 1975; дьячЕн Ко 1993; 
mi Klo Sich 1862–1865; RJA ZU; SJS; сРЕ ЗнЕв сКИй 1893, 1902, 1912; СРЯ; СС. 

36 У да том зна че њу реч is pol qnikq на шли смо је ди но још у срп ском пре во ду Зе мљо рад-
нич ког за ко на (дРА ГИн 2015: 55, 60), ко ји је ина че по слу жио као из вор по је ди ним чла но ви ма 
Ју сти ни ја но вог за ко на (мАР Ко вИћ 1995: 257–258; блА Го јЕ вИћ 2007: 13–14).



51НО МИ НА ЦИ ЈЕ ЛИ ЦА У ЈУ СТИ НИ ЈА НО ВОМ ЗА КО НУ ПРЕ МА РУ КО ПИ СУ БОР ЂО ШКИХ...

б) ука зу је се на по ре кло или при пад ност ли ца: to ga se la sel] ninq (15), slo u ga 
ca revq (46), dytq bra tiE (58), sQno vi bra ta (59), bra ti no ;edo (61) (> bra tou;edo  – mi Klo-
Sich 1862–1865: 43), sqrod ni ci otq;i (62), o;ina po sadqni ca (68), po sadqni ca sQna (69);

в) вр ши се до дат на ква ли та тив на спе ци фи ка ци ја пој ма: sqvydytelq do sto-
vyrqn Qi (11), sqbor qnQi bir;i] (31), bla go;qsti vQi carq (33, 35, 68), sqbor qnQi so u di] 
(40), gradqskQi so u di] (40), crq kovqn Qi slou/itelq (40), sMse di im M{ei blizq domM (53), 
„ta em Ìni ;i{ Ìni  sJi re/;/ ko pi li;i{ni w/t/rokq” (62) (< ta i mi;i{ q  – во сТо Ков 1861: 
448, ko pe li;i{ q – mi Klo Sich 1862–1865: 302), ou mi ra Ei „bez zavy{a nJa” (63), na rodq nQi 
cynikq (66), pi smen Qi naslydqnikq (68), ou mqr Qi „vq plyne” (68), po sla nikq carqskQi 
ili so u di inq (77), tqmqni;qnQi stra/qnikq (82), pro sti bylqci (83), pra vo slav na] 
dyca (83), sve ti apo sto li (83), bo go no snii oci (83);

г) до при но си се хи је рар хиј ској стра ти фи ка ци ји уну тар пој ма: mla di] 
bra ti] (32), bra ti] prisqna (58) (> prisqnakq – mi Klo Sich 1862–1865: 682), bratq 
otq raz li;nQihq ro di telq (59), bra ti] podqvlastqna (63); 

д) од ре ђу је се област де ло ва ња или окол но сти за ко је тре ба ве за ти од-
ре ђе но свој ство ли ца: go spo dinq vi no gra da (18), ze mli dyla telq (19) (> ze mlEdyla telq 
– mi Klo Sich 1862–1865: 224), tatq bo/Ji i/e kra det domq bo/Ji (52), tatq crq kovqn Qi 
(76), na;el qnikq vo Emq (85) (> vo E na;el qnikq – mi Klo Sich 1862–1865: 73), vxs Ìhi tiv [ei 
/eni na si lJem / vxs Ìhi tiv [ei dyvicM (86) (> vqshQti telq, vqshQtqnikq – mi Klo Sich 
1862–1865: 111), j{e wbryto homq sx na sil Jemq /ene {i/h/ se (86), i/e iz domM iz dav [Ji 
dyvicM ilJ vdo vicM (87);

ђ) омо гу ћу је се по ве зи ва ње, од но сно исто вре ме но ис ка зи ва ње ве ћег 
бро ја ка рак те ри сти ка ве за них за од ре ђе ни по јам: wt ;lovyka mla da … koi estq 
pod w;inomq vlastJ} ili pod sta re i[ Jimq (16), ;l=ke po/d/ba etq iz bi ra ti d[=evny i koi se 
boe ga= b=a (33) (ина че do u [evqnq ;lovykq > du šev nik – RJA ZU II: 903, „koi se boe ga= b=a” 
> bo go boj nik/bo go bo jan и сл. – RJA ZU I: 487), kto w/t/ vxho de{ Ji/h/ ili po wcM 
ili po mte=ri (63), kasÌnoutM no gam ili ro u kam ili in Jimq ko imq ka zno ven Jemq (78), 
vxs Ìhi tiv [ei /eni na si lJem (86). 

У ве ћи ни слу ча је ва, као што се ви ди, си стем ни је по др жа вао лек си ка-
ли за ци ју ви шеч ла них ис ка за. Па жњу за то при вла че упра во они при ме ри где 
је до лек си ка ли за ци је мо гло до ћи, би ло сла га њем, би ло су фик сал ном, од но-
сно сло же но-су фик сал ном твор бом. У свим на ве де ним при ме ри ма, при ли ком 
об ли ко ва ња за ко но дав ног тек ста, пред ност се да је раз ла га њу сло же них се-
ман тич ких са др жа ја, што је у це ли ни по сма тра но ре зул ти ра ло, ка ко смо 
на по ме ну ли у прет ход ној тач ки, го то во пот пу ном ели ми на ци јом сло же ни ца, 
али и сма ње ним бро јем де ри ва та, на ро чи то у гру пи но ми на ци ја пре ма ду-
хов но-мо рал ним ка рак те ри сти ка ма, срод ству и дру штве ном ста ту су. Ова кав 
при ступ, на јед ној стра ни, омо гу ћио је до дат но ис ти ца ње же ље них осо би на 
ли ца, али је на дру гој, до при нео и по јед но ста вљи ва њу је зич ког из ра за, при-
бли жа ва ју ћи га раз го вор ном сти лу, чи ме је и са мом прав ном спи су обез бе-
ђен ви ши ни во ра зу мљи во сти и при јем чи во сти.

9.4. Ме ђу раз ли чи тим ти по ви ма но ми на ци ја уну тар кор пу са мо гу ће је 
ус по ста ви ти ве зе пре ма се ман тич кој слич но сти, ко је су на рав но раз ли чи те 
вр сте и ин тен зи те та, а ко је ов де пред ста вља мо кроз при зму упо тре бље них 
је зич ких сред ста ва:
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а) име ни це: bli/qnikq – sqrodqnikq, iz dav qnikq – iz davqcq, raz bo i nikq – go u sarq, 
dyte – ;edo – otrokq, dyti – dytq – dyca, Emqcq – is po rou;qnikq, pri Em qnikq – naslydq nikq, 
go spo darq – go spo dinq – vladQ;qstvo, rabq – robq – slo u ga, ou;itelq – di da skalq/da skalq, 
popq – sve {e nqnikq, vo inqstvo – vo i ska;

б) суп стан тив но упо тре бље не фор ме при де ва/пар ти ци па: na dvor qnii – 
tou/dq, mrq tvQi – ou mqr Qi;

в) опи сна име но ва ња: dvor qnii ;lovykq – na dvor qnii ;lovykq, so u {ei ot stra ni 
– i/e ot stra ne sqrodqni ci.

г) име ни ца и суп стан тив но упо тре бље на фор ма при де ва/пар ти ци па: 
bli/qnikq – bli/qnii, tatq – i/e kra dQi, so u di] – so u dei, do u [ev qnikq – do u hovqn Qi;

д) име ни ца и опи сно име но ва ње: dyla telq – ze mli dyla telq, go spo darq/go spo-
dinq/vladQ;qstvo – imo u {ei vlastq, ouzqnikq – sQi vq ou zahq, pro sti bylqci – l}di 
– mir qscii ;lovyci, cr kov qnikq – cr kov qnii l}diE, ca ri nikq – na rodq nQi cynikq;

Ре чи с истим зна че њем угла вом су на ста ле од раз ли чи тих ко ре на, док 
су јед но ко рен ски си но ни ми у тек сту рет ки и сво де се на па ро ве iz dav qnikq 
– iz davqcq, go spo darq – go spo dinq и dvor qnii/na dvor qnii (;lovykq). Ме ђу раз но ко рен-
ским си но ни ми ма па жњу при вла че лек се ме не сло вен ског по ре кла di da skalq/
da skalq и popq, ко је, по сма тра но из пер спек ти ве је зич ког раз во ја, по ка зу ју да 
од нос кон ку рент но сти ус по ста вљен у од ре ђе ном тре нут ку из ме ђу по зајм ље-
ни це и сло вен ске ре чи мо же би ти не са мо при вре ме ног (di da skalq/da skalq – 
ou;itelq) (уп. дРА ГИ чЕ вИћ 2007: 248), не го и ду го роч ног ка рак те ра (popq – sve-
{e nikq). Пра ће њем кон тек сту ал не ре а ли за ци је утвр ђе но је да се зна тан број 
кон ку рент них или се ман тич ки срод них но ми на ци ја ја вља у окви ру истог 
чла на, што све до чи о стил ски мо ти ви са ној упо тре би, ко ја је омо гу ћи ла да 
се у ре ла тив но крат ком одељ ку тек ста из бег не по на вља ње исто вет них ре чи. 
Све на ве де не ре ла ци је ус по ста вља ју се у окви ру истог функ ци о нал ног сти ла, 
тј. има ју ис кљу чи во уну тар стил ски, а не ме ђу стил ски ка рак тер (вИ но КУР 1975: 
57), че му је у ве ли кој ме ри до при не ла чи ње ни ца да екс пре сив на лек си ка, 
као нај че шћи ге не ра тор си но ни ми је у је зи ку (уп. дРА ГИ чЕ вИћ 2007: 249–250), 
у овом тек сту у пот пу но сти из о ста је.37 Ка да се има на уму да се овај тип ре чи 
мо гао ја вља ти ка ко уну тар на род них го во ра, та ко и у скло пу књи жев ног 
иди о ма, да та од ли ка ис пи ти ва ног тек ста пред ста вља ва жну ди стинк тив ну 
цр ту у од но су на раз го вор ни и књи жев но у мет нич ки је зич ки из раз.

9.5. Са гле дав ши кор пус у це ли ни, мо же мо кон ста то ва ти да нај ве ћи број 
но ми на ци ја при па да оп штем лек сич ком фон ду, уну тар ко јег са мо спо ра дич но 
до ла зи до мо ди фи ка ци је зна че ња у скла ду с по тре ба ма пре но ше ња прав ног 
са др жа ја. Из ра зе ко ји ма би се мо гао при пи са ти чи сто струч ни ка рак тер те-
шко је из дво ји ти, док се тер ми ни пре у зе ти из дру гих обла сти сво де пре 
све га на по ље цр кве не тер ми но ло ги је. У окви ру оп штег лек сич ког фон да 

37 Да сред њо ве ков ни прав ни тек сто ви ни су у пот пу но сти би ли ли ша ва ни ова кве лек си ке, 
све до чи и члан из до ме на брач ног за ко но дав ства, за бе ле жен у Жич кој по ве љи, где се по сту пак 
же не ко ја сво јом во љом и про тив прав но на пу шта му жа ква ли фи ку је гла го лом bysqno va ti se, 
да кле, ка ко за па жа Т. Та ра нов ски (1996: 574), „као ма ни фе ста ци ја не ко јег лу ди ла, сва ка ко као 
не што из у зет но, анор мал но, не чу ве но, што је без у слов но за осу ду од стра не сви ју. На су прот 
то ме о ‘пу шта њу’ же не од стра не му жа, о то ме ‘рас пу сту’, ко ји се ау то ри та тив но из вр шу је од 
му жа, за ко но да вац го во ри обич ним мир ним то ном; он се про тив ње га бо ри у име Бож јег за-
ко на, те га ка жња ва, али га не сли ка као не што из ван ред но, не чу ве но, чак ни нео бич но”. 
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уо ча ва се су жен из бор лек се ма у од но су на мо гућ но сти књи жев ног је зи ка. 
Пре ма оче ки ва њу, у скла ду с те ма ти ком и на ме ном, текст би ва ли шен емо-
ци о нал но сти и екс пре сив но сти, од но сно у ње му у пот пу но сти из о ста је упо-
тре ба лек се ма из раз ли чи тих стил ских сло је ва. У окви ру та квог, у осно ви 
не у трал ног је зич ког из ра за ви дљи ва је до дат на ре дук ци ја по је ди них сред-
ста ва но ми на ци је. Суп стан тив но упо тре бље ни при де ви пре о вла да ва ју у 
од но су на де а дјек тив не име ни це, док на дру гој стра ни име ни це из гру пе 
no mi na agen tis до би ја ју пред ност у од но су на суп стан тив но упо тре бље не 
пар ти ци пе ван ка те го ри је при вре ме них дру шт ве них ре ла ци ја. Ви шеч ла ни 
из ра зи оста ју без кон ку рен ци је у ви ду сло же ни ца, што све ску па во ди ве ћој 
пр о зир но сти и пре ци зно сти је зич ког из ра за, од но сно ели ми ни са њу евен ту-
ал них дво сми сле но сти и ви ше знач но сти. Ве ћи на лек се ма ре а ли зу је се до-
след но у свом при мар ном зна че њу, док се при ме ри се ман тич ке ра сло је но сти, 
фи гу ра тив не и тер ми но ло шке упо тре бе сво де на ма ло број не по твр де. По-
себ ну па жњу у том по гле ду при вла чи лек се ма ;lovykq, чи ја ви ше знач ност је 
ра зул тат, с јед не стра не, ње ног хи пе ро ним ског ста ту са, а са дру ге, и осо бе ног 
по гле да на са мо пра во, ње го ву при ро ду и дру штве ну функ ци ју. У це ли ни 
по сма тра но, пре до че на ре дун дант ност је зи ка, као јед на од упа дљи вих оп штих 
ка рак те ри сти ка прав них тек сто ва, овом при ли ком ни је то ли ко во ди ла ка 
кли ши ра но сти и јед но о бра зно сти из ра за у окви ру ис пи ти ва не ка те го ри је, 
ко ли ко је до при не ла ње ном лак шем раз у ме ва њу и бо љој при јем чи во сти. Ови, 
украт ко апо стро фи ра ни, ре зул та ти ис тра жи ва ња свој пу ни зна чај, али и 
про ве ру, мо гу има ти тек у скло пу ши рих лин гво сти ли стич ких про у ча ва ња 
прав них из во ра, ко ја сва ка ко из и ску ју укљу чи ва ње не са мо раз ли чи тих 
прав них обла сти, већ и раз ли чи тих је зич ких ре сур са, пр вен стве но из до ме на 
лек си ке и син так се. Тек укр шта њем на ве де них еле ме на та мо же мо до би ти пот-
пу ну пред ста ву о је зич ко-стил ској ре а ли за ци ји са чу ва ног сред њо ве ков ног 
прав ног кор пу са и ње го вом ме сту у си сте му жан ро ва ста ре срп ске пи сме но сти. 
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Na ta ša Dra gin

PER SON NO MI NA TION IN JU STI NI AN’S CO DE
AC COR DING TO THE BOR ĐOŠ KI MA NU SCRIPT 

FROM THE EIG HTE ENTH CEN TURY

S u m  m a r y

This pa per de als with per son no mi na tion in Ju sti ni an’s Co de, a Byzan ti ne-Ser bian le gal com-
pi la tion which, as a part of the le gi sla ti ve cor pus of Em pe ror Ste fan Du šan, is fo und in ma nu scripts 
of both ol der and youn ger re dac ti ons. The re se arch, which in clu ded no uns, sub stan ti vi zed adjec ti ves 
and par ti ci ples, and va ri o us kinds of de scrip ti ve na ming, was car ried out on the Bor đoš ki ma nu script 
from the eig hte enth cen tury. 

The le xi cal ma te rial is analyzed in the fra me work of six gro ups, for med on the ba sis of the 
fol lo wing pa ra me ters in de fi ning per son: (1) spa tial de fi ni tion, (2) physi cal cha rac te ri stics, (3) spi-
ri tual-mo ral cha rac te ri stics, (4) fa mily re la ti on ships, (5) tem po rary so cial-le gal re la ti ons and pro per ti es, 
(6) so cial sta tus. Wit hin each gro up, the fre qu ency and the de gree of com pe ti tion of the abo ve men ti o ned 
me ans of no mi na tion is exa mi ned, to get her with the ir word for ma tion cha rac te ri stics, con tex tu al 
re a li za tion, and the synonymic re la ti ons, as well as synonymic re la ti ons they ha ve with ot her ele ments 
of Ser bian Church Sla vo nic. The cor pus as a who le con sists mostly of the ge ne ral le xi con, who se 
se man tics is only spo ra di cally mo di fied in or der to in di ca te le gal con tent. It is hard to iden tify pu rely 
le gal ex pres si ons, whi le the terms ta ken from ot her fi elds are li mi ted mostly to the re li gi o us do main. 
By applying va ri o us aspects in the analysis, the aut hor de ter mi nes spe ci fic fe a tu res of old Ser bian law 
and the wor ldvi ew it ex hi bits. The styli stic fe a tu res of this le gal do cu ment are pre sen ted, with spe cial 
emp ha sis on the si mi la ri ti es and dif fe ren ces bet we en this text, on one hand, and the li te rary-ar ti stic 
style and the spo ken lan gu a ge on the ot her.
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Де јан Сре до је вић

ДИК ЦИЈ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ГО ВОР НИХ СТИ ЛО ВА  
СУД СКИХ И ДУ ХОВ НИХ БЕ СЕ ДА*

У ра ду су пред ста вље ни ре зул та ти ис тра жи ва ња пред у зе тог с ци љем да се утвр-
ди ко ли ко се го во ри ко ји се раз ли ку ју по окол но сти ма у ко ји ма се од ви ја ју, по од но су 
из ме ђу го вор ни ка и са го вор никâ и по на ме ра ма го вор ни ка раз ли ку ју и на про зо диј ском 
пла ну. Ана ли зи ра не су дик циј ске ка рак те ри сти ке чу ве них суд ских и ду хов них бе се да, 
ин тер пре ти ра них од стра не пе то ро вр хун ских глу ма ца. Укуп но тра ја ње ана ли зи ра ног 
ма те ри ја ла из но си 113 ми ну та и 10 се кун ди, а за ода бра не при ме ре из ме ре не су вред-
но сти фре квен ци је основ ног то на, ин тен зи те та, тра ја ња па у за, тем па и бро ја сло го ва у 
фра зи и ти су по да ци под врг ну ти ста ти стич кој ана ли зи. Ис тра жи ва ње је по ка за ло да се 
дик циј ске ка рак те ри сти ке раз ли ку ју у два ма го вор ним сти ло ви ма, а раз ли ке ко је по-
сто је из ме ђу по сма тра них па ра ме та ра ста ти стич ки су зна чај не.

Кључ не ре чи: дик ци ја, суд ске бе се де, ду хов не бе се де, фре квен ци ја основ ног то на, 
тем по, па у зе.

This pa per pre sents the fin dings of re se arch who se goal is to de ter mi ne to what ex tent 
the pro so dic fe a tu res of spe ech dif fer with re spect to the cir cum stan ces un der which the spe-
ech ta kes pla ce, the re la ti ons bet we en the spe a ke rs, as well as the ir in ten ti ons. The pa per 
pro vi des an ex pe ri men tal analysis of the dic tion pro per ti es of fa mo us ju di cial and re li gi o us 
ora ti ons, which we re per for med by fi ve out stan ding ac tors. The to tal du ra tion of all re cor ded 
ma te rial was 113 mi nu tes and 10 se conds. The cho sen exam ples we re first analyzed for pitch, 
in ten sity, pa u se du ra tion, tem po and the num ber of sylla bles for each In to na tion Phra se, and 
then they we re sta ti sti cally analyzed. The re sults of the re se arch po int to a num ber of dif fe-
ren ces re gar ding the dic tion of the analyzed ora to ri cal styles, and the dif fe ren ces bet we en the 
pa ra me ters analyzed are sta ti sti cally sig ni fi cant.

Key words: dic tion, ju di cial ora ti ons, re li gi o us ora ti ons, fun da men tal fre qu ency, tem po, 
pa u se du ra tion.

1. Увод. Ка да го вор по је дин ца по сма тра мо у раз ли чи тим си ту а ци ја ма, 
ја сно уо ча ва мо да су не ке ње го ве ка рак те ри сти ке, углав ном, стал не, док су 
дру ге под ло жне из ра зи тим про ме на ма. Пр ве од њих, стал не осо би не го во ра 
усло вље не су по лом, уз ра стом и, нај че шће, ди ја ле кат ским по ре клом го вор-
ни ка, сте пе ном ње го вог обра зо ва ња и по ло жа јем ко ји он за у зи ма у дру штву. 
Ови чи ни о ци, да кле, не до во де до из ме на у го во ру по је дин ца у раз ли чи тим 
ко му ни ка ци о ним си ту а ци ја ма, већ омо гу ћа ва ју да сâм го вор ник увек бу де 
пре по зна тљив, не за ви сно од си ту а ци је у ко јој се на ла зи. С дру ге стра не, 
осо би не го во ра ко је су под ло жне знат ним из ме на ма усло вља ва ју број ни чи-
ни о ци: емо ци је и ста во ви го вор ни ка, ње го ва ко му ни ка ци о на на ме ра, си ту-
а ци ја у ко јој се ко му ни ка ци ја од ви ја (стра нач ки скуп, про по вед у цр кви, 

* 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 нообра
зов не про ме не (ИИИ 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.
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ин тер вју за по сао и сл.), са став пу бли ке (је дан са го вор ник, ви ше са го вор ни ка, 
слу ша о ци; за тим, сте пен обра зо ва ња пу бли ке, њи хо ви ста во ви и емо ци је), 
уда ље ност пу бли ке од го вор ни ка (раз го вор ли цем у ли це, го вор пре ко ми кро-
фо на и др.), као и број ни дру ги еле мен ти (при пре мље ност, од но сно, не при-
пре мље ност го во ра и сл.). Сви ови чи ни о ци до во де до то га да го вор по је дин ца 
зву чи раз ли чи то у раз ли чи тим ко му ни ка ци о ним си ту а ци ја ма и на осно ву 
њих се пре по зна ју са ме си ту а ци је, не за ви сно од то га ко ји се го вор ни ци у 
њи ма на ла зе. На рав но, и у раз ли чи тим си ту а ци ја ма го вор ник има исти циљ 
– да што бо ље оства ри сво ју ко му ни ка ци о ну на ме ру и ја сно пре не се све по-
ру ке уз што ма њи на пор. Због то га го вор ник у раз ли чи тим си ту а ци ја ма пре-
у зи ма од го ва ра ју ће го то ве еле мен те/обра сце ко је са го вор ни ци не дво сми сле-
но раз у ме ју, а ко ји се оства ру ју на је зич ком (и го вор ном) пла ну (фо нет ском 
(на чин го во ра, спе ци фич не про ме не ин то на ци је, ин тен зи те та, па у за и тем па), 
фо но ло шком (спе ци фи чан ак це нат, ели зи је, ин тру зи је, ха пло ло ги је и сл.), 
лек сич ком (мар ки ра не ре чи) и син так сич ком (спе ци фич не гру пе ре чи, ре че-
ни це, мар ки ран ред ре чи)), као и оне еле мен те ко ји се оства ру ју на ви зу ел ном 
пла ну, по пут ми ми ке и ге ста. Спе ци фи чан скуп је зич ких, го вор них и пра те ћих 
ви зу ел них еле ме на та ко је го вор ник ко ри сти спрам си ту а ци је, у скла ду са 
сво јим ко му ни ка ци о ним на ме ра ма, кон сти ту и ше, за пра во, од ре ђе ни го вор ни 
стил.

Иа ко су лин гви сти и со ци о лин гви сти ис ти ца ли да го вор ни сти ло ви део 
сво је пре по зна тљи во сти ду гу ју и сво јој фо нет ској ре а ли за ци ји, њи хо ву су 
па жњу ви ше за о ку пља ли еле мен ти с фо но ло шког и лек сич ког пла на. Ипак, 
чи ње ни ца да по сто је од ре ђе ни го вор ни сти ло ви (по пут го во ра во ди те ља на 
аук ци ји, спорт ског ко мен та то ра, пре зен те ра ве сти, све ште ни ка ко ји др жи 
про по вед и сл.) ко ји су сви ма пре по зна тљи ви баш због сво је ре а ли за ци је, 
на ве ла је фо не ти ча ре на сме лу иде ју по ко јој го вор ни сти ло ви по сто је као 
по себ ни ен ти те ти ко је је мо гу ће ме ђу соб но раз ли ко ва ти и са мо на осно ву 
про зо диј ске ор га ни за ци је. Ова кви су ста во ви про ве ре ни у све га не ко ли ко 
ис тра жи ва ња, сва су вр ше на у по след њих че тр де сет го ди на и то углав ном на 
ма те ри ја лу фран цу ског је зи ка. Ис тра жи ва ње ко је ће мо пред ста ви ти у овом 
ра ду вр ше но је с ци љем да се ова не до вољ но ис пи та на област фо нет ских 
ис тра жи ва ња про ду би и то ма те ри ја лом из срп ског је зи ка, што би по мо гло 
и да се утвр ди да ли по сто је не ки уни вер зал ни је зич ки прин ци пи ка да је у 
пи та њу ре а ли за ци ја од ре ђе них го вор них сти ло ва.

На и ме, у овом смо ис тра жи ва њу же ле ли де таљ ни је да ис пи та мо ко је су 
дик циј ске ка рак те ри сти ке го вор них сти ло ва суд ских и ду хов них бе се да.1 
Пре ци зни је, за ни ма ло нас је да ли раз ли чи те окол но сти у ко ји ма се ре а ли-
зу ју ова два ти па бе се да, раз ли чи ти од но си из ме ђу го вор ни ка и са го вор никâ, 

1 С об зи ром на то да се ба ви мо про зо диј ским ка рак те ри сти ка ма ко је се ре а ли зу ју на 
спе ци фи чан на чин с ци љем да го вор ни ци што бо ље оства ре сво је ко му ни ка ци о не на ме ре и 
пре не су по ру ке тек ста, сма тра мо да је уме сто оп штег тер ми на про зо диј ске бо ље ко ри сти ти 
пре ци зни ји тер мин дик циј ске ка рак те ри сти ке. На и ме, дик ци ја упра во и про у ча ва ка ко се на 
фор мал ном пла ну ис ка за ре а ли зу је уну тра шњи сми сао тек ста (ко ји под ра зу ме ва све у куп ност 
син так сич ко-се ман тич ке струк ту ре ко ја се из го во ра, а усло ве љен је кон цеп том де ла и да тим 
окол но сти ма) (сРЕ до јЕ вИћ 2007: 259–260). Дру ги еле мен ти дик ци је, ко ји би укљу чи ва ли ре а-
ли за ци ју гла со ва и ак це на та, у овом ис тра жи ва њу ни су по сма тра ни. 
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као и раз ли чи те на ме ре го вор никâ усло вља ва ју раз ли ке и на пла ну дик ци је, 
тј. да ли до во де до то га да исте про зо диј ске ка рак те ри сти ке бу ду упо тре бље не 
на дру га чи ји на чин. С об зи ром на то да се го вор ни сти ло ви не опи су ју са ми 
за се бе, већ ме ђу соб ним кон тра сти ра њем, од лу чи ли смо се да дик циј ске ка рак-
те ри сти ке по сма тра мо у два ма го вор ним сти ло ви ма ко ји су до не кле слич ни 
(оба су бе сед ни сти ло ви), а опет, због на бро ја них осо би на, до вољ но су и ра-
зли чи ти да би осо би не сва ког од њих ја сно мо гле да се уо че.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња би ће пред ста вље ни на сле де ћи на чин. На кон 
уво да, у дру гој це ли ни, из раз ли чи тих угло ва са гле да ће мо по јам го вор ног 
сти ла, док ће мо у тре ћој пред ста ви ти ре зул та те не ве ли ког бро ја слич них 
ис тра жи ва ња вр ше них на ма те ри ја лу дру гих је зи ка. Кор пус и го вор ни ке, 
ана ли зи ра не је ди ни це и по сма тра не аку стич ке па ра ме тре де таљ но ће мо пред-
ста ви ти у че твр тој це ли ни. У на ред ној, пе тој це ли ни ра да би ће при ка за ни 
ре зул та ти ис тра жи ва ња, ту ма че ња до би је них по да та ка и њи хо во по ре ђе ње 
с ре зул та ти ма дру гих ис тра жи ва ча. У ше стој це ли ни из дво ји ће мо нај ва жни је 
за кључ ке ис тра жи ва ња.

2. Го воР нИ сТИ ло вИ.2 Ла бов сма тра да се раз ли чи ти го вор ни сти ло ви 
раз ли ку ју по па жњи ко ју го вор ник по све ћу је свом го во ру, па се на јед ном 
кра ју кон ти ну у ма на ла зе они нај ма ње фор мал ни (по пут опу ште ног го во ра), 
а на дру гом нај фор мал ни ји – чи та ње ре чи са спи ска (или чи та ње ми ни мал-
них па ро ва) (la Bov 1999: 157–158). С дру ге стра не, Џајлс сма тра да стил 
од ре ђу је го вор ни ков од нос пре ма дру гим уче сни ци ма у го вор ном до га ђа ју. 
На и ме, Џајлс је са сво јим са рад ни ци ма по ка зао да по је дин ци при ла го ђа ва ју 
свој го вор го во ру осо ба ко ји ма се обра ћа ју, на ро чи то ка да же ле да им се пред-
ста ве као дру штве но при хва тљи ви (gi leS et al. 1991). Бел још из ра зи ти је 
на гла ша ва уло гу са го вор никâ, бу ду ћи да пре ма ре зул та ти ма ње го вих ис тра-
жи ва ња стил го вор ни ка об ли ку ју слу ша о ци, тј. пу бли ка (ау тор сма тра да на 
го вор не ути чу са мо ди рект ни са го вор ни ци, већ и они ко ји су при сут ни у 
ко му ни ка ци ји, али не го во ре, као и они ко ји ни су ни при сут ни, али их го-
вор ник има на уму то ком ко му ни ка ци је) (Bell 1984). Ир ви но ва сма тра да 
го вор ни сти ло ви до би ја ју уло гу у ко му ни ка ци ји та ко што се до жи вља ва ју 
као си стем ди стинк ци ја (ба зи ран на иде о ло ги ји) у ко јем је дан стил кон тра-

2 У ср би сти ци се о сти лу го во ри нај ви ше у окви ру описâ раз ли чи тих функ ци о нал них 
сти ло ва. Ми ло рад Ра до ва но вић го во ри о то ме ка ко функ ци о нал ни сти ло ви на ста ју функ ци-
о нал ним ра сло ја ва њем, а ње го ве се основ не ка рак те ри сти ке ти чу „in ven ta ra, iz bo ra i upo tre be 
je zič kih sred sta va (na ro či to lek sič kih, sin tak sič ko-se man tič ki h i tek stu el nih), po mo ću ko jih se ovi 
pri la go đa va ju po seb nim ulo ga ma, funk ci ja ma i za da ci ma je zi ka, od no sno na ro či tim po tre ba ma (ko-
mu ni ka cij skim i in ter ak cij skim), ko je na me ću d o m e n , s i t u a c i j a  i t e m a t i k a  sa opšta va nja” 
(ra do va no vić 2003: 166). Бран ко То шо вић сма тра да су функ ци о нал ни сти ло ви „екс тра лин гви-
стич ки услов ње не си стем ске ре а ли за ци је је зи ка у од ре ђе ним обла сти ма људ ске дје лат но сти, 
од но сно у функ ци ји тих дје лат но сти, са спе ци фич ном ин тра лин гви стич ком (па ра диг мат ском 
и син таг мат ском) струк ту ри са но шћу, ма те ма тич ко-ста ти стич ком за ко но мјер но шћу (фре квен-
ци јом и вје ро ват но ћом упо тре бе је зич ких сред ста ва), ма њом или ве ћом тра ди ци о нал но шћу 
и исто риј ском за сно ва но шћу” (2002: 65). Ра до је Си мић и Је ле на Јо ва но вић-Си мић сма тра ју да 
је стил „ра зу мом усме ре на, али ду хов ним и те ле сним ква ли те ти ма људ ске је дин ке ди рект но 
мо ти ви са на ефи ци јен циј ска моћ про из ве де них фор ми” (2015: 104), при че му ау то ри ефи ци јент
ност де фи ни шу као уса вр ше ну и про ду бље ну спо соб ност оба вља ња се ми о ло шких функ ци ја, 
а за пра во мо гућ ност и ме то де ко ји ма се те функ ци је уса вр ша ва ју и про ду бљу ју (2015: 22).
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сти ра дру гим по тен ци јал ним сти ло ви ма, а дру штве но зна че ње ко је му се 
при пи су је кон тра сти ра дру гим дру штве ним зна че њи ма. Го вор ни сти ло ви 
са ми по се би не ма ју зна че ње и не тре ба их про у ча ва ти за себ но, већ кроз од-
но се ко је има ју с дру гим сти ло ви ма (ir vi ne 2001: 22–24).3 Пр ши ро ва и са рад-
ни ци го вор ни стил по сма тра ју као по јам ко ји об је ди њу је фо ножа нр (енгл. 
pho no gen re), ко ји се од но си на ти пи зи ра ну аку стич ку сли ку од ре ђе ну го вор ном 
си ту а ци јом и го вор ном ак тив но шћу, и фо ностил (енгл. pho nostyle), ко ји 
под ра зу ме ва свој ства кон крет ног го во ра ре а ли зо ва ног у окви ру од ре ђе ног 
фо но-жан ра (Pr šir 2014: 42). 

3. РЕ ЗУл ТА ТИ до сА дА ШњИх Ис ПИ ТИ вА њА

3.1. Го воР нИ сТИ ло вИ. За јед нич ка цр та свих ис тра жи ва ња го вор них сти-
ло ва ко ја су има ла циљ да ис пи та ју њи хо ву пре по зна тљи вост на про зо диј-
ском пла ну је сте ко ри шће ње фил три ра них сни ма ка. На и ме, сним ци ко ји се 
ода бе ру за ана ли зу пу шта ју се кроз од ре ђе не звуч не фил тре, по сле че га се 
до би ја сни мак у огра ни че ном фре квен циј ском оп се гу из ко га су укло ње не све 
ин фор ма ци је о сег мент ном ни воу го во ра, али не и оне о су пра сег мент ном.4

Пр во ис тра жи ва ње ова кве вр сте спро ве ли су Фо нађ и Фо на ђе ва, ко ри сте-
ћи сним ке ма те ри ја ла из го во ре ног на фран цу ском је зи ку. Они су уста но ви ли 
да су го вор ни ци фран цу ског је зи ка и са мо на осно ву слу ша ња фил три ра них 
сни ма ка би ли у ста њу да пре по зна ју раз ли чи те го вор не сти ло ве, те су за кљу-
чи ли да се не ки про фе си о нал ни го вор ни сти ло ви из ра жа ва ју са мо про зо диј-
ским сред стви ма (fónagy– fónagy 1976 пре ма gold man et al. 2014: 51).

Узев ши у об зир ове ре зул та те, Голд ман и са рад ни ци спро ве ли су ис тра-
жи ва ње у ко је су, по ред ис пи та ни ка ко ји ма је фран цу ски ма тер њи је зик, укљу-
чи ли и оне ко ји не го во ре и не раз у ме ју фран цу ски, а ис пи та ни ци из обе ју 
гру па слу ша ли су или сним ке фил три ра ног или не фил три ра ног ма те ри ја ла 
осам раз ли чи тих го вор них сти ло ва (gold man et al. 2014). Иа ко су сти ло ви и 
с фил три ра них и с не фил три ра них сни ма ка пре по зна ти ви со ко из над пра га 
слу чај но сти, ау то ри су уста но ви ли да је пре по зна ва ње го во р них сти ло ва бо ље 
уко ли ко сни мак са др жи и лек сич ке ин фор ма ци је (gold man et al. 2014: 56). 
За ни мљи во је, ме ђу тим, да су сти ло ве с фил три ра них сни ма ка (ко ји, да кле, 
ни су са др жа ли ин фор ма ци је о сег мент ном је зич ком ни воу) ипак по у зда ни-
је пре по зна ли они слу ша о ци ко ји ма је фран цу ски ма тер њи је зик, на осно ву 
че га су Голд ман и са рад ни ци за па зи ли да су ови слу ша о ци бо ље упо зна ти 
с про зо диј ским ка рак те ри сти ка ма го вор них сти ло ва ма тер њег (фран цу ског) 
је зи ка, због че га су за кљу чи ли да је мо гу ће да се исти сти ло ви раз ли ку ју у 
раз ли чи тим је зи ци ма (gold man et al. 2014: 61).

Обен и са рад ни ци ис тра жи ва ли су ко ли ко успе шно се дам де сет слу ша-
ла ца са мо на осно ву про зо диј ских ка рак те ри сти ка пре по зна је че ти ри раз-

3 Го вор ни се сти ло ви не кад ко ри сте и да би го вор ни ци ко мен та ри са ли са го вор ни ке. 
Та ко, на при мер, у го во ру на су ду, го вор ни ци ко ри сте раз ли чи те го вор не сти ло ве не са мо да 
би се – спрам сво је уло ге – што вер ни је пред ста ви ли у ко му ни ка ци ји, већ и да би ко мен та ри-
са ли оста ле уче сни ке (ту жи те ља, бра ње ни ка, све до ка или дру гог адво ка та) (ful ler 1993).

4 Дру гим ре чи ма, у овим се сним ци ма не рас по зна ју гла со ви, а, са мим тим, ни ре чи, 
због че га се о овим сним ци ма не кад го во ри као и о де лек си ка ли зо ва ним.
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ли чи та го вор на сти ла (у њи хо вој тер ми но ло ги ји, дис курс на жан ра) фил три-
ра них сни ма ка тек ста из го во ре ног на фран цу ском је зи ку (ду хов на бе се да, 
по ли тич ки го вор, ин тер пре та ци ја ве сти и ко мен тар спорт ског но ви на ра) 
(oBin et al. 2010). Они су уста но ви ли да слу ша о ци из три ју гру па (из вор ни 
го вор ни ци фран цу ског је зи ка, они ко ји фран цу ски го во ре, али им то ни је 
ма тер њи је зик, као и они ко ји га не го во ре) мо гу до бро да пре по зна ју ис пи-
ти ва не го вор не сти ло ве, те за кљу чу ју да са ми сти ло ви по чи ва ју на од ре ђе ним 
про зо диј ским обра сци ма – што им обез бе ђу је пре по зна тљи вост од стра не 
раз ли чи тих слу ша ла ца. Као и Голд ман и са рад нци, и Обен и са рад ни ци за-
па жа ју да на пре по зна ва ње го вор них сти ло ва има ути ца ја по зна ва ње је зи ка 
на ко јем је сни мљен ма те ри јал (ко ји је у са мом ис тра жи ва њу фил три ран), 
та ко да су они ко ји бо ље зна ју фран цу ски је зик – знат но бо ље пре по зна ли 
ис пи ти ва не сти ло ве (oBin et al. 2010).

Слич но ис тра жи ва ње, са мо на ма те ри ја лу из пор ту гал ског је зи ка (бра-
зил ског ва ри је те та), спро ве ли су Ка стро и са рад ни ци (ca Stro et al. 2010). Они 
су утвр ди ли да су слу ша о ци са мо на осно ву слу ша ња фил три ра них сни ма-
ка (по ли тич ког го во ра, ду хов не бе се де, го во ра те ле ви зиј ских во ди те ља и 
го во ра при ли ком ин тер вјуа за по сао) ја сно мо гли да раз ли ку ју че ти ри ис пи-
ти ва на го вор на сти ла (ca Stro et al. 2010). Ипак, ау то ри ис тра жи ва ња ни су 
ис пи та ли и ко ја од про зо диј ских ка рак те ри сти ка нај бо ље од ре ђу је сва ки од 
ових сти ло ва.

Не ка ис тра жи ва ња има ла су за циљ не са мо да ис пи та ју да ли се по је-
ди ни го вор ни сти ло ви раз ли ку ју на осно ву про зо диј ских ка рак те ри сти ка, 
већ и да утвр де ко је су ди стинк тив не ка рак те ри сти ке од ре ђе них сти ло ва. 
Ти ис тра жи ва чи би ра ли су сним ке раз ли чи тих го вор них сти ло ва за ко је су 
са ми про це ни ли да се ме ђу соб но и раз ли ку ју, у њи ма су по сма тра ли од ре-
ђе не аку стич ке па ра ме тре, а за тим по ре ди ли да ли се из ме ре не вред но сти 
тих па ра ме та ра ста ти стич ки зна чај но раз ли ку ју у по сма тра ним сти ло ви ма. 

Пр ши ро ва и сaрад ни ци, у ма те ри ја лу из го во ре ном на фран цу ском је-
зи ку, по сма тра ли су де вет го вор них сти ло ва (Pr šir 2014). Утвр ђе но је да се 
од ре ђе ни аку стич ки па ра ме три ме ђу не ким сти ло ви ма раз ли ку ју у ве ли кој 
ме ри. Та ко, на при мер, утвр ђе но је да су у ду хов ним бе се да ма ин то на ци о не 
фра зе би ле нај кра ће, тј. са др жа ле су нај ма њи број сло го ва, док су нај ду же 
ин то на ци о не фра зе би ле у пре гле ду штам пе на ра ди ју и у вре мен ској прог-
но зи, што је сва ка ко усло вље но вре мен ским огра ни че њи ма ко ја по сто је у 
елек трон ским ме ди ји ма (Pr šir 2014: 51). По ред то га, уста но вље но је и да су, 
од свих де вет по сма тра них сти ло ва, ва ри ја ци је то на у ду хов ним бе се да ма 
би ле знат но сла би је из ра же не не го у дру гим сти ло ви ма (Pr šir 2014: 53).

Обен и са рад ни ци ис тра жи ва ли су ко је су ме то де за ау то мат ску про це-
ну ти по ло ги је го вор них сти ло ва на осно ву про зо диј ских ка рак те ри сти ка. 
Они су утвр ди ли да го вор ни сти ло ви по се ду ју сво ју ау то ном ност, а на ла зе 
се у ја сно по де ље ним зо на ма уну тар про зо диј ског кон ти ну у ма и то у хи је-
рар хиј ском рас по ре ду (oBin et al. 2008: 1206).

3.2. бЕ сЕд нИ сТИ ло вИ

3.2.1. Суд ске бе се де. С об зи ром на то да у ср би сти ци до сад ни су ра ђе на 
фо нет ска ис пи ти ва ња дик циј ских ка рак те ри сти ка суд ских и ду хов них бе се да, 
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ори јен тир у ра ду предствља ли су нам опи си ових бе се да и упут ства у ве зи 
с њи хо вом ре а ли за ци јом да ти у Ре то ри ци Бра ни сла ва Ну ши ћа.

У суд ским бе се да ма Ну шић раз ли ку је два де ла. Нај ве ћим де лом бе се де, 
ка да за кон ским ар гу мен ти ма бра ни или оп ту жу је, бе сед ник се „обра ћа ра
зу му слу ша ла ца са сме ром да их убе ди. У то ме де лу бе се де, не на пу шта ју ћи 
ни ка да пра ви ла о ле по ме и ја сно ме ка зи ва њу ми сли, бе сед ник ће из бе га ва ти 
по ет ско ки ће ње сти ла као и жи вљи гест и из раз.”. Ме ђу тим, бе сед ник тре ба 
и да за до би је слу ша о це, ка да за ла зи „у област ма ште и осе ћа ња”, а та да он 
„уно си у сво ју бе се ду све ре тор ске еле мен те, слу же ћи се и жи вљим ге стом 
као и из ра зом ли ца. У та квим слу ча је ви ма суд ски бе сед ник че сто чак пре-
ла зи у област по е зи је.” (нУ ШИћ 2011: 51). 

3.2.2. Ду хов не бе се де. Ду хов не бе се де де ле се на три под вр сте: „про по
ве ди (пре ди ке), оми ли је (сло ва) и по у ке” (нУ ШИћ 2011: 52). У пр ви ма од њих 
го во ри се о су шти ни и осно ва ма хри шћан ске ве ре, а бе сед ник „не ма смер 
да при во ли и за до би је слу ша о це. Он, бе се де ћи, по ла зи од прет по став ке да 
га слу ша ју они ко ји ве ру ју и ње го во је са мо да им ту ве ру про ту ма чи ка ко 
би до шли до што по у зда ни јег раз у ме ва ња ње не су шти не.” (нУ ШИћ 2011: 52). 
У дру гој од на ве де них под вр ста, ту ма чи се Све то пи смо, днев на је ван ђе ља 
и сл., а бе сед ник „за осно ву сво јих бе се да узи ма је дан став (текст) из на ве-
де них све тих књи га и ту ма чи га, из во де ћи као по у ку мо рал ни сми сао то га 
ста ва”. (нУ ШИћ 2011: 52). Тре ћој под вр сти при па да ју по у ке, ко је мо гу би ти 
ка ти хе тич не и при год не, оне се нај че шће им про ви зу ју „те се у том на чи ну 
бе се ђе ња ду хов ни бе сед ник мо ра на ро чи то ве жба ти” (нУ ШИћ 2011: 53).

Ипак, свим ду хов ним бе се да ма за јед нич ка је спе ци фич на ре а ли за ци ја, 
ко ју ди рект но усло вља ва ју окол но сти у ко ји ма се ко му ни ка ци ја од ви ја и 
на ме ре го вор ни ка. Ну шић ова ко опи су је го вор, ге сти ку ла ци ју и ми ми ку 
ду хов ног бе сед ни ка: „Ду хов ни се бе сед ник мо ра ста ра ти да већ сво јом спо-
ља шно шћу ода је онај мир ко ји вла да у ду ши ње го вој ис пу ње ној у ве ри у 
Бо га и ње го ву моћ. Мир ис пи сан на ли цу ду хов ног бе сед ни ка јед на је од 
ве ли ких чи ње ни ца за осва ја ње слу ша ла ца. Он мо ра по де ша ва ти и тон гла су 
сво ме та ко да се и кроз тај тон осе ти да ње го ва бе се да ни је са мо го ла реч 
ко ја хо ће да по стиг не ефе кат, већ да у тој ре чи ле жи јед на ду бо ка исти на као 
си ла ко ја осва ја и ко ја по кре ће. Оту да ду хов ној бе се ди не при ста је де кла ма-
тор ство, као што не при ста је ни нер во зно, тем пе ра мент но и пр га во ге сти-
ку ли ра ње, већ са мо тих, ми ран и од ме рен по крет и из раз ли ца на ком је 
ис пи са но ду бо ко убе ђе ње и ве ра.” (нУ ШИћ 2011: 119).

4. мЕ То дЕ И ТЕх нИ КЕ Ис ТРА жИ вА њА

4.1. КоР ПУс И Го воР нИ ЦИ

4.1.1. У овом су ис тра жи ва њу ко ри шће не глу мач ке ин тер пре та ци је две-
ју вр ста бе се да, а не сним ци ау тен тич них бе се да из го во ре них од стра не 
адво ка та и све ште ни ка. Ова ко је по сту пље но из ви ше раз ло га. У сним ци ма 
ко је смо ко ри сти ли ин тер пре ти ра не су бе се де ко је спа да ју у нај бо ље при ме-
ре свет ског бе сед ни штва, од но сно, нај леп ше бе се де на срп ском је зи ку, и као 
та кве увр ште не су у мно ге уџ бе ни ке из ре то ри ке и у збир ке бе се да. По ред 
то га, њих су ин тер пре ти ра ли вр хун ски срп ски глум ци, а у го вор ну при пре му 
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би ли су укљу че ни уни вер зи тет ски про фе со ри ак цен то ло ги је и дик ци је, што 
је, та ко ђе, до при не ло њи хо вом ви со ком умет нич ком ква ли те ту. Да смо се 
опре де ли ли за ау тен тич не бе се де, би ло би мно го те же при ку пи ти оне ко је 
има ју до бар текст и ко је су ква ли тет но ре а ли зо ва не. Ка ко у раз ли чи тим го-
вор ним сти ло ви ма го вор ни ци при ме њу ју го то ве го вор не обра сце, у скла ду 
с пра ви ли ма тог го вор ног сти ла, ми шље ња смо да су глум ци да ле ко ве шти ји 
у то ме да те го то ве струк ту ре из го во ре на при ро дан и убе дљив на чин. По ред 
то га, бу ду ћи да су све бе се де сни мље не у сту диј ским усло ви ма, ква ли тет 
зву ка је бес пре ко ран, а због ни за дру гих тех нич ких ка рак те ри сти ка (на 
сним ци ма не ма зву ко ва са го вор ни ка или пу бли ке (ко ји су код ау тен тич них 
сни ма ка не из о став ни), као ни од зва ња ња ко је се ја вља при го во ру у цр кви 
и сл.) би ло је мо гу ће по ре ди ти по дат ке до би је не ана ли зом го во ра и под врг-
ну ти их ста ти стич кој об ра ди. 

Ма те ри јал за ис тра жи ва ње пред ста вља ле су глу мач ке ин тер пре та ци је 
три ју суд ских и две ју ду хов них бе се да, ко је су иза бра не од 82 бе се де, об ја вље-
не у ау дио-збир ци И ка мен би ре чи ма по ди гао (дЕ ШИћ: 2000), у ре дак ци ји 
Ми ло ра да Де шићa, а ко је су ре а ли зо ва ли на ши нај бо љи глум ци. Јед на од 
ана ли зи ра них суд ских бе се да, Од бра на Со кра то ва (Pla ton: 1976), у ин тер-
пре та ци ји Љу бе Та ди ћа и ре жи ји Бра ни во ја Ђор ђе ви ћа (чу ве ног про фе со ра 
Дик ци је са Фа кул те та драм ских умет но сти у Бе о гра ду), ни је део ове збир ке, 
већ је об ја вље на за себ но. За ис тра жи ва ње су ода бра не оне ин тер пре та ци је 
ко је су пре ма про це на ма ау то ра ис тра жи ва ња и два де се то ро сту де на та глу ме 
с Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду, ко ји су у окви ру ве жба ња на пред ме ту 
Дик ци ја ана ли зи ра ли и об ра ђи ва ли при ме ре раз ли чи тих вр ста бе се да, оце-
ње не као нај у вер љи ви је, а ре а ли зо ва не су на ви со ком умет нич ком ни воу, у 
скла ду с ор то еп ским и дик циј ским пра ви ли ма. 

4.1.2. Суд ске бе се де. Со крат (470–399. п.н.е.) чу ве ни грч ки фи ло зоф, је дан 
је од уте ме љи ва ча За пад не фи ло зо фи је, уче ња су му са чу ва на у де ли ма ње-
го вих уче ни ка Пла то на и Ксе но фан та, а сли ка о ње му у де ли ма Ари сто фа на. 
Го ди не 399. Ме лет, Анит и Ли кон оп ту жи ли су Со кра та да ква ри омла ди ну 
и уво ди но ва бо жан ства. Пред по рот ни ци ма Со крат је одр жао три бе се де, 
пр ву – то ком са мог су ђе ња, дру гу – у по ступ ку утвр ђи ва ња ка зне и тре ћу 
– на кон до не се не пре су де. Све три бе се де, од ко јих су пр ве две да те у ди ја-
ло шкој фор ми, ре кон стру и са не су у Пла то но вом де лу Од бра на Со кра то ва. 
Текст бе се да ин тер пре ти рао је Љу ба Та дић (Уро ше вац 1929 – Бе о град 2005), 
је дан од нај зна чај ни јих ју го сло вен ских и срп ских глу ма ца дру ге по ло ви не 
XX ве ка. Укуп но тра ја ње ана ли зи ра ног ма те ри ја ла из но си 47 ми ну та.

Луј за Ми шел (фр. Lo u i se Mic hel) (Цр ве на Де ви ца) (1830–1905), учи те-
љи ца, уче сни ца Па ри ске ко му не и дру штве на ак ти вист ки ња по зна та по 
анар хи стич ким иде ја ма, на кон по ра за Ко му не, 1871. год. из ве де на је пред 
Ше сти вој ни суд и оп ту же на, из ме ђу оста лог, за по ку шај зба ци ва ња вла де 
(mic hel 1981). Ми ше ло ва је осу ђе на на из гнан ство и 1873. де пор то ва на на 
Но ву Ка ле до ни ју, ода кле се, на кон ам не сти је 1880, вра ћа у Фран цу ску. Дру-
штве но ан га жо ва на до кра ја жи во та, не ко ли ко пу та би ла је за тва ра на због 
анар хи стич ког де ло ва ња. Од бра на Ми ше ло ве (Го вор пред вер сај ским Вој ним 
су дом) (ЂоР ЂЕ вИћ 1975: 155), ко ја се нај че шће на во ди у збир ка ма зна ме ни тих 
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бе се да, је сте, за пра во, скра ће на вер зи ја ње ног крат ког из ја шња ва ња пред 
овим су дом (mic hel 1981: 81–88). На и ме, Ми ше ло ва ни је при зна ва ла Суд ни 
су ди је, пре у зе ла је пу ну од го вор ност за све сво је по ступ ке, по свим тач ка ма 
оп ту жбе (твр де ћи чак да у сво јим ак ци ја ма ни је има ла са у че сни ке), и, пот пу-
но нео че ки ва но за го вор од бра не, тра жи ла је од су ди ја да је по гу бе, пре те ћи 
да ће, уко ли ко они то не учи не, по зва ти сво ју бра ћу да се осве те су ди ја ма. Ову 
бе се ду ин тер пре ти ра ла је Го ри ца По по вић, по зо ри шна, филм ска и те ле ви зиј-
ска глу ми ца, ро ђе на у Кра гу јев цу 1952, јед но вре ме ан га жо ва на као аси стент-
ки ња на пред ме ти ма Дик ци ја и Глу ма на Фа кул те ту драм ских умет но сти у 
Бе о гра ду, чла ни ца бе о град ског Ате љеа 212, до бит ни ца мно го број них зна чај-
них на гра да. Ана ли зи ра ни сни мак бе се де тра је 1 ми нут и 45 се кун ди.

Вељ ко Гу бе ри на (1925–2016) је дан од нај и стак ну ти јих адво ка та СФРЈ, 
вр стан бе сед ник, емо тив ног и вр ло су ге стив ног на сту па, бра нио је чак 618 
љу ди оп ту же них за уби ство, а сво јим ис ту пи ма до при нео је да по је ди ни чла-
но ви За ко на о кри вич ном по ступ ку бу ду из ме ње ни (gu Be ri na). Пр ви ве ли ки 
успех по сти гао је у пред ме ту Слу чај у во зу бр. 116, ка да је бра нио де вет на-
е сто го ди шњег Ро ма Мир ко ви ћа, оп ту же ног „да је у во зу из вр шио те шку 
кра ђу, по ку шај уби ства слу жбе ног ли ца – ми ли ци о не ра и уби ство пут ни ка 
на под му као на чин” (gu Be ri na). Три осу ђу ју ће пре су де би ле су уки ну те од 
стра не Вр хов ног су да Ср би је, а на че твр том су ђе њу, по сле пет го ди на од по-
чет ка про це са, оп ту же ни је био осло бо ђен. Текст за вр шне ре чи Вељ ка Гу-
бе ри не у од бра ни Мир ко ви ћа (АвРА мо вИћ 2009: 507–509) ин тер пре ти рао је 
Го ран Сул та но вић, филм ски, те ле ви зиј ски и по зо ри шни глу мац, ро ђен у 
Бе о гра ду 1947. Тра ја ње ана ли зи ра ног сним ка из но си 9 ми ну та.

4.1.3. Ду хов не бе се де. Јо ван Зла то у сти (349–407) је дан од цр кве них ота-
ца, био је, у ра ном хри шћан ству, је дан од нај ве ћих ту ма ча Све тог пи сма. Још 
за жи во та по знат као чу ве ни бе сед ник (због че га је и на зван Зла то у стим), 
био је ца ри град ски па три јарх. Оштро је кри ти ко вао плем ство, двор и цр кве-
не ве ли ко до стој ни ке, због че га је сме њен с па три јар шиј ског тро на и по слат 
у про гон ство, где је и умро. Про гла шен је за све ца у ве ћи ни хри шћан ских 
цр ка ва. У Бе се ди на Усе ко ва ње Зла то у сти на во ди при ме ре из Све тог пи сма 
о злим и до брим же на ма, а пра ва ме та ње го ве кри ти ке би ла је ца ри ца Ев док-
си ја. Ову је бе се ду ин тер пре ти рао Не бој ша Ду га лић, по зо ро шни, филм ски 
и те ле ви зиј ски глу мац, ро ђен у Кра ље ву 1970, до бит ник нај зна чај ни јих глу-
мач ких на гра да, пр вак На род ног по зо ри шта и ду го го ди шњи про фе сор Глу-
ме на Ака де ми ји умет но сти у Бе о гра ду. Ана ли зи ра ни сни мак бе се де тра је 
22 ми ну та и 25 се кун ди.

Ју стин По по вић (1894–1979) био је ар хи ман дрит ма на сти ра Ће ли је и про-
фе сор Бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду. Бе се да Стра шни суд над Бо гом 
ка за на је на Ве ли ки пе так 1924. год. и у њој ау тор го во ри о све вре ме ном 
гре ху чо ве ка, по вла че ћи па ра ле лу из ме ђу гре ха ко ји су љу ди по чи ни ли ка да 
су се на Ве ли ки пе так од ре кли Хри ста и гре хо ва ко је љу ди да нас чи не. Ову 
бе се ду ин тер пре ти рао је Ми а хи ло Ми ша Јан ке тић, по зо ри шни, филм ски и 
те ле ви зиј ски глу мац (Но ви Сад 1938 – Бе о град 2019), члан Ју го сло вен ског 
драм ског по зо ри шта, про фе сор Глу ме на Ака де ми ји умет но сти у Но вом 
Са ду, до бит ник мно гих на гра да. Укуп но тра ја ње ана ли зи ра ног ма те ри ја ла 
из но си 30 ми ну та.
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4.2. АнА лИ ЗИ РА нЕ јЕ дИ нИ ЦЕ

4.2.1. Ин то на ци о на фра за. За основ ну је ди ни цу ана ли зе у сни мље ном 
кор пу су ода бра на је ин то на ци о на фра за5, ко ја се у го во ру пре по зна је по то-
ме што има не ке од на ве де них аку стич ких ка рак те ри сти ка: 1) обе ле же на је 
па у зом на по чет ку и кра ју; 2) го вор ни од се чак је об је ди њен је дин стве ном 
ин то на ци о ном кон ту ром, тон ска је ви си на ве ћа на по чет ку не го на кра ју; 3) 
то ком ин то на ци о не фра зе ин тен зи тет опа да, а то је нај у оч љи ви је на ње ном 
кра ју; 4) по че так фра зе мо же би ти ре а ли зо ван бр жим го вор ним тем пом, а 
крај спо ри јим (ову по ја ву обич но пра ти ду же ње фи нал ног сло га); 5) на кра ју 
ин то на ци о не фра зе че сто до ла зи до про ме не на чи на фо на ци је (du Bo iS et al. 
1993: 47; cha fe 1994: 58–60; wen ner Strom 2001: 30–31; crut ten den 2001: 
255–263; gri ce – Ba u mann 2007: 25–52). С ко му ни ка тив ног аспек та гле да но, 
ин то на ци о на је фра за ре а ли за ци ја јед не ин фор ма ци о не је ди ни це, од но сно, 
кван т ин фор ма ци је (hal li day 1967: 200–202). У овом су ис тра жи ва њу као 
ин то на ци о не фра зе по сма тра ни они го вор ни од сеч ци ко ји има ју не ке од на-
ве де них фо нет ских ка рак те ри сти ка, не за ви сно од то га ка ква им је функ ци ја 
у ко му ни ка ци ји и ко је им је зич ке је ди ни це ле же у осно ви.

4.2.2. Фо кус. У ана ли зи ра ном кор пу су на ро чи то нас је за ни ма ла ре а ли-
за ци ја фо ка ли зо ва них де ло ва ис ка за. Иа ко је на чин про зо диј ског ис ти ца ња 
фо ку са у го во ру усло вљен мно гим фак то ри ма, ме ђу ко ји ма су тип је зи ка, 
на ви ке го вор ни ка, го вор ни стил и кон крет на си ту а ци ја у ко јој се од ви ја ко-
му ни ка ци ја, 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 ну, с ве ћим мак си мал ним вред но сти ма f0, док на ре чи у пост 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).6 
Фо кус се од остат ка ис ка за раз ли ку је и по то ме што је ре а ли зо ван пре ци-
зни јим ар ти ку ла ци о ним по кре ти ма (fow ler – ho u Sum 1987: 140–141; do hen 
et al. 2006; do hen et al. 2004: 171; do hen – lœvenBrucK2009: 201; Scar Bo ro ugh, 
et al. 2009), ко је не кад пра ти ди за ње обр ва и(ли) гла ве.7

Фо кус мо же би ти ши ро ки и уски. Ши ро ким или пре зен та ци о ним фо ку-
сом пред ста вља се у пот пу но сти но ва ин фор ма ци ја (KiSS 1998: 245), тач ни-
је, је дан се по јам из два ја из ма ње-ви ше нео гра ни че ног ску па еле ме на та (Ladd 
2001: 163). Уским, кон траст ним или иден ти фи ка ци о ним фо ку сом је дан се 
по јам су прот ста вља ску пу с тач но од ре ђе ним бро јем еле ме на та (Ladd 2001: 163).

5 Њу, као је ди ни цу ана ли зе, у свом ис тра жи ва њу узи ма ју и Обен и са рад ни ци (иа ко је 
она у њи хо вој те р ми но ло ги ји озна че на као про зо диј ска гру па (oBin et al. 2008: 1205)).

6 До слич них су за кљу ча ка до шли и дру ги ис тра жи ва чи (Brown 1983: 73–77; Brown – 
yule 1988: 164–169; wen ner Strom 2001: 32–40). Ипак, тре ба на по ме ну ти 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 (cha fe 1994: 60). Та ко ђе, де ло ви ис ка за ко ји се до жи вља ва ју као на гла ше ни не ма ју увек 
по ве ћан ин тен зи тет (fant – Kruc Ken Berg 1994: 141).

7 По ред то га, 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).
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4.2.3. Па у зе. У ана ли зи ра ном смо кор пу су по сма тра ли и тра ја ње па у за 
ко је се на ла зе уну тар ин то на ци о них фра за или из ме ђу њих. У фо нет ским 
ис пи ти ва њи ма па у зе се де ле на ис пу ње не (енгл. fil led) и не ис пу ње не (енгл. 
empty), од но сно, не ме (енгл. si lent) (zel lner 1994). По след ње на ве де не је су 
је ди не па у зе ко је се ја вља ју у ис пи ти ва ном кор пу су и њих смо по сма тра ли 
у овом ис тра жи ва њу. Па у зе се де ле пре ма по ло жа ју ко ји за у зи ма ју и уло зи 
ко ју има ју у дис кур су (gu Staf Son-ČaPKová– megyeSi 2001; eSPo Si to et al. 2004: 
139–140; eSPo Si to et al. 2008: 1073–1074), као и пре ма тра ја њу (раз ли ку ју се: 
вр ло крат ке, крат ке, знат не и те мат ске па у зе).8 Ја вља ње па у за усло вље но 
је не ко ли ким чи ни о ци ма: фи зич ким, со цио-пси хо ло шким, ко му ни ка тив ним, 
је зич ким и ког ни тив ним (eSPo Si to et al. 2008: 1074). Ис тра жи ва чи раз ли чи то 
од ре ђу ју гра нич не вред но сти тра ја ња на ве де них вр ста па у за (gold man-ei Sler 
1961; Bo o mer – dit tmann 1962; Brown – yule 1988; SwertS – ge luyKenS 1994; 
Ken dall 2009), а ни су уса гла ше ни ста во ви ни по пи та њу то га где по ста ви ти 
до њу гра ни цу нај кра ћег тра ја ња ти ши не (го вор ног сег мен та у ко јем не ма 
ин тен зи те та).9 До ња гра ни ца тра ја ња па у зе по ста вља се на 60 ms (cam Pi o ne 
– véro niS 2002; Ken dall 2009), 100 ms (hen der Son et al. 1966: 208), 200–250 ms 
(gold man-ei Sler 1968: 12 пре ма Ken dall 2009: 104). Ис тра жи ва ње вр ше но 
на ма те ри ја лу не ко ли ко је зи ка (ен гле ском, фран цу ском, не мач ком, ита ли-
јан ском и шпан ском) по ка за ло је да тра ја ња па у за за ви се од ин ди ви ду ал них 
ка рак те ри сти ка го вор ни ка, је зи ка ко јим го во ре и го вор ног сти ла. Ипак, ка-
да су по сма тра ни са мо они ре зул та ти ко ји су би ли оме ђе ни до њом и гор њом 
гра ни цом тра ја ња па у зе (од 60 ms и 2000 ms), ра ни је на ђе не раз ли ке из ме ђу 
по сма тра них гру па го вор ни ка ви ше ни су би ле уоч љи ве (cam Pi o ne – véro niS 
2002). Упра во због то га, по је ди ни ис тра жи ва чи из бе га ва ју да по ста вља ју 
гра ни це тра ја ња па у за, на ро чи то у ис тра жи ва њи ма у ко ји ма се па у зе од ре-
ђу ју ма ну ел но. Из истих раз ло га ни у на шем ис тра жи ва њу ни је од ре ђе на 
до ња гра ни ца тра ја ња па у за.

Не ки ис тра жи ва чи па у зе по сма тра ју у све тлу ин то на ци о них фра за које 
им прет хо де, бу ду ћи да се, ка ко они сма тра ју, па у зом озна ча ва крај го вор ног 
сег мен та, као што се тач ком озна ча ва крај ре че ни це у пи са ном тек сту (Brown 
– yule 1988: 163). Чејф, с дру ге стра не, па у зе по сма тра у све тлу ин то на ци о-
них фра за ко је по сле њих до ла зе, јер па у за, по ње го вом ми шље њу, ди рект но 
ко ре ли ра с при пре мом го вор ни ка за на ред ни ис каз (cha fe 1979 пре ма Brown 
– yule 1988: 163–164). У на шем смо се ис тра жи ва њу, углав ном, др жа ли пр вог 
прин ци па, иа ко су у не ким слу ча је ви ма па у зе ту ма че не и у све тлу ис ка за 
ко ји су до ла зи ли по сле њих. 

8 Ис тра жи ва ња су по ка за ла да се – у раз ли чи тим је зи ци ма – па у зе истог ти па ме ђу соб но 
раз ли ку ју по тра ја њу (cam Pi o ne – Véro niS 2002).

9 У но ви јим ис тра жи ва њи ма, у ко ји ма се сни мље ни ма те ри јал ана ли зи ра софт вер ски, 
за до њу гра ни цу тра ја ња па у зе обич но се узи ма вред ност од 200 ms, и то углав ном из прак тич-
них раз ло га – ка ко би се па у зе лак ше раз ли ко ва ле од де ло ва бе звуч них пло зи ва. Сма тра се, 
та ко ђе, да се ова кве па у зе ве о ма рет ко ја вља ју, и то, углав ном, као пси хо ло шке или ре спи ра-
тор не. Ме ђу тим, ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да се вр ло крат ке па у зе (кра ће од 200 ms), 
ба рем у не ким је зи ци ма, не мо гу сма тра ти рет ким (та ко, на при мер, у ма те ри ја лу из ита ли-
јан ског је зи ка за сту пље ност им је чак 17,9%) (cam Pi o ne – Véro niS 2002).
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4.2.4. Тем по. Јед на од ка рак те ри сти ка го во ра је сте тем по, ко ји је де фи-
ни сан од но сом го вор них сег ме на та у је ди ни ци вре ме на у окви ру ин то на ци-
о не је ди ни це ко ја об у хва та и па у зе, та да се на зи ва бр зи на го во ре ња (енгл. 
spe ech ra te), од но сно, у окви ру ин то на ци о не је ди ни це из ко је су из у зе та 
тра ја ња па у за, та да се на зи ва бр зи на ар ти ку ла ци је (енгл. ar ti cu la tion ra te). 
Тем по се нај че шће пред ста вља бро јем сло го ва у се кун ди (sl/s), а, ре ђе, бро јем 
ре чи у се кун ди. Раз ли ке у бр зи ни го во ре ња усло вље не су број ним чи ни о-
ци ма: екс тра лин гви стич ким (ин ди ви ду ал ним ка рак те ри сти ка ма го вор ни ка, 
њи хо вом ста ро шћу, по лом и др.), па ра лин гви стич ким (емо ци ја ма, стре сом, 
бр зи ном го во ре ња са го вор ни ка) и лин гви стич ким (пла ни ра њем го во ра, вр стом 
тек ста, рас по ре дом но вих и ста рих ин фор ма ци ја у тек сту, го вор ним сти лом). 
У за ви сно сти од то га на ко јем је бро ју ис пи та ни ка спро ве де но ис тра жи ва ње, 
ко ји је је зик по сма тран, да ли се ра ди о спон та ном го во ру или чи та ном тек-
сту (про зи, по е зи ји, ве сти ма, чи та њу тран скрип та го во ра), у ли те ра ту ри се 
сре ћу по да ци о бр зи ни го во ре ња ко ји се кре ћу у ра спо ну од 4,16 до 7,3 сло го ва 
у се кун ди (де та љан пре глед ли те ра ту ре дат је у tro u vain 2003: 7–8). Сма тра 
се да је два при мет на про ме на тем па (енгл. just no ti ce a ble dif fe ren ce (JND)) 
ко ја мо же би ти опа же на у ко му ни ка ци ји и зно си 5% (Qu ené 2007: 360).

4.3. АКУ сТИч КИ ПА РА мЕ ТРИ. Кор пус је па жљи во по слу шан не ко ли ко пу та, 
а за тим је из вр ше на ана ли за спек тро гра ма (уз по моћ про гра ма Praat верзија 
4.6.06 (Paul Bo ers ma and Da vid We e nink, 2007). За ода бра не при ме ре очи та не 
су вред но сти мак си мал не вред но сти фре квен ци је основ ног то на ( f0max)10, на 
во ка лу ко ји до жи вља ва мо као на гла ше ни у ре чи ма са си ла зним ак цен ти ма, 
од но сно, на во ка лу ко ји до ла зи по сле во ка ла ко ји до жи вља ва мо као на гла ше-
ни у ре чи ма с уз ла зним ак цен ти ма (Sre do Je vić 2017: 219). Ове су вред но сти 
из ра же не у хер ци ма [Hz]. У не ким при ме ри ма из ра чу нат је ра спон из ме ђу 
мак си мал них вред но сти f0 у по след њој ре чи јед не и пр вој ре чи на ред не 
фра зе, он је из ра жен у по лу сте пе ни ма (ST), за шта је ко ри шће на фор му ла R 
= (12log10(f01max/f02max))/log102 (Ba Ken – or li Koff 2000: 148). По ред то га, за 
ода бра не при ме ре очи та не су мак си мал не вред но сти ин тен зи те та (I) и то 
нај че шће на во ка лу ко ји и до жи вља ва мо као на гла ше ни, а, рет ко, на во ка лу 
ко ји се на ла зи по сле ње га, што је у скла ду с оп штим ка рак те ри сти ка ма ин-
тен зи те та раз ли чи тих ак це на та у стан дард ном срп ском је зи ку (Sre do Je vić 
2017: 222–223). Све вред но сти из ра же не су у де ци бе ли ма [dB].11 Из ме ре но је 
и тра ја ње па у за (t), уну тар ин то на ци о них фра за и из ме ђу њих, и оно је из ра-
же но у ми ли се кун да ма [ms]. За 290 ин то на ци о них фра за из вр ше но је ме ре ње 
тем па и тра ја ња па у за. За сва ку је ин то на ци о ну фра зу тем по (T) из ра чу нат 
као од нос бро ја сло го ва у је ди ни ци вре ме на, што је из ра же но као [sl/s].

За ком па ра ци ју вред но сти ну ме рич ких обе леж ја из ме ђу две ју гру па 
ко ри шћен је Сту ден тов ттест. Ста ти стич ки се зна чај ним сма тра ју вред-
но сти ни воа зна чај но сти p < 0,05.

10 Уко ли ко је у фра зи мак си мал на вред ност f0 ме ре на за ви ше ре чи, ко ри шће не су озна-
ке f01max за пр ву реч, f02max за дру гу реч и сл.

11 Ипак, тре ба на по ме ну ти да се у слич ним ис тра жи ва њи ма ин тен зи тет, обич но, не 
узи ма у об зир при ана ли зи. На и ме, ин тен зи тет ски од но си у ве ли кој ме ри за ви се од сре дин ских 
чи ни ла ца, бу ке, уда ље но сти го вор ни ка од ми кро фо на и сл., те не од сли ка ва ју вер но по сма-
тра не жан ро ве (oBin et al. 2008: 1205).
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5. РЕ ЗУл ТА ТИ И дИ сКУ сИ јА
5.1. Фо кус
5.1.1. Суд ске бе се де. Ка да је дик ци ја у пи та њу, ти пич на цр та ана ли зи-

ра них ин тер пре та ци ја суд ских бе се да је сте спе ци фич но об ли ко ва ње фо ка-
ли зо ва них де ло ва ис казâ. На и ме, ови су де ло ви у фра за ма че сто ре а ли зо ва ни 
ве о ма екс пре сив но, а ис ти чу се и сво јом број но шћу. Као што је то и оче ки ва но 
у го во ру, фо ку си су и у суд ским бе се да ма ре а ли зо ва ни ви шим вред но сти ма f0 
и ин тен зи те та, ме ђу тим, го вор ни ци у суд ским бе се да ма пре ла зе ове, уо би ча-
је не окви ре и фо кус ре а ли зу ју у нај ви шим де ло ви ма свог ре ги стра, уз упо тре-
бу гла сног го во ра, ско ро ви ка ња. Ка ко се тон и ин тен зи тет исто вре ме но ко-
ри сте да би пре не ли и број не па ра лин гви стич ке са др жа је (gri ce 2006: 786–
787), из ра зи то ис ти ца ње фо ку са омо гу ћа ва упо тре ба па у за. Та ко, на при мер, 
на по чет ку Гу бе ри ни не бе се де, го вор ник на ја вљу је да ће и у че твр том су ђе њу, 
ко је се во ди на кон што је Вр хов ни суд Ср би је уки нуо три осу ђу ју ће пре су де, 
за вр шну реч опет по че ти из ја вом Мирковићнијекрив!12.13 Чи тав је ис каз 
ре а ли зо ван као ши ро ки фо кус. Ка рак те ри сти ка ма ин то на ци је и упо тре бом 
па у за го вор ник нам по ру чу је да по на вља оно што је већ ре као, али и да же ли 
да упам ти мо ње го ве ре чи, ко је и де лу ју ве о ма су ге стив но, бу ду ћи да су сег мен-
ти ра не па у за ма (пр ва из но си 502 ms, а дру га 154 ms) (сл. 1)14. Ова кви су при-
ме ри за бе ле же ни у свим ана ли зи ра ним бе се да ма, а у не ким, та ко ђе крат ким 
фра за ма, па у зе су ве о ма ду ге. Та ко у ис тој бе се ди, Гу бе ри на на мае стра лан 
на чин обе сми шља ва из ја ве дво ји це крун ских све до ка, под се ћа да је ту жба 
је дан део њи хо вих из ја ва при хва ти ла, док је дру ги од би ла, а упра во на осно ву 
де ли мич но при хва ће них из ја ва ње гов је бра ње ник сва ки пут осу ђи ван. Гу бе-
ри на ука зу је на ову не до след ност и пре до ча ва да или оба ис ка за тре ба при хва-
ти ти (а та да би би ло те шко оп ту жи ти Мир ко ви ћа) или оба ис ка за тре ба од ба-
ци ти (у том слу ча ју Мир ко вић се мо ра осло бо ди ти), од но сно, он сма тра да се 
ис ка зи не мо гу при хва ти ти де ли мич но и по ен ти ра ис ка зом Исти на је саМо
једна!. Бе сед ник овај ис каз сег мен ти ра две ма па у за ма, од ко јих пр ва из но си 
чак 955 ms, чи ме по сти же из у зет ну дра ма тич ност и ве о ма су ге стив но де лу је 
на слу ша о це, го то во их уве ра ва да да те из ја ве од ба це.15

У ду жим фра за ма не ко ли ко ре чи мо же би ти ре а ли зо ва но као уски фо-
кус. Због упо тре бе па у за при ре а ли за ци ји ова квих фра за – до би ја се ути сак 

12 Ка да у на став ку ра да бу де мо го во ри ли о ка рак те ри сти ка ма фо ку са, он ће у при ме ри-
ма из кор пу са би ти озна чен ма лим вер за лом.

13 Иа ко се фо ку сом у ко му ни ка ци ји, нај че шће, пред ста вља но ва ин фор ма ци ја (Krif Ka 
2008), то не мо ра увек би ти слу чај, као што по ка зу је и овај при мер. На и ме, 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). На рав но, 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 ко јем се фо кус ре а ли зу је 
(Büring 2012).

14 На сли ка ма у на став ку при ка за ни су осци ло грам (у гор њем де лу) и про ме не f0 (у до-
њем де лу). 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).

15 Ка ко на во ди Љу бо мир По по вић, ова квом сег мен та ци јом ис ка за па у зом ис ти че се 
„нео че ки ва ност, па ра док сал ност, дра ма тич ност и сл. фо ка ли зо ва не ин фор ма ци је” (По По вИћ 
1997: 95–96).
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ста ка то16 го во ра, ко ји оста вља сна жан, дра ма ти чан до жи вљај на слу ша о це. 
Иа ко сва ка ре че ни ца пу ну ак ту е ли за ци ју до би ја, за пра во, тек у од ре ђе ном 
кон тек сту, кон крет ној го вор ној си ту а ци ји, упо тре ба спе ци фич них ре чи или 
из ра за, као и њи хов ре до след, до не кле мо же да су ге ри ше ко ји ће од ових 
је зич ких еле ме на та у го во ру и би ти фо ка ли зо ван. Ме ђу тим, ка да се у тек сту 
суд ске бе се де на ђе ви ше ова квих еле ме на та, го вор ник сва ки од њих за и ста 
и ре а ли зу је као фо кус. Та ко, на при мер, у Со кра то вој од бра ни че сти су ис ка-
зи ко ји са др же ве лик број не га ци ја. Тре ба на по ме ну ти да ова кви ис ка зи де лу-
ју, до не кле, ар ти фи ци јел но.17 Ипак, у свим та квим при ме ри ма, го вор ник ове 
и на је зич ком ни воу ве о ма мар ки ра не из ра зе ис ти че и у го во ру – по ве ћа ним 
вред но сти ма f0 (и ин тен зи те та) и ду гим па у за ма ко је им прет хо де. То по твр-
ђу је ре а ли за ци ја ре че ни це Да ли ће ко од тих љу ди по ста ти ва љан или не, 
ја за то ни по ком пра ву не мо гу да бу дем од го во ран, јер ја никаданикогани
укакво уче ње нисаМ упу ћи вао, чи ја је узроч на кла у за ре а ли зо ва на као по-
себ на фра за са че ти ри фо ку са, два су сед на фо ку са ра ста вље на су па у за ма, 
а па у за се на ла зи и на кон по след њег фо ку са (f01max = 324 Hz; p1 = 517 ms; 
f02max = 319 Hz; p2 = 942 ms; f03max = 312 Hz; p3 = 1097 ms; f04max = 136 Hz; 
p4 = 562 ms) (сл. 3).18 Ме ђу тим, и они ис ка зи ко ји не са др же ова кве спе ци фич-
не ре чи, ‘пре ди спо ни ра не’ да у го во ру бу ду ре а ли зо ва не као фо кус – че сто 
су ре а ли зо ва ни с ве ли ким бро јем уских фо ку са. У ис ка зу Гу бе ри ни не бе се де 
иданасуовоМмо мен туочекуједаМуовајсуддонесеслободу! го вор ник ре а-
ли зу је чак шест фо ку са, сег мен ти ра ју ћи их с пет па у за (p1 = 363 ms; p2 = 643 ms; 
p3 = 465 ms; p4 = 761 ms; p5 = 330 ms) (сл. 4). Ова квом упо тре бом дик циј ских 
сред ста ва, у ис ка зу ко ји се на ла зи на са мом кра ју за вр шне ре чи, бе сед ник 
оста вља јак ути сак на слу ша о це и по сти же пле ме ни ти па тос19, тј. иза зи ва 
код њих сна жна осе ћа ња под чи јим ће ути ца јем они до не ти осло ба ђа ју ћу 
пре су ду. 

Иа ко под уским фо ку сом мо же би ти сва ка реч, чак и функ ци о нал не 
ре чи (hirSt – dic ri Sto 1998: 32)20, па и по је ди нач не мор фе ме (по пут пре фик са) 
(Ladd 2001:293), у ем фа зи, ка ко је по ка зао наш ма те ри јал, го вор ни ци фо ка ли-
зу ју чак по је ди не или пак све сло го ве ре чи (да кле, и го вор не, не ви ше са мо 
зна чењ ске је ди ни це). Ово оста вља сна жан дра ма ти чан ути сак на слу ша о це 
и го вор чи ни вр ло ди на мич ним. Та ко, на при мер, у Гу бе ри ни ној од бра ни, 
бе сед ник ре че ни цом Ако се ислед ник и до са да шња ве ћа ко ја су рас пра вља
ла овај слу чај ни су пре тво ри ла у вр хун ског ана ли ти ча ра људ ске пси хе, он да 
од бра на с пу но убе ђе ња ве ру је да је ово ве ће ква ли фи ко ва но за тај на пор, 
те да ће оно оја ча ти и про ши ри ти тај зрак у ко ме се са гле да ва скри ве на и 

16 Ста ка то (итал. stac ca to) – „одво је но, озна ка да се при ин тер пре та ци ји то но ви мо ра ју 
ја сно одва ја ти је дан од дру го га” (he ve ler 1990: 407).

17 Иа ко број не га ци ја у ис ка зу ни је огра ни чен, сма тра се, на и ме, да је „ве ро ват но ћа упо-
тре бе ви ше стру ке не га ци је обр ну то сра зме р на бро ју од рич них из ра за об у хва ће них та квом 
не га ци јом” (ПИ ПЕР 2005: 972–973).

18 Па у за ма се у ова квим слу ча је ви ма до дат но ис ти чу фо ка ли зо ва ни де ло ви ис ка за (По-
По вИћ 1997: 134).

19 Још од Ари сто те ла, по ред ло го са и ето са, ово је је дан од на чи на убе ђи ва ња (ari Sto tel 
1987: 13–14; 101–140; wiS Se 1989: 60–73).

20 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 Kare še tar 2011: 135).
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ко нач на исти на, крај ње нео че ки ва на, чак за пре па шћу ју ћа! об ја шња ва ка ко 
је уо че на не до след ност у све до че њу дво ји це све до ка оп ту жбе, за пра во, зрак 
ко ји по пут му ње про ла зи кроз гу сте обла ке, а за тим ла ска суд ском ве ћу го-
во ре ћи да ће оно про ши ри ти тај зрак у ко ме се са гле да ва скривенаиконачна 
исти на. Бе сед ник фо ка ли зу је оба ова при де ва, пост по но ва ни атри бут крај
ње нео че ки ва на ре а ли зу је с уз ла зном ин то на ци јом, чи ме иза зи ва на пе тост 
код слу ша ла ца и ис ка зу да је ути сак не до вр ше но сти, с из ра зи том уз ла зно шћу 
ре а ли зо ван је и при лог чак (од 153 Hz до 180 Hz), за тим пра ви па у зу од 480 
ms, и сјај но по ен ти ра го во ре ћи да ће та исти на би ти за-пре-пашћујућа, из-
два ја ју ћи у ре чи пре дак це нат ске сло го ве, да би тек од на гла ше ног сло га реч 
из го во рио као јед ну це ли ну (сл. 5). У ис тој бе се ди, исме ва ју ћи не по ду дар-
но сти у из ја ви јед ног од све до ка оп ту жбе, бе сед ник по ен ти ра ка ко се све док 
не се ћа ва жног де та ља јер је био су ви ше уз-бу-ђен, при че му у ре чи ко ја је 
фо кус ис ка за по себ но на гла ша ва сва ки слог (сл. 2).

5.1.2. Ду хов не бе се де. С дру ге стра не, у ду хов ним бе се да ма, ко је не 
од ли ку је из ра зи то по ви ше ње вред но сти f0 и ин тен зи те та, фо ку си су об ли-
ко ва ни на дру га чи ји на чин.21 Иа ко ре а ли за ци ју фо ку са, као што смо ре кли, 
нај че шће пра ти по ве ћа ње то на, ин тен зи те та, ду жи из го вор и успо ра ва ње 
го вор ног тем па, као фо ка ли зо ван до жи ве ће мо и онај део ис ка за ко ји не ма 
наведенe одликe – са мо ако се он, по сво јим про зо диј ским ка рак те ри сти ка ма, 
раз ли ку је од остат ка ис ка за (cha fe 1994: 60–61). Та ко, на при мер, у бе се ди 
Стра шни суд над Бо гом, Ју стин По по вић, го во ре ћи на Ве ли ки пе так, пра ви 
алу зи ју ка ко је вре ме у ко јем жи ви, за пра во, вре ме пре са мог вас кр се ња, тј. 
кра ја све та. По ње му, чо век је лош јер је ра за пео Хри ста, а Стра шни суд јед-
ног да на не ће би ти та ко стра шан као оно што је чо век ура дио на Ве ли ки пе так, 
јер ће та да Бог су ди ти чо ве ку, а да нас, на Ве ли ки пе так, чо век су ди Бо гу. 
По ен та ове те мат ске це ли не ис ка за на је из ја вом Да нас је Стра шни суд за
бога! Су ди му човечанство! Пр ви ис каз де лу је, го то во, као ок си мо рон. На и ме, 
оче ки ва ну те зу да је Стра шни суд бож ји суд у ча су вас кр се ња на ко јем се 
су ди чо ве ку за оно што је чи нио на зе мљи – Ју стин По по вић пре о бли ку је и 
ка же, за пра во, да је Ве ли ки пе так дан ка да је чо век узео уло гу оно га ко ји 
пре су ђу је Бо гу и због то га је тај дан Стра шни суд за Бо га, ко јем – нео че ки-
ва но, не ве ро ват но, не за слу же но – су ди чо ве чан ство. Ка ко се ви ди из да љег 
тек ста бе се де, ау то ру је бол но ово са зна ње, што бе сед ник оства ру је на го-
вор ном пла ну – фо кус ис ка за чо ве чан ство он је ре а ли зо вао та ко што је 
про ме нио на чин фо на ци је и дра стич но из ме нио све про зо диј ске ка рак те ри-
сти ке – пре шао је у ша пат – чи ме је по ка зао и из не на ђе ње и бол (сл. 6).

У ду хов ним бе се да ма ре ђе се сре ћу ис ка зи с не ко ли ко фо ка ли зо ва них 
ре чи, а ис ка зи с ви ше не га ци ја ве о ма рет ко. Ипак, у Бе се ди Јо ва на Зла то у-
стог, при опи су си ро ма шне удо ви це ко ја је уго сти ла про ро ка Или ју, сре ће мо 
та кав при мер, оства рен пре ко три ју фра за, оде ље них па у за ма, с ви ше фо ку-
са: Она је би ла то ли ко сироМашна (p1 = 439 ms) да ни је има ла ни хле ба ни 
вина ни чорбе(p2 = 615 ms) ни ти ичег од про из во да зе маљ ских. Као што 

21 И у ис тра жи ва њу Пр ши ро ве и са рад ни ка утвр ђе но је да су у ду хов ним бе се да ма, за 
раз ли ку од дру гих ис пи ти ва них го вор них сти ло ва, ва ри ја ци је то на би ле нај сла би је из ра же не 
(2014: 53)
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ви ди мо, у дру гој фра зи фо ка ли зо ва не ре чи да те су у ви ду на бра ја ња, тј. Зла-
то у сти го во ри ка ко удо ви ца ни је има ла уо би ча је них ства ри ко ји ма би мо гла 
по ну ди ти про ро ка (хле ба, ви на, чор бе), ме ђу тим, те пој мо ве не одва ја по 
сте пе ну зна ча ја ко ји би они мо гли има ти, а за тим су бли ми ра на бра ја ње кон-
струк ци јом – ни ти ичег. Фо ка ли зо ва не ре чи од остат ка ис ка за раз ли ку ју се 
ви шим вред но сти ма f0. Ипак, ва жно је на по ме ну ти да су та ис ти ца ња знат но 
сла би ја не го у суд ским бе се да ма и го вор ник ис ти ца њем не до сти же крај ње 
вред но сти свог тон ског ре ги стра (f01max = 164 Hz; f02max = 174 Hz; f03max = 146 Hz; 
f04max = 135 Hz; f05max = 216 Hz) (сл. 7). По ред то га, па у зе се не ко ри сте за 
сег мен ти ра ње фо кусâ уну тар фра зе, као што је то био слу чај у суд ским бе-
се да ма, већ са мо за сег мен та ци ју фра за. Сли чан је и при мер из бе се де Ју-
сти на По по ви ћа Исме јан је да нас он кoји се никад сме јао није. На и ме, овај 
је ис каз, та ко ђе, ре а ли зо ван је дин стве ном фра зом, а три фо ку са из дво је на су 
тон ски (из ра зи тим кре та њем f0 у пр вом при ме ру (од 169 Hz до 123 Hz)), од-
но сно, по ви ше њем вред но сти f0 (у дру гом и тре ћем при ме ру f02max = 196 Hz; 
f03max = 164 Hz) (сл. 8). Ни ови фо ку си ни су ме ђу соб но сег мен ти ра ни па у за-
ма. У ана ли зи ра ном ма те ри ја лу за бе ле жи ли смо и при ме ре фра за с ви ше 
фо ку са ко ји су ипак из дво је ни знат но ви шим то ном од остат ка ис ка за. Та ко, на 
при мер, у бе се ди Ју сти на По по ви ћа у ис ка зу Да нас су не ђа во ли, не зве ро ви, 
не ша ка ли, већљуди ис пле ли ве нац од тр ња и на гла ву Хри сту мет ну ли го-
вор ник три пу та на гла ша ва реч цу не, а за тим и кон траст ни по јам (већ љу ди) и 
то ис кљу чи во по ве ћа њем вред но сти f0 (f01max = 236 Hz; f02max = 195 Hz; f03max = 
216 Hz; f04max = 276 Hz) (сл. 9). За раз ли ку од при ме ра из суд ских бе се да, ов де 
су сед ни фо ку си ни су раз дво је ни па у за ма.

5.2. фРЕ КвЕн ЦИ јА основ ноГ То нА

5.2.1. Суд ске бе се де.Тре ба ис та ћи да су у суд ским бе се да ма кре та ња и 
про ме не f0 спе ци фич ни. С јед не стра не, ве ли ки де ло ви фра за, а на ро чи то 
они у ко ји ма се ре а ли зу је фо кус, ре а ли зо ва ни су тон ски из ра зи то ви со ко. С 
дру ге стра не, че сто се сре ћу на гле и из ра зи те про ме не то на на ни же или на-
ви ше. Због ова кве дик ци је, го вор суд ских бе се да ве о ма је жив, др жи па жњу 
слу ша ла ца, омо гу ћа ва да се ја сно из дво је по ен те ма њих те мат ских це ли на, 
али и да се пре не су ин фор ма ци је о емо тив ном ста њу и ста во ви ма го вор ни-
ка. Ова за па жа ња илу стру ју два при ме ра из Со кра то ве од бра не. На и ме, 
Со крат об ја шња ва ка ко је Хе ре фонт пи тао бо га у Дел фи ма ко је му дри ји од 
Со кра та и од Пи ти је до био од го вор да од ње га ни ко ни је му дри ји. Со крат 
се пи та шта бог ми сли с том из ја вом, а за тим од ба цу је мо гућ ност да је у 
пи та њу не и сти ни та тврд ња, лаж, јер у бож јој при ро ди ни је да ла же. Фра за 
Шта он да кле Мисли с том из ја вом да сам ја нај му дри ји? ре а ли зо ва на је у 
ви шим де ло ви ма го вор ни ко вог ре ги стра, с на ро чи тим тон ским ис ти ца њем 
фо ка ли зо ва них ре чи (f01max = 245 Hz; I1max = 73,6 dB; f02max = 273 Hz; I2max = 
76,35 dB), док су фра зе нелажеваљ да и То би противуречило ње го вом би ћу 
ре а ли зо ва не тон ски знат но ни же, у ве о ма ма лом ра спо ну, уз сма њен ин тен-
зи тет (f01max = 109 Hz; I1max = 63,41 dB; f02max = 116 Hz; I2max = 63,35 dB) (сл. 10). 
Да кле, на кон сна жног, ве о ма су ге стив ног из го во ра пр ве фра зе, ко јим го вор-
ник по ка зу је из не на ђе ње и чу ђе ње због од го во ра ко ји је до био, на глим спу-
шта њем то на и ин тен зи те та, али и го во ром кроз осмех (при ли ком из го во ра 
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ре чи ваљ да и про ти ву ре чи ло),22 бе сед ник ја сно по ка зу је да је иро ни чан, те 
да из ја ву бо га ипак тре ба при хва ти ти као исти ни ту, тј. по твр ђу је да је он 
нај му дри ји. Исто је та ко за ни мљив још је дан при мер из ове бе се де, у ко јем 
Со крат Ме ле то ву оп ту жбу до во ди до ап сур да и до ка зу је да Ме лет, за пра во, 
Со кра та кри ви не за то што не ве ру је у бо го ве, већ за то што у њих ве ру је. 
Пр ва фра за (сократ је крив) из го во ре на је у нај ви шем де лу го вор ни ко вог ре-
ги стра, што по ка зу ју по сма тра ни па ра ме три на фо ка ли зо ва ној ре чи: f0max = 
317 Hz; Imax = 78,87 dB. По истом обра сцу и у дру гој фра зи (не за то што не
верује у бо го ве) ре а ли зо ва ни су фо ку си f01max = 335 Hz; I1max = 75,62 dB; f02max = 
314 Hz; I2max = 73,73 dB. По след ња је фра за (Не го што верује у бо го ве) тон ски 
и ин тен зи тет ски зна т но сла би ја од прет ход них фра за, а то се ви ди и на фо-
ку су f0max = 145 Hz; Imax = 70,54 dB. Да кле, у пр вим две ма фра за ма, оп штим 
ви со ким ни во ом f0, на ро чито по ве ћа њи ма f0 на фо ка ли зо ва ним ре чи ма, за-
др жа ва њем ви со ких вред но сти f0 на кра је ви ма фра за, као и па у за ма ко је де ле 
фра зе (688 ms и 300 ms) бе сед ник код слу ша ла ца под сти че уз бу ђе ност и др жи 
их у ста њу на пе тог иш че ки ва ња по ен те. У по след њој фра зи, на глим сни жа-
ва њем вред но сти f0 сиг на ли зи ра се крај те мат ске це ли не и иро ни ја (che ang 
2008: 375–376), чи ме бе сед ник пре но си по ру ку да из ја ву оп ту жбе тре ба од-
ба ци ти јер је бе сми сле на (сл. 11).

Гра ни ца фра за два ју ис ка за (ко ји су у на по ред ном од но су или је пак 
ма њи ис каз умет нут у ве ћи) обич но је у го во ру пра ће на сма ње њем вред но сти 
f0 на кра ју пр ве фра зе и по ве ћа њем f0 на по чет ку дру ге (’t hart 2006 et al. 
121–123). Ипак, у ана ли зи ра ним суд ским бе се да ма ове су тон ске про ме не 
ве о ма из ра зи те и об у хва та ју ве ли ке ин тер ва ле. У Со кра то вој од бра ни ре че-
ни ца До ку чио сам за крат ко вре ме да код пе сни ка оно што они пе ва ју, као 
и код глу ма ца оно што они го во ре, ни је плод њи хо ве му дро сти, не го не ка квог 
при род ног да ра и на дах ну ћа, као што је то слу чај код вра че ва и про ро ка 
ре а ли зо ва на је пре ко не ко ли ко фра за. Из ме ђу де ла фра зе ко јим је ре а ли зо ван 
умет ну ти блок (као и код глу ма ца оно што они го во ре) и де ла фра зе ко јем у 
осно ви ле жи на ста вак прет ход ног ис ка за по сто ји из ра зи та про ме на по сма-
тра них ак су тич ких па ра ме та ра (у по след њој фо нет ској ре чи пр ве од ових 
фра за f0max = 176 Hz; Imax = 69,69 dB, док је у пр вој фо нет ској ре чи дру ге 
фра зе f0max = 359 Hz; Imax = 77,37 dB, а фра зе су оде ље не и па у зом од 288 ms) 
(сл. 12). Ова ко на глим по ви ше њем то на, ко јем од го ва ра му зич ки ин тер вал 
од јед не ок та ве, го вор ник се вра ћа на сво ју основ ну ми сао, али и да је го во ру 
ди на мич ност, чи ни га ве о ма су ге стив ним, а слу ша о цу, што је ве о ма ва жно, 
не до зво ља ва да му ми сли од лу та ју, ни ти му да је при ли ку да се укљу чи у 
раз го вор и про ти ву ре чи го вор ни ку.23 С истим је ци љем оства ре но и на гло 
по ви ше ње то на у дру гом при ме ру, али је оно са да још из ра зи ти је јер се гра-
ни ца фра за на ла зи из ме ђу два ју (пот пу них) ис ка за у на по ред ном од но су 
(Та да сам се је ди ни ја ус про ти вио ва ма и гла сао сам про тив, ма да су бе сед ници 

22 Иа ко се раз ли ку ју на осно ву од ре ђе них аку стич ких па ра ме та ра (glenn 2003: 10–11; 
tro u vain 2001), раз ли чи те вр сте сме ха ко је пра те го вор (енгл. smi ling vo i ce, la ug hing vo i ce, 
la ug hter (Pic Ke ring et al. 2009: 8)) ов де су пре по зна те на осно ву ау ди тив ног ути ска. 

23 Ана ли зи ра ју ћи ре зул та те раз ли чи тих ис тра жи ва ња, Ан дер сен на во ди да је утвр ђе но 
да се го вор ко ји је ре а ли зо ван у ве ћем тон ском ра спо ну до жи вља ва као увер љи ви ји (an der Sen 
2004: 169–171).



75ДИК ЦИЈ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ГО ВОР НИХ СТИ ЛО ВА СУД СКИХ И ДУ ХОВ НИХ БЕ СЕ ДА

би ли већ спрем ни да ме од ве ду у там ни цу, што сте и ви, из свег гла са, зах те
ва ли. Опет сам сма трао да се у са ве зу са за ко ном и прав дом мо рам из вр ћи 
опа сно сти ма, не го ли у стра ху пред око ви ма и смр ти – сло жи ти се с не
пра вед ним ре ше њем). Крај фра зе ко јој је у осно ви део ис ка за (из свег гла са 
зах те ва ли) и по че так фра зе ко јој је у осно ви део ис ка за (опет сам сма трао) 
ка рак те ри ше на гла про ме на то на и ин тен зи те та (у по след њој фо нет ској речи 
пр ве фра за f0max = 120 Hz; Imax = 66,62 dB, док је у пр вој фо нет ској ре чи дру ге 
фра зе f0max = 327 Hz; Imax = 81,92 dB, а фра зе су оде ље не и па у зом од 830 ms) 
(сл. 13). Ова кво тон ско по ве ћа ње, ко јем од го ва ра му зич ки ин тер вал од ма ле 
де ци ме (18 по лу сте пе ни), моћ но је дик циј ско сред ство ко јим се до дат но при-
вла чи па жња слу ша ла ца. 

5.2.2. Ду хов не бе се де. Из ра зи те про ме не f0 на гра ни ца ма фра за сре ће мо 
и у ана ли зи ра ним ду хов ним бе се да ма, ме ђу тим, два ти па бе се да раз ли ку ју 
се и по овом па ра ме тру. Та ко, на при мер, у Бе се ди на Ве ли ки пе так Ју стин 
По по вић го во ри о раз бој ни ку ко ји се рас пе том Хри сту обра тио ре чи ма Опо
ме ни ме се Го спо де ка да до ђеш у цар ство Тво је!, а за тим хва ли тог раз бој ни-
ка јер је по ве ро вао у Хри ста он да ка да је он био по ру ган и исме јан и ка да је 
као сва ки човекстрадаои му чио се ужасно. Ова по след ња за ви сна ре че ни ца 
оства ре на је пре ко две ју ин то на ци о них фра за. У пр вој фра зи го вор ник по ред 
ре чи стра дао фо ка ли зу је и реч чо век, јер же ли да ис так не ап сурд да је Христ, 
Бог, при стао да стра да као чо век, али и са мо стра да ње је тра ја ло, би ло је бол-
но и Христ се му чио ужа сно. У пр вој од ових фра за го вор ник по след ње фо-
ка ли зо ва не ре чи ис ти че по ви ше ним то ном (f01max = 229 Hz; f02max = 238 Hz), 
и оста вља ути сак као да пре ко ре ва слу ша о це, а за тим сни же ним то ном, у 
ма њем ра спо ну, ре а ли зу је дру гу фра зу (пр ва реч f03max = 165 Hz), ко јом као 
да у по ве ре њу го во ри да су Хри сто ве му ке би ле не за ми сли ве. Па у за из ме ђу 
фра за из но си чак 1442 ms (сл. 14).

5.3. ПА У ЗЕ

5.3.1. Суд ске бе се де 
Та бе ла 1. По ре ђе ње па ра ме та ра па у зе, тем по и број сло го ва у суд ским и ду хов ним бе се да ма24

Суд ске бе се де Ду хов не беседе
Параметар X̅ SD X̅ SD t sig.

p 567 448 1080 616 7,760 p < 0,01
T 5,44 1,06 5,09 1,11 2,751 p < 0,01
s 14 7 12 6 2,585 p < 0,01

Ка ко ви ди мо у те бе ли 1, у ко јој су пред ста вље ни по да ци о тра ја њу па-
у за из ме ђу ин то на ци о них фра за (p), у суд ским су бе се да ма па у зе, у про се ку, 
упо ла кра ће не го у ду хов ним (567 ms : 1080 ms) и ова је раз ли ка ста ти стич ки 
зна чај на. У го во ру на су ду, у усло ви ма ве ли ке бу ке, уз стал на до ба ци ва ња, 
бе сед ник се тру ди и да над гла са про тив ни ка и да ка же што ви ше, због че га 
он и не сме да пра ви пре ду гач ке па у зе, ка ко не ко од оних ко ји пра те су ђе ње 

24 У та бе ли су за да ти па ра ме тар пред ста вље ни по да ци: сред ња вред ност (X̅) и стан дард-
на де ви ја ци ја (SD), ре зул тат Сту ден то вог тте ста (t) i p ни во зна чај но сти. Вред ност те ста ко ја 
је ста ти стич ки зна чај на (за p < 0,05) у та бе ли је озна че на ма сним фон том.
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не би до ба цио не што што би ума њи ло зна чај прет ход но из го во ре ног.25 У 
ду хов ној бе се ди, с дру ге стра не, бе сед ник го во ри пред сво јим исто ми шље-
ни ци ма, ко ји му се ни на ко ји на чин не су прот ста вља ју и ко је он же ли да 
под у чи не че му. Бе сед ник же ли да ве ли ке ду хов не исти не ко је от кри ва сво-
јим слу ша о ци ма они пра вил но раз у ме ју и за то он из ме ђу сво јих (ва жних) 
ис ка за пра ви (ве о ма) ду ге па у зе. Ова за па жа ња илу стро ва ће мо при ме ри ма 
па у за истог ти па ре а ли зо ва ним у раз ли чи тим бе се да ма. 

У Со кра то вој од бра ни, јед ну од нај кра ћих па у за на ла зи мо из ме ђу фра-
за ко ји ма су ре а ли зо ва не управ на и од но сна ре че ни ца ко ја је у њу умет ну та 
и ко ја је с њом у нај те шњој се ман тич кој ве зи – Јед ном сте ви оних де сет 
рат ни ка (p1 = 168 ms) ко ји не по ку пи ше стра дал ни ке из по мор ске бит ке код 
Ар ги ну за (p2 = 581 ms) хте ли све за јед но по гу би ти (p3 = 339 ms), а про тив 
сва ко га за ко на. Ду же су па у зе из ме ђу фра за ко ји ма у осно ви сто је за себ не 
ре че ни це, као у при ме ру ре че ни це ко ја до ла зи на кон го ре на ве де не – Та да 
сам се је ди ни ја ус про ти вио ва ма и гла сао сам про тив, ко ја је ре а ли зо ва на 
је дин стве ном фра зом ко ја је од прет ход не фра зе оде ље на па у зом од 912 ms, 
што је нај ду жа из ме ре на па у за у ана ли зи ра ним при ме ри ма овог го вор ни ка. 
Од на ве де них па у за, на рав но, ду же су па у зе ко је де ле раз ли чи те те мат ске 
це ли не, при че му се на ро чи то ис ти чу оне ко је се на ла зе при са мом кра ју 
бе се де. Та ко, на при мер, у Го во ру пред вер сај ским Вој ним су дом, на кон из-
ја шња ва ња по тач ка ма оп ту жбе, Ми ше ло ва се обра ћа су ди ја ма од ко јих 
тра жи да бу де уби је на на бој ном по љу на ко јем су по ги ну ла и ње на бра ћа. 
Па у за пред ис ка зом Оно што тра жим од вас из у зет но је ду га (2103 ms), 
чи ме бе сед ни ца ме ња обра зац до та да шњег го во ра и, са мим тим, на ја вљу је 
да ће из ре ћи не што ве о ма зна чај но. Та ко ђе, сам крај бе се де сег мен ти ран је 
ду гим па у за ма, што му, за јед но са спе ци фич ним тон ским кре та њем, да је 
ве ли ку до зу дра ма тич но сти и пле ме ни тог па то са – По зи ва ћу сво ју бра ћу да 
се осве те убо ји ца ма из Ко ми си је за по ми ло ва ње (p1 = 1507 ms)! За вр ши ла 
сам (p2 = 1388 ms)! Ако ни сте ку ка ви це (p3 = 927 ms), убиј те ме!

5.3.2. Ду хов не бе се де. С дру ге стра не, у бе се ди Јо ва на Зла то у стог, нај кра-
ћу па у зу из ме ђу фра за ко ји ма су ре а ли зо ва не управ на и за ви сна (узроч на) 
ре че ни ца на ла зи мо у при ме ру Ни шта је ни је спре чи ло да ука же го сто прим
ство про ро ку (p1 = 269 ms), по што је при свој си ро ма шти ни сво јој би ла бо га
та до брим рас по ло же њем. Па у зе ко је се ја вља ју из ме ђу фра за ко ји ма су 
ре а ли зо ва ни пар це ли са ни ис каз и ис каз ко јем у осно ви сто ји на ред на ре че-
ни ца у ду хов ним су бе се да ма знат но ду же не го у суд ским, што по ка зу је и 
овај при мер – Ра ди Иро ди ја де, же не Фи ли па бра та сво га (p1 = 2739 ms). Ко 
не ће окри ви ти Иро да, ко ји је у ме ку штву по пу стио без ум ним же на ма! Тре ба 
ис та ћи да су па у зе ко је се ја вља ју из ме ђу ве ћих те мат ских це ли на и ду же од 
на ве де не па у зе. Та ко, на при мер, Бе се да на Усе ко ва ње по чи ње ис ка зом Опет 
бе сни Иро ди ја да!, тј. алу зи јом у ко јој Зла то у сти та да шњу ца ри цу Ев док си ју 
по ре ди са зло гла сном Иро ди ја дом, ко ја је тра жи ла гла ву Јо ва на Кр сти те ља. 

25 До ка зе о ова квим окол но сти ма да ју са ми ау то ри бе се да. На и ме, Со крат у сво јој бе се ди 
чак два пут спо ми ње да пу бли ка ви че, тј. ди же гра ју: „Не мој те ви ка ти, гра ђа ни атин ски! Оста-
ни те при оно ме што сам вас мо лио – да не до че ку је те мо је ре чи гра јом!”; „али мо лим вас не мој-
те ди за ти гра ју због ово га”. Исто та ко, и Луј за Ми шел је у сво јој би о гра фи ји на ве ла да је и са мо 
из но ше ње од бра не иза зва ло ве ли ко не го до ва ње код при сут них у суд ни ци (mic hel 1981: 87).
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Овај ис каз функ ци о ни ше, за пра во, као на ја ва те ме о ко јој ће бе сед ник го во-
ри ти. Бе сед ник же ли да ње го ве ре чи од зво не у све сти слу ша ла ца и због то га 
од мах пра ви па у зу од 1289 ms. Ме ђу тим, Зла то у сти же ли и да нам ста ви до 
зна ња да не ће го во ри ти уоп ште но о злој ца ри ци, већ о ца ри ци ко ја је то ли ко 
зла ко ли ко је би ла зла Иро ди ја да на вр хун цу сво је мо ћи, тј. он да ка да је тра-
жи ла Кр сти те ље ву гла ву, и због то га бе сед ник из ме ђу на ред них ис ка за пра-
ви још ду же па у зе, ка ко би слу ша о це пу стио да за ми сле стра шне до га ђа је о 
ко ји ма им го во ри. Бе сед ник по сле ово га опет пра ви ду гу па у зу, 2417 ms, 
чи ме на ја вљу је но ву те мат ску це ли ну, у ко јој Ев док си ју по ре ди с Је за ве љом, 
вла дар ком ко ја је на ре ди ла уби ство про ро ка Или је. Кра так ко мен тар у ве зи 
с ути ском ко ји ова под се ћа ња иза зи ва ју на Зла то у стог, но ва је те мат ска це ли-
на, ко ју бе сед ник опет на ја вљу је ду гом па у зом, 2972 ms, по сле че га ис ка зом 
Шта нам је ис при ча ло Је ван ђе ље? на ја вљу је ка ко, за пра во, ове две би блиј-
ске при че тре ба да раз у ме мо, што је, на рав но, но ва те мат ска це ли на обе ле-
же на па у зом од 3318 ms, нај ду жом у ана ли зи ра ном ма те ри ја лу.26

5.4. ТЕм По

5.4.1. Суд ске бе се де. Сло же не су ре че ни це у го во ру нај че шће ре а ли зо ва-
не пре ко две ју фра за, ко је ме ђу соб но мо гу из ра зи то да се раз ли ку ју у го вор-
ном тем пу и то та ко што је она ко ја је из ко му ни ка тив не пер спек ти ве зна-
чај ни ја – ре а ли зо ва на спо ри јим тем пом. Ово за па жа ње илу стру је при мер из 
бе се де Луј зе Ми шел. На и ме, од го ва ра ју ћи на на во де оп ту жбе да је уче ство-
ва ла у из вр ше њу смрт не ка зне над ге не ра ли ма, она од го ва ра Да сам се на шла 
на Мон мар тру у тре нут ку ка да су хте ли да пу ца ју у на род, не бих окле ва ла 
да пу цам у оне ко ји из да ју та кве на ред бе! Фра зу ко јом је ре а ли зо ва на услов-
на ре че ни ца бе сед ни ца ре а ли зу је у бр жем тем пу (T1 = 6,91 sl/s), док фра зу 
ко јом је ре а ли зо ва на управ на ре че ни ца, ко јом оп ту же на из но си нео че ки ван 
став, она ре а ли зу је спо ри јим тем пом (T2 = 5,45 sl/s), при че му се не ке ре чи 
из го ва ра ју рас тег ну то. Ова квим пр о ме на ма тем па, по ред спе ци фич них из-
ме на ин то на ци је и ин тен зи те та, бе сед ни ца свом го во ру да је дра ма ти чан тон. 

Ми ше ло ва на за вр шет ку свoје од бра не ре а ли зу је пот пу но нео че ки ван 
ис каз По зна то је да сва ко ср це ко је ку ца за сло бо ду има пра во да тра жи 
са мо јед но, а то је ко ма дић оло ва!, а за тим кон кре ти зу је свој став Ја од вас 
зах те вам то пра во! С об зи ром на то да је ово нај ва жни ја по ру ка чи та вог го-
во ра, ис каз je ре а ли зо ван го то во нај спо ри јим го вор ним тем пом (T1 = 4,16 sl/s). 
Сна гу овог ис ка за до дат но по ја ча ва па у за ко ја сле ди по сле ње га. За тим, Ми-
ше ло ва же ли да за пре ти су ди ја ма, тј. да им ука же на то шта ће им се де си ти 
уко ли ко не ис пу не ње ну же љу. Због то га у ве о ма бр зом теп му ре а ли зу је фра-
зу ко јој је у осно ви услов на ре че ни ца Ако ме оста ви те у жи во ту (T2 = 8,42 sl/s), 
да би фра зу ко јом је ре а ли зо ва на управ на ре че ни ца, у ко јој се ви ди прет ња, опет, 
ре а ли зо ва ла спо ри је – не ћу пре ста ја ти да ви чем за осве том (T3 = 6,54 sl/s). 
Из ме не тем па у овим три ма фра за ма кре ћу се од ско ро нај спо ри јег до нај бр жег 
у чи та вом ана ли зи ра ном ма те ри ја лу ове го вор ни це и оне су ви со ко из над 
пра га је два при мет не раз ли ке про ме не тем па (JNDT1 = -102%; JNDT2 = 22%), 
што го во ру да је из у зет ну ди на мич ност и увер љи вост.

26 Ду ге па у зе је су из ра зи то моћ но дик циј ско сред ство ко је се ко ри сти за по сти за ње веће 
увер љи во сти (an der Sen 2004: 169–171).
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5.4.2. Ду хов не бе се де. Из ме не тем па у ду хов ним бе се да ма, због спе ци-
фич не ин то на ци је и ма лог ин тен зи те та, не ства ра ју ути сак дра ма тич но сти, 
већ од сли ка ва ју емо тив но ста ње го вор ни ка и про ме не у ње го вом од но су 
пре ма са го вор ни ци ма. Та ко, на при мер, у бе се ди Стра шни суд над Бо гом, 
Ју стин По по вић об ја шња ва ка ко ни ко од ђа волâ, зве ро ва и жи во ти ња не 
тре ба се бе да се сти ди као чо век. Ово твр ђе ње он ар гу мен ту је ти ме што 
Љу ди пљу ју Бо га!, што од мах и ко мен та ри ше Има ли што ужа сни је од то га?!, 
а за тим из но си но ви, још убе дљи ви ји до каз Љу ди би ју Бо га!, ко ји, та ко ђе, 
ко мен та ри ше Има ли што са тан ски је од то га?!. Сва ки ис каз ре а ли зо ван је 
по себ ном фра зом, а вред но сти тем па ука зу ју на зна чај сва ког од ових ис ка-
за у ко му ни ка ци ји (T1 = 3,43 sl/s; T2 = 5,92 sl/s; T3 = 2,64 sl/s; T4 = 6,27 sl/s) 
– чи ње ни це, тј. оно што је по Ју сти ну По по ви ћу сви ма не у пит но, го вор ник 
ре а ли зу је спо рим тем пом, док ко мен та ре ре а ли зу је бр жим тем пом. 

По да ци при ка за ни у те бе ли 1 ука зу ју на то да су суд ске бе се де, у про-
се ку, ре а ли зо ва не бр жим тем пом не го ду хов не (5,44 sl/s : 5,09sl/s), а ова је 
раз ли ка ста ти стич ки зна чај на. Су ми ра ју ћи ре зул та те број них ис тра жи ва ња 
у ко ји ма је по сма тра но ка ко се у ко му ни ка ци ји вр ши убе ђи ва ње, Ан дер сен 
је за па зио да се бо ља увер љи вост по сти же, из ме ђу оста лог, и бр жим го во ром, 
ко ји слу ша о ци по ве зу ју с ком пе тен ци јом и ве ћим са мо по у зда њем го вор ни ка 
(an der Sen 2004: 169–171).

По ред то га, ка ко ви ди мо у те бе ли 1, у суд ским бе се да ма ин то на ци о не 
фра зе, у про се ку, има ју ви ше сло го ва не го у ду хов ним (14 sl : 12 sl) и ова је 
раз ли ка, иа ко ма ла, ста ти стич ки зна чај на.27 У усло ви ма бу ке, у го во ру на 
су ду, го вор ник се тру ди да из го во ри што ви ше тек ста да не би био пре ки нут 
од стра не не ис то ми шље ни ка или да му не би би ла од у зе та реч. С дру ге 
стра не, ду хов ни бе се д ник го во ри пред па ством ко ја се с њим сла же, от кри-
ва им ве ли ке тај не и же ли да их они пра вил но раз у ме ју, због че га ре а ли зу је 
кра ће ис ка зе.

6. ЗА КљУ чАК. Ово је ис тра жи ва ње по ка за ло да из ме ђу го вор них сти ло ва 
суд ских и ду хов них бе се да по сто је бит не раз ли ке на пла ну дик ци је. 

Ти пич на цр та ана ли зи ра них суд ских бе се да је сте дик циј ски спе ци фич-
на ре а ли за ци ја фо ка ли зо ва них де ло ва ис ка за. Они су, на и ме, ре а ли зо ва ни 
ве о ма екс пре сив но, из ра зи тим по ве ћа њем то на и ин тен зи те та, а и у кра ћим 
и у ду жим фра за ма па у за ма су одво је ни од остат ка ис ка за. Ин то на ци о не 
фра зе ко ји ма су у осно ви ду жи ис ка зи не рет ко су из го во ре не с ве ћим бро јем 
фо ку са, због че га се сти че ути сак ста ка то го во ра, чи ме се по сти же пле ме-
ни ти па тос и ства ра дра ма ти чан до жи вљај. И фо ку си су ме ђу соб но оде ље ни 
па у за ма, а у рет ким при ме ри ма бе сед ни ци чак и фо ка ли зо ва не де ло ве ис ка за 
сег мен ти ра ју на сло го ве. У ду хов ним бе се да ма, с дру ге стра не, фо ка ли зо ва ни 
је део ис ка за ре а ли зо ван истим дик циј ским сред стви ма, али ма ње из ра зи то, 
та ко да се ни кад не до сти жу крај ње вред но сти го вор ни ко вог тон ског ре ги-
стра. Уко ли ко су фра зе оства ре не с ве ћим бро јем фо ку са, они ни кад ни су 
сег мен ти ра ни па у за ма. Спе ци фич ност овог го вор ног сти ла је сте и то да су 

27 Ка да је у пи та њу број сло го ва у фра за ма ду хов них бе се да, на ши се ре зул та ти раз ли-
ку ју од ре зул та та до ко јих су до шли Пр ши ро ва и са рад ни ци (2014: 51).
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фо ку си не кад ре а ли зо ва ни сма ње ним вред но сти ма ин тен зи те та и про ме ном 
на чи на фо на ци је, чак пре ла ском у ша пат, али са мо у слу ча је ви ма ка да бе-
сед ник же ли да до ча ра и сла бост, ту гу и раз о ча ра ње.

Два се ис пи ти ва на го вор на сти ла раз ли ку ју и у тон ским ка рак те ри сти-
ка ма. У суд ским бе се да ма ве ли ки де ло ви фра за че сто су ре а ли зо ва ни у нај-
ви шим де ло ви ма го вор ни ко вог ре ги стра, фра зе су оства ре не у ве ли ким ра-
спо ни ма, а про ме не то на на фо ка ли зо ва ним ре чи ма и на гра ни ца ма фра за је су 
из ра зи те (у јед ном при ме ру ра ди се о ин тер ва лу од 18 по лу сте пе ни). Ова ко 
спе ци фич не про ме не по ма жу и да се из ра зе спе ци фич не емо ци је, по пут иро-
ни је, ка ко је за бе ле же но у на шим при ме ри ма. У ду хов ним бе се да ма про ме-
не то на на фо ка ли зо ва ним ре чи ма и на гра ни ца ма фра за ни су та ко на гле и 
оства ре не су у ма њим ра спо ни ма. Ипак, су жа ва ње по ља у ко јем се оства ру-
ју про ме не то на ком пен зу је се упо тре бом па у за, ко је на се бе пре у зи ма ју део 
за да та ка тон ске ком по нен те го во ра. 

Два го вор на сти ла раз ли ку ју се и по упо тре би па у за. У суд ским су бе-
се да ма оне, у про се ку, кра ће не го у ду хов ним и та је раз ли ка ста ти стич ки 
зна чај на. По ред то га, ка да се по гле да ју и тра ја ња па у за по је ди нач но, за па жа 
се да су па у зе истог ти па увек кра ће у суд ским бе се да ма. У ду хов ним бе се-
да ма па у зе пре у зи ма ју део ко му ни ка ци о них функ ци ја ко је се у суд ским 
бе се да ма оства ру ју тон ском и ин тен зи тет ском ком по нен том го во ра и то 
та ко што је по ве ћан ра спон тра ја ња у ко јем се ре а ли зу ју па у зе. 

У оба го вор на сти ла про ме не тем па ускла ђе не су с пр о ме на ма на зна-
чењ ском ни воу тек ста. Де ло ви ис ка за ко ји су с ко му ни ка тив ног аспек та 
ва жни ји ре а ли зо ва ни су спо ри јим го вор ним тем пом. Из ме ђу две ју су сед них 
фра за про ме не тем па мо гу би ти ве о ма ве ли ке и то је на ро чи то уоч љи во у 
при ме ри ма го вор ног сти ла суд ских бе се да. У по ре ђе њу с ду хов ним бе се да-
ма, у суд ским је бр жи го вор ни тем по и ин то на ци о не фра зе има ју ве ћи број 
сло го ва, а ове су раз ли ке и ста ти стич ки зна чај не.

Због ова квих дик циј ских ка рак те ри сти ка, суд ски бе сед ник оста вља 
сна жан, дра ма ти чан ути сак и зву чи из у зет но су ге стив но, ток ње го вог го во-
ра ни је пред ви див и он чвр сто др жи па жњу слу ша ла ца. Иа ко су и ду хов ни 
бе сед ни ци из у зет но су ге стив ни, они, с дру ге стра не, упра во за хва љу ју ћи 
сво јим дик циј ским ка рак те ри сти ка ма де лу ју уми ру ју ће на слу ша о це, ко ји-
ма оста вља ју до вољ но вре ме на да раз ми сле о све му из ре че ном. 

На бро ја не раз ли ке у дик циј ским ка рак те ри сти ка ма усло вље не су – окол
но сти ма у ко ји ма се ко му ни ка ци ја оства ру је: го вор на су ду од ви ја се у 
усло ви ма ве ли ке бу ке, уз не га тив не ко мен та ре и до ба ци ва ња од стра не пу-
бли ке, док се ду хов на бе се да др жи у ти ши ни цр кве, све том пр о сто ру на ме-
ње ном мо ли тви; од но сом из ме ђу го вор ни ка и са го вор никâ: док бе сед ник на 
су ду има са го вор ни ке ко ји се с њим не сла жу и ко ји пре ма ње му обич но 
има ју сна жне не га тив не емо ци је (као и он пре ма њи ма), ду хов ни бе сед ник 
го во ри пред они ма ко ји га слу ша ју, ко ји не узи ма ју реч и ни ка ко му не пр о-
ти ву ре че, а јед ни пре ма дру ги ма има ју сна жне по зи тив не емо ци је; на ме ра ма 
го вор ни ка: суд ски бе сед ник же ли да раз у ве ри сво је са го вор ни ке и убе ди 
пу бли ку (по ро ту, су ди је) да је оно што он го во ри ис прав но, док ду хов ни 
бе сед ник го во ри пред они ма ко ји се с њим сла жу, же ли да их по у чи тај на ма 
ко је не зна ју, а жељ ни су да их от кри ју.
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У бу ду ћим ис тра жи ва њи ма тре ба ис пи та ти дик циј ске ка рак те ри сти ке 
и дру гих го вор них сти ло ва на ма те ри ја лу срп ског је зи ка. Ре зул та те до ко јих 
се до ђе ана ли зом сва ка ко тре ба про ве ри ти пре ко те сто ва слу ша ња фил три-
ра них сни ма ка, ка ко би се утвр ди ло да су опи са ни сти ло ви и са мо на осно-
ву про зо диј ске ор га ни за ци је ди стинк тив ни у ко му ни ка ци ји. 

Сли ка 1: Мир ко вић није кри в!28 (Г. С.) Сли ка 2: Су ви ше узбуђен! (Г. С.)

Сли ка 3: јер ја  никаданикоганиукакво учењенисаМ упу ћивао! (Љ. Т.)

Сли ка 4: И данасуовоМ момен ту очекуједаМуовајсу ддонесеслободу! (Г. С.)

28 С об зи ром на то да је на спек тро гра ми ма пр ви по ка за тељ зву ка код бе звуч них пло зи-
ва у ини ци јал ном по ло жа ју – шум екс пло зи је (Ba Kran 1996: 83), на сли ка ма је ме сто њи хо вог 
по чет ка ар ти ку ла ци је озна че но апрок си ма тив но. Исто ва жи и за бе звуч не афри ка те у ини ци-
јал ном по ло жа ју.



81ДИК ЦИЈ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ГО ВОР НИХ СТИ ЛО ВА СУД СКИХ И ДУ ХОВ НИХ БЕ СЕ ДА

Сли ка 5: скривенаиконачнаистина, кра јње нео чекива на, чак – запрепашћујућа! (Г. С.)

Сли ка 6: Данас је стра  шни су дзабога. Су  ди му човечанство! (М. Ј.)

Сли ка 7: Она је била то лико сироМашна да није има ла ни хлеба ни вина ни чорбе ни ти  
ичег од произ во да зе маљ ских. (Н. Д.)
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Сли ка 8: Исме јан је данас о н који се никад смејао није. (М. Ј.)

Сли ка 9: Данас су не ђаво ли, не зверо ви, не шака ли, већљу ди ис плели венац од тр  ња и на 
гла ву Христу мет ну ли. (М. Ј.)

Сли ка 10: Шта о н дакле Мисли с то м из ја вом да сам ја на ј мудри ји? нелаже ваљ да! То  би 
противуречило њего вом бићу. (Љ. Т.)
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Сли ка 11: сократје крив не зато што неверује у бого ве не го што верује у бого ве. (Љ. Т.)

Сли ка 12: као и код глу маца оно што они говоре, није плод њихо ве Мудрости (Љ. Т.)

Сли ка 13: изсвеггласа зах тева ли. Опет сам сМатрао (Љ. Т.)
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Сли ка 14: ка да је као сваки човекстрадао и мучио сеужасно. (М. Ј.)
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DIC TION PRO PER TI ES OF SPE A KING STYLES 
OF JU DI CIAL AND RE LI GI O US ORA TI ONS

S u m m a r y

This pa per pro vi des an ex pe ri men tal analysis of the dic tion pro per ti es of fa mo us ju di cial and 
re li gi o us ora ti ons, which we re per for med by fi ve out stan ding ac tors. All ora ti ons we re eva lu a ted by 
the aut hor of the pa per as well as twenty dra ma stu dents, and only tho se which met the hig hest pro-
nun ci a tion and dic tion stan dards we re used in the analysis. The to tal du ra tion of all re cor ded ma te rial 
was 113 mi nu tes and 10 se conds. The cho sen exam ples we re analyzed for pitch, in ten sity, pa u se 
du ra tion, tem po and the num ber of sylla bles for each In to na tion Phra se. The re sults of the me a su re-
ments we re sta ti sti cally analyzed for 290 IPs in to tal. The re sults of the re se arch po int to a num ber 
of dif fe ren ces re gar ding the dic tion of the analyzed ora to ri cal styles. The ju di cial ora ti ons are cha-
rac te ri zed by a rat her ex pres si ve re a li za tion of fo cus, which is of ten se pa ra ted by a pa u se from the 
rest of an IP. In ad di tion, the in for ma ti ve parts of IPs tend to be pro du ced with the hig hest pitch of a 
spe a ker’s vo i ce re gi ster, the IPs are cha rac te ri zed by a wi de pitch ran ge, and they ha ve rat her pro mi nent 
chan ges of bo un dary to nes. In con trast, the re li gi o us ora ti ons are cha rac te ri zed by the pro mi nen ce 
of pa u ses, which ta ke over the ro le of pitch and in ten sity in ex pres sing so me com mu ni ca ti ve fun cti ons 
of ju di cial ora ti ons. Al so, the re is a sta ti sti cally sig ni fi cant dif fe ren ce re gar ding spe ech tem po, pa u se 
du ra tion and the num ber of sylla bles. Un li ke re li gi o us ora ti ons, the ju di cial ora ti ons ha ve fa ster tem po, 
the pa u ses are shor ter, and the IPs are cha rac te ri zed by a lar ger num ber of sylla bles.
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Ду шан Ста мен ко вић
Ка та ри на Ми лен ко вић
Јо ва на Дин чић

СТУ ДИ ЈА НОР МИ РА ЊА КЊИ ЖЕВ НИХ И НЕ КЊИ ЖЕВ НИХ  
МЕ ТА ФО РА ИЗ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА*

У при сту пи ма ис тра жи ва њу ме та фо ре по сто ји из ве сна ме ра не у јед на че но сти, јер 
се у ме ре њу ко ри сте раз ли чи те тех ни ке и за да ци, вр сте ин стру ме на та и дра жи. Циљ 
овог ис тра жи ва ња је фо р ми ра ње но р ми ра ног кор пу са ме та фо ра на срп ском је зич ку 
ко ји би био од по мо ћи ис тра жи ва чи ма у бу ду ћим пси хо лин гви стич ким по ду хва ти ма. 
У ра ду се нор ми ра 55 књи жев них и 55 не књи жев них ме та фо ра у об ли ку А је Б у од но су 
на сле де ће осо би не: ме та фо рич ност, ква ли тет, по год ност из во ра да опи ше циљ, сте пен 
по зна то сти, ра зу мљи вост, слич ност из во ра ци љу и број ин тер пре та ци ја. Уз обез бе ђи-
ва ње но р ми ра ног кор пу са, ана ли зе по ка зу ју по у зда не ска ле за сва ку од ди мен зи ја и 
зна чај не ко ре ла ци је из ме ђу њих.

Кључ не ре чи: ме та фо ра, но р ми ра ње, пси хо лин гви сти ка, књи жев на и не књи жев на 
ме та фо ра, осо би не ме та фо ре, срп ски је зик.

Me tap hor re se arch ap pro ac hes ex hi bit a cer tain de gree of in con si stency, be ca u se they 
in vol ve dif fe rent tec hni qu es, tasks, in stru ments, and sti mu li. The aim of the pre sent study is 
to esta blish a nor med cor pus of me tap hors in Ser bian that co uld be of use to re se ar chers in 
fu tu re psycho lin gu i stic en de a vo urs. A to tal of 55 li te rary and 55 non-li te rary me tap hors in the 
A is B form we re nor med with re gards to the ir fe a tu res, and the se in clu de me tap ho ri city, qu a lity/
go od ness, apt ness, fa mi li a rity, com pre hen si bi lity, so ur ce-tar get si mi la rity, and num ber of 
in ter pre ta ti ons. Along with esta blis hing the nor med cor pus, the analyses ha ve shown that each 
di men sion sca le was re li a ble, and that the cor re la ti ons among the di men si ons we re sig ni fi cant. 

Key words: me tap hor, nor ming, psycho lin gu i stics, li te rary and non li te rary me tap hor, 
me tap hor fe a tu res, Ser bian.

1. Увод нА РАЗ мА ТРА њА. О ва жно сти ис тра жи ва ња ме та фо ре у ми шље њу, 
је зи ку и дру гим ви до ви ма ко му ни ка ци је су ви шно је го во ри ти. До ма ћи лин гви-
стич ки кру го ви го ди на ма се ба ве ме та фо ром, ре кло би се јед на ким ин тен-
зи те том као и на за па ду на шег кон ти нен та. Ова сту ди ја ре зул тат је по тре бе 
да се на срп ском је зич ком под не бљу фор ми ра но р ми ра ни кор пус ме та фо ра 
ко ји би мо гао да у пси хо лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма бу де од по мо ћи све 
ве ћем бро ју на уч ни ка за ин те ре со ва них за област про у ча ва ња ме та фо ре са 
ме то до ло ги јом ко ја об у хва та ем пи риј ске по ступ ке. Слич не сту ди је нор ми-
ра ња већ по сто је у ан гло фо ном све ту (нпр. Katz et al. 1988; car dil lo et al. 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Одр жи вост иден ти те та Ср ба и на ци о нал них ма њи
на у по гра нич ним оп шти на ма ис точ не и ју го и сточ не Ср би је Ми ни стар ства про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (бр. 179013), ко ји се из во ди на Уни вер зи те ту у Ни шу 
и про јек та Ком па ра ци ја сте ре о тип них лек сич косин так сич ких еле ме на та у срп ском и ен гле
ском је зи ку Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти (0-18-18). Ау то ри за хва љу ју Алек сан дри 
Ја нић, Ма ри ји Пе ји чић, Вла ди ми ру Фи га ру, Ни ко ли Та та ру и Ми ло шу Та си ћу на све срд ној 
по мо ћи у при ку пља њу по да та ка.
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2010; 2017; ron ce ro – de al me i da 2014). Ме та фо ре но р ми ра не у окви ру ових 
сту ди ја го ди на ма су слу жи ле пси хо ло зи ма, лин гви сти ма и број ним на уч-
ни ци ма из дру гих обла сти да што де таљ ни је опи шу овај је зич ки и пој мов ни 
фе но мен ко ји и да ље бу ди број не не до у ми це, нај че шће ве за не за то на ко ји 
је на чин ме та фо ра за сту пље на у људ ском уму. По ред пси хо лин гви стич ких 
ис тра жи ва ња, ко ја још од пре пе де сет го ди на вр ло че сто об ра ђу ју про бле ме 
из обла сти сту ди ја ме та фо ре (за пре глед ви де ти KertéSz et al. 2012; holyoaK – 
Sta men Ko vić 2018), у но ви је вре ме се про бле му раз у ме ва ња ме та фо ре при сту па 
и из пер спек ти ве не у ро на у ка (ви де ти нпр. raPP et al. 2012; var ta nian 2012). 

Ци ље ви ис тра жи ва ња усме ре них ка ис тра жи ва њу ме та фо ре ра зно ли ки 
су, али се цен трал на де ба та у ве ли кој ме ри во ди у ве зи са пи та њем ка кви су 
то ког ни тив ни ме ха ни зми ко ји омо гу ћа ва ју раз у ме ва ње и упо тре бу ме та фо-
ре, а у том по гле ду ис кри ста ли са ла су се три бит ни ја ста но ви шта – јед ну 
за го ва ра гру па на уч ни ка ко ја сма тра да је ме та фо ра плод про це са ка те го ри-
за ци је, дру гу они ко ји сма тра ју да је ме та фо ра за сно ва на на ана ло шком 
ра су ђи ва њу, а тре ћа (умно го ме бли ска дру гој) је сте шко ла ко ја за го ва ра 
те о ри ју пој мов не ме та фо ре.

1.1. мЕ ТА фо РА И КоГ нИ ТИв нИ мЕ хА нИ ЗмИ. Би ло да го во ри мо о лин гви сти-
ци, фи ло зо фи ји или пси хо ло ги ји, не сла га ња око то га шта је ме та фо ра и 
ка ко јој наш ум при сту па по сто ја ла су и још увек по сто је. За по ље психо-
лингвистикe нај ва жни ја је де ба та ко ја је по че ла кра јем се дам де се тих го ди на 
и тра је до да на шњег да на, а у окви ру ње на ла зи мо стра не ко је се не сла жу око 
то га ко ји ког ни тив ни ме ха ни зам се ак ти ви ра он да ка да се људ ски ум су срет-
не са ме та фо ром. Јед на гру па на уч ни ка твр ди да се ме та фо ра за сни ва на 
ана ло шком ра су ђи ва њу, где из вор ни и циљ ни до мен пред ста вља ју сло же не 
про по зи ци о не струк ту ре, а да се пу тем пре сли ка ва ња на ла зе си сте мат ски 
раз ви је не ве зе из ме ђу те две струк ту ре (пред став ни ци су нпр. to u ran ge au 
– Ster nBerg 1981; 1982; tricK – Katz 1986; gent ner – cle ment 1988). Упра во због 
ин си сти ра ња на ва жно сти ма пи ра ња овом ви ђе њу бли ска је и шко ла ког ни-
тив них лин гви ста, ко ји за пра во ме та фо ру сма тра ју за себ ним пој мов ним 
ме ха ни змом (ви ди la Koff – JohnSon 1980; giBBS – o’B rien 1990; la Koff 1993). 

С дру ге стра не, има мо гру пу на уч ни ка ко ја не сма тра да је ана ло ги ја 
ну жна за раз у ме ва ње ме та фо ре, већ се, пре ма њи хо вом ста но ви шту ме та-
фо ра раз у ме као ис каз ка те го ри за ци је (нпр. gluc KSBerg – KeySar 1993; eSteS 
– gluc KSBerg 2000; gluc KSBerg – ha ught 2006; Jo neS – eSteS 2005, 2006), при 
че му је цен трал ни ме ха ни зам пој мов на ком би на ци ја (KintSch 2000) или, ши ре 
гле да но, се ман тич ка ин те гра ци ја, али се у сва ком слу ча ју ра ди о ког ни тив ном 
ме ха ни зму знат но јед но став ни јем од ана ло шког ра су ђи ва ња. У то ку ове де ба те 
ис кри ста ли са ло се и хи брид но ста но ви ште на зва но раз вој ним пу тем ме та фо
ре (енгл. the ca re er of me tap hor), по ко јем се ме та фо ре у пе ри о ду док су но ве 
раз у ме ју уз по моћ ана ло ги је, а ка да уђу у ши ру упо тре бу, раз у ме мо их уз по моћ 
про це са ко ји омо гу ћа ва ју ка те го ри за ци ју. За пра во, од го вор на ово сло же но 
пи та ње ни је то ли ко јед но ста ван и по треб но је пред у зе ти да ље ко ра ке и 
укљу чи ти ви ше фак то ра ко ји ука зу ју на то ка ква је од ре ђе на ме та фо ра (не 
са мо но ва или ста ра, већ и на ви ше дру гих оса) да би смо рас пра вља ли о ме ха-
ни зми ма ко ји омо гу ћа ва ју ње но раз у ме ва ње (Sta men Ko vić et al. 2019). Упра во 
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ће осо би не ме та фо ре би ти ди мен зи је за нор ми ра ње у овој сту ди ји, а ре зул тат 
мо же да бу де апа рат ко ји ће омо гу ћи ти да се на ста ви ли ни ја ис тра жи ва ња 
ко ја би нас при бли жи ла од го во ри ма на отво ре на пи та ња.

1.2. осо бИ нЕ мЕ ТА фо РЕ И Ис ПИ ТИ вА њЕ њИ хо воГ РАЗ У мЕ вА њА. Јед на ва жна, 
а че сто и обес хра бру ју ћа чи ње ни ца је сте то да се у пси хо лин гви стич ком 
при сту пу ме та фо ри ис тра жу је из у зет но ве ли ки број (че сто) по ве за них осо-
би на од но сно ме ра, да се у ме ре њу ко ри сте раз ли чи те тех ни ке и за да ци, а 
ра зно ли ке су и вр сте ин стру ме на та и дра жи ко је се ста вља ју пред ис пи та ни-
ке. Нај пре, од осо би на ме та фо ра ко је сре ће мо у пси хо лин гви стич ким ис тра-
жи ва њи ма (в. ron ce ro – de al me i da 2014; holyoaK – Sta men Ko vić 2018) мо же мо 
да из дво ји мо: ра зу мљи вост (на ла зи мо је у нпр. KintSch – Bow leS 2002; wolff 
– gent ner 2000), сми сле ност (нпр. chi aP Pe et al. 2003; gern SBac her et al. 2001), 
ме та фо рич ност (нпр. gent ner – cle ment 1988; gre gory – mer gler 1990), по-
год ност из во ра да опи ше циљ (нпр. Jo neS – eSteS 2005; gluc KSBerg – ha ught 
2006), ква ли тет (нпр. to u ran ge au – Ster nBerg 1981; Katz et al. 1988), исти-
ни тост или ва лид ност (нпр. ca mac – gluc KSBerg 1984; wolff – gent ner 2000), 
кон вен ци о нал ност или ни во по зна то сти (нпр. chi aP Pe et al. 2003; Ka zmer SKi 
et al. 2003), мо гућ ност ин вер зи је из во ра и ци ља (нпр. chi aP Pe et al. 2003; 
gluc KSBerg et al. 1997), слич ност (нпр. mcglo ne 1996; nayaK – giBBS 1990), 
по сто ја ње мен тал них сли ка (нпр. giBBS – o’B rien 1990; giBBS et al. 2006). 

Слич на је си ту а ци ја и са тех ни ка ма ме ре ња и вр ста ма за да та ка, а ту 
сре ће мо: ме ре ње вре ме на од зи ва (као у wolff – gent ner 1992; KeySar et al. 
2000), при мо ва ње (нпр. gluc KSBerg et al. 1993; gent ner – wolff 1997), за тим 
за дат ке ве за не за про це ну лек сич ке од лу ке (нпр. ca mac – gluc KSBerg 1984; 
KintSch – Bow leS 2002), те за дат ке до вр ша ва ња ре че ни ца (нпр. to u ran ge au 
– Ster nBerg 1981; Bow dle – gent ner 1999), па и те сто ве рад не ме мо ри је (нпр. 
Ka zmer SKi et al. 2003; chi aP Pe – chi aP Pe 2007). На по слет ку, слич на је си ту а-
ци ја и са вр стом дра жи ко ја се у ем пи риј ској про це ду ри ко ри сти – ту та ко ђе 
на ла зи мо ра зно ли ке од лу ке – не ки су ис тра жи ва чи ко ри сти ли це ле ре че ни-
це (нпр. gluc KSBerg et al. 1982; thi Bo de au – dur gin 2011), не ки по је ди нач не 
ре чи (нпр. ca mac – gluc KSBerg 1984; go od hew et al. 2014), сли ке (нпр. me i er 
et al. 2007; wil Kow SKi et al. 2009), бо је (нпр. Bo ot – Pec her 2010), па и по кре те 
те ла (нпр. giBBS et al. 2006). Због све га ово га, че сто је те шко упо ре ди ти ре-
зул та те раз ли чи тих ау то ра и из ве сти об је ди ње не за кључ ке, као и од ре ди ти 
соп стве ну ме то до ло ги ју и мо гу ћу ин те р пре та ци ју ре зул та та.

Ка да је у пи та њу ова сту ди ја, фо кус ће би ти на оно ме што мо же да се 
ура ди са кор пу сом ме та фо ра, а то је нор ми ра ње у од но су на њи хо ве осо би не, 
а из бор осо би на ко је су по ста ле са став ни део сту ди је са ста вљен је ка ко на 
осно ву спи ска ко ји је на ве ден у пр вом па су су овог одељ ка, та ко и на осно ву 
од лу ка из прет ход них слич них сту ди ја (пре све га Katz et al. 1988; car dil lo 
et al. 2010; 2017; ron ce ro – de al me i da 2014). Пре не го пре ђе мо на са му сту ди ју, 
вре ди по ме ну ти основ не по дат ке о сту ди ја ма на ко је се овај при ступ осла ња.

2. сТУ дИ јЕ ноР мИ РА њА мЕ ТА фо РА У Ан ГлИ сТИч Кој ПсИ хо лИн ГвИ сТИ ЦИ. У 
овом одељ ку пред ста вља мо нај ва жни је сту ди је нор ми ра ња ме та фо ре на 
кор пу су ен гле ског је зи ка, ко је од осам де се тих го ди на до да нас слу же за што 
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лак ше пла ни ра ње пси хо лин гви стич ких ис тра жи ва ња ве за них за ме та фо ру. 
Оне су би тан ко рак, јер ис тра жи ва чи ма ну де ма те ри јал ко ји је већ те сти ран 
по ви ше па ра ме та ра, па омо гу ћа ва лак шу упо тре бу у ци љу по твр ђи ва ња 
хи по те за и сма њу је мо гућ ност ја вља ња ре ме те ћих фак то ра, би ло да се нор-
ми ра не ре че ни це по је ди нач но или у гру па ма ко ри сте као дра жи или да се 
за да ци ве за ни за њих ком би ну ју са дру гим те сто ви ма. 

Пр ва ве ћа и до да нас ве ро ват но нај че шће ко ри шће на сту ди ја нор ми ра-
ња је сте она ко ју су спро ве ли Ал берт Кац и са рад ни ци 1988. го ди не (Katz 
et al. 1988) – она је ујед но по слу жи ла и као основ на мо ти ва ци ја за на шу сту-
ди ју. Ова сту ди ја об у хва ти ла је ве о ма ве ли ки број ме та фо ра – 204 књи жев не 
и 260 не књи жев них, са укуп но 10 ди мен зи ја, тј. осо би на ко је су за сва ку од 
њих оце ње не. Гру па књи жев них ме та фо ра пре у зе та је из пе са ма 73 пе сни ка, 
а за тим адап ти ра на и све де на на фор му А је Б, ка ко би ме та фо ре би ле ујед-
на че не. Не књи жев не ме та фо ре са ста ви ли су са ми ау то ри ра да, ко ри сте ћи 
исту фор му и из бе гав ши нај у че ста ли је кон вен ци о нал не ме та фо ре. У ис пи-
ти ва њу је уче ство ва ло 634 сту де на та. Ска ле по стиг ну те у овом ис тра жи ва њу 
има ле су ви сок сте пен по у зда но сти, а ди мен зи је ко је су ис тра жи ва чи об у хва-
ти ли су сле де ће: ра зу мљи вост, ла ко ћа ин тер пре та ци је, сте пен ме та фо рич-
но сти, ква ли тет ме та фо ре, сли ко ви тост ме та фо ре, сли ко ви тост из во ра, сли-
ко ви тост ци ља, пер ци пи ра но пре по зна ва ње, се ман тич ка по ве за ност и број 
раз ли чи тих ин тер пре та ци ја. Ска ле за све па ра ме тре осим за по след њу би ле 
су сед мо сте пе не. Ве ћи на сед мо сте пе них ска ла по зи тив но је ко ре ли ра ла са 
дру гим ска ла ма, а је дан од за кљу ча ка је и тај да, упр кос по у зда ним ска ла ма, 
љу ди мо гу да по при лич но раз ли чи то ре а гу ју на исте ме та фо ре. По да ци, 
све у куп но гле да но, по ка зу ју да су раз ли ке из ме ђу ме та фо ре до вољ но за сту-
пље не и зна чај не, а то их чи ни упо тре бљи вим у сту ди ја ма, не ве за но за то 
ко ји се те о риј ски оквир ко ри сти.

У два на вра та, го ди не 2010. и 2017, Ај лин Кар ди љо и са рад ни ци об ја вљу-
ју сту ди је нор ми ра ња упа ре них ме та фо рич ких и до слов них ре че ни ца (car-
dil lo et al. 2010; 2017), са глав ним ци љем да се обез бе ди до вољ но ма те ри ја ла 
за ис тра жи ва ње ме та фо ре у не у ро на у ка ма, при че му су оце њи ва ни еле мен ти 
од ни воа ре чи до ни воа раз у ме ва ња, али од па ра ме та ра ко ји се ти чу ме та-
фо рич ких ре че ни ца, што је нај бит ни ја став ка за овај рад, у овим сту ди ја ма 
ме рен је сте пен по зна то сти, при род ност, по ве за ност са мен тал ном сли ком, 
фи гу ра тив ност и сте пен ра зу мљи во сти. Ра ди се о укуп но 280 па ро ва у пр вој 
и 120 па ро ва у дру гој сту ди ји, а ре че ни це ко је су нор ми ра ли не укљу чу ју 
са мо но ми нал ну фор му ко ју на ла зи мо код Ка ца и са рад ни ка, већ и пре ди-
кат ску фор му – с дру ге стра не, за раз ли ку од сту ди је нор ми ра ња Ка ца и 
са рад ни ка, у овој сту ди ји не ма ме та фо ра пре у зе тих из из вор них књи жев них 
де ла, већ су ау то ри ге не ри са ли ме та фо рич ке ре че ни це. За три по ступ ка нор-
ми ра ња ау то ри су ан га жо ва ли укуп но 160 ис пи та ни ка, а основ ни ре зул тат 
је био ства ра ње усло ва ко ји ће ума њи ти мо гућ ност де ло ва ња ре ме те ћих фак-
то ра и по мо ћи ис тра жи ва чи ма да от кри ју ко ја је ве за из ме ђу по је ди нач них 
осо би на ме та фо ре и њи хо ве об ра де у људ ском мо згу. Ре зул тат ис тра жи ва ња 
су и пра те ће ли сте, до ступ не уз са ме ра до ве. 

По след њу сту ди ју нор ми ра ња ко ју по ми ње мо об ја ви ли су Кар лос Рон-
се ро и Ро бер то де Ал ме и да 2014. го ди не (ron ce ro – de al me i da 2014) и у 
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њи хо вом слу ча ју вр ши ло се нор ми ра ње ме та фо ра и по ред би из ве де них из 
84 па ра ре чи. По ред већ уо би ча је них ди мен зи ја, тач ни је осо би на по пут сте-
пе на по зна то сти, кон вен ци о нал но сти, бро ја ин тер пре та ци ја и по год но сти 
из во ра да опи ше циљ, ау то ри уво де опи си ва ње се ман тич ких свој ста ва ко ја 
из во де на осно ву уче ста ло сти и ис так ну то сти опи са ме та фо ра ко је су да ва ли 
ис пи та ни ци и оце ну ко но та тив но сти ових свој ста ва. У ис пи ти ва њу је уче-
ство ва ло укуп но 280 ис пи та ни ка, а циљ је био да се нор ми ра њем по мог не 
на уч ни ци ма ко ји се из пси хо лин гви стич ке пер спек ти ве ба ве ве за ма из ме ђу 
ме та фо ра и по ред би, као и из ме ђу ути ца ја ра зних свој ста ва на раз у ме ва ње 
ових је зич ких фе но ме на.

3. мЕ То до ло ГИ јА Ис ТРА жИ вА њА. У овом одељ ку при ка за ће мо основ не 
по дат ке о ис пи та ни ци ма, кор пу су ме та фо ра, ода бра ним осо би на ма, ин стру-
мен ту и про це ду ри ко ри шће ним у ци љу нор ми ра ња.

3.1. Ис ПИ ТА нИ ЦИ. У овом ис тра жи ва њу уче ство ва ло је укуп но 235 ис-
пи та ни ка, сту де на та Фи ло зоф ског и Ма шин ског фа кул те та Уни вер зи те та у 
Ни шу. Про сеч на ста рост ис пи та ни ка би ла је не што ви ша од 21 го ди не, ме ђу 
њи ма су би ле 173 же не, 60 му шка ра ца и дво је не из ја шње них о по лу. Код 97% 
ис пи та ни ка срп ски је био пр ви ма тер њи је зик, а пре о ста ли ис пи та ни ци су 
га го во ри ли теч но.

3.2. КоР ПУс И дИ мЕн ЗИ јЕ. Ода бир књи жев них ме та фо ра те као је слич но 
оном ко ји су Кац и са рад ни ци при ме ни ли у свом ис тра жи ва њу. Нај пре је из 
65 пе са ма 16 пе сни ка пре у зе то 77 ме та фо ра, ко је су адап ти ра не та ко да све 
бу ду из ра же не обра сцем А је Б (спи сак пе сни ка и пе са ма дат је на кра ју). 
На рав но, ме та фо ре мо гу има ти и дру га чи је син так сич ке об ли ке, али смо се 
сле де ћи при мер сту ди је нор ми ра ња Ка ца и са рад ни ка од лу чи ли за ова кву 
вр сту ујед на ча ва ња. На кон ово га, укло ње не су слич не ме та фо ре, а пре о ста ле 
су ау то ри оце ни ли пре ма про це ње ном ква ли те ту, на кон че га је пр вих 55 на 
ли сти ушло у ужи из бор. По сту пак са ста вља ња ли сте не књи жев них ме та фо-
ра ишао је сле де ћим пу тем: нај пре су пре ве де не не књи жев не ме та фо ре ко је 
су ко ри сти ли Кац и са рад ни ци, њи ма су као ме та фо рич ки ис ка зи до да те 
ма ни фе ста ци је уни вер зал ни јих ме та фо ра из ког ни тив но лин гви стич ке ли те-
ра ту ре (нпр. la Koff – JohnSon 1980; la Koff 1993; Kli Ko vac 2004; KövecSeS 2010), 
као и из ана ло шких па ро ва Гри на и са рад ни ка (green et al. 2012). На кон што 
су са ли сте из бри са не исте или ве о ма слич не ме та фо ре и ме та фо ре ко је на 
срп ском не зву че као мо гу ће, до шли смо до ли сте од 228 не књи жев них ме та-
фо ра, ко је смо за тим сор ти ра ли пре ма оце ни ква ли те та Ка ца и са рад ни ка, а 
за тим и пре ма оце на ма ау то ра ра да (јер су се оце не Ка ца и са рад ни ка ти ца ле 
ори ги на ла на ен гле ском је зи ку), што нас је до ве ло до ли сте од 55 не књи жев них 
ме та фо ра (за раз ли ке из ме ђу књи жев них и не књи жев них ме та фо ра ви де ти 
Ja coBS – Kin der 2018). Да кле, ко на чан број ме та фо ра нор ми ра них у ис тра-
жи ва њу био је 110 (55 не књи жев них и 55 књи жев них) – за овај број опре де-
ли ли смо се ка ко би тра ја ње ис тра жи ва ња би ло оп ти мал но, а има ју ћи у 
ви ду да су ис пи та ни ци у ис тра жи ва њу уче ство ва ли на до бро вољ ној ба зи. 

Ко нач но, ка да је реч о осо би на ма, тј. ди мен зи ја ма нор ми ра ња у овој сту-
ди ји, на осно ву про це не прет ход них сту ди ја нор ми ра ња и по тре ба ис тра жи вача 
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из на ше не по сред не око ли не, од лу чи ли смо се за сле де ћих се дам па ра ме та-
ра: ме та фо рич ност (енгл. me tap ho ri city), ква ли тет (енгл. qu a lity/go od ness), 
по год ност из во ра да опи ше циљ (енгл. apt ness), сте пен по зна то сти (енгл. 
fa mi li a rity), ра зу мљи вост (енгл. com pre hen si bi lity), слич ност из во ра ци љу 
(енгл. so ur cetar get si mi la rity) и број раз ли чи тих ин тер пре та ци ја (енгл. num
ber of in ter pre ta ti ons). По ред ових па ра ме та ра, за сва ку ме та фо ру од ре ди ли 
смо и број ре чи, сло го ва и гла со ва, за слу чај да је тај па ра ме тар би тан у по-
став ка ма ис тра жи ва ња.

3.3. Ин сТРУ мЕнТ И ПРо ЦЕ дУ РА. У овом ис тра жи ва њу ин стру мент је чи-
ни ло се дам упит ни ка, а сва ки од њих имао је циљ да пру жи по дат ке о јед ној 
од се дам ме ре них ди мен зи ја за сва ку од 110 ме та фо ра. Ме та фо ре су у упит-
ни ци ма да те на су мич ним ре до сле дом, а књи жев не и не књи жев не ме та фо ре 
би ле су по ме ша не јед не са дру ги ма да би оце не би ле што објек тив ни је. На 
по чет ку су од ис пи та ни ка тра же ни основ ни би о граф ски по да ци, на кон че га 
су сле ди ле ин струк ци је. Ис пи ти ва ње је тра ја ло од 30 до 65 ми ну та, у за ви-
сно сти од те жи не за дат ка у упит ни ку, а број ис пи та ни ка по упит ни ку кре тао 
се од 31 до 40. Пи та ња у упит ни ци ма за сва ку од ди мен зи ја би ла су фор му-
ли са на на сле де ћи на чин:

(а) ме та фо рич ност: У ко јој ме ри су ис ка зи у та бе ли ни же ме та фо рич ни? 
(за сва ку ме та фо ру по ну ђе но је 7 од го во ра од 1 – „ни је ме та фо ри чан” до 7 
– „вр ло ме та фо ри чан” ); 

(б) ква ли тет: Ка ко би сте оце ни ли ква ли тет ме та фо рич ких ис ка за из 
та бе ле ко ја сле ди? За сва ку ме та фо ру за о кру жи те је дан број у скла ду са кљу-
чем, а про це ну из вр ши те на осно ву соп стве не је зич ке ин ту и ци је и у скла ду 
са тим ка ко вам ме та фо ра „зву чи” (за сва ку ме та фо ру по ну ђе но је 7 од го во-
ра од 1 – „из у зет но ло шег ква ли те та” до 7 – „из у зет ног ква ли те та”);

(в) по год ност из во ра да опи ше циљ – за сва ки пар из во ра и ци ља да то 
је пи та ње: У ре че ни ци „Же на је цвет”, у ко јој ме ри је по јам А по го дан за опи-
си ва ње пој ма Б? (за сва ку ме та фо ру по ну ђе но је 7 од го во ра од 1 – „ни ма ло 
по го дан” до 7 – „из у зет но по го дан” );

(г) сте пен по зна то сти: У ко јој ме ри су Вам ме та фо ре из та бе ле ко ја следи 
по зна те? (за сва ку ме та фо ру по ну ђе но је 7 од го во ра од 1 – „ни ма ло по зна та” 
до 7 – „вр ло до бро по зна та” );

(д) ра зу мљи вост: У ко јој ме ри Вам је те шко или ла ко да раз у ме те зна-
че ње ових ме та фо рич ких ис ка за? (за сва ку ме та фо ру по ну ђе но је 7 од го во ра 
од 1 – „из у зет но те шко” до 7 – „из у зет но ла ко” );

(ђ) слич ност из во ра ци љу: Ко ли ко су пој мо ви на ве де ни у па ро ви ма ниже 
слич ни је дан дру гом? (за сва ку ме та фо ру по ну ђе но је 7 од го во ра од 1 – „ни-
ма ло слич ни” до 7 – „из у зет но слич ни” );

(е) број раз ли чи тих ин тер пре та ци ја: На ко ли ко раз ли чи тих на чи на мо-
же те да раз у ме те ре че ни цу „Же на је цвет” ? (за сва ку ме та фо ру по ну ђе на је 
мо гућ ност од 1 до 4 и ви ше, али је од ис пи та ни ка тра же но да на пи шу сво је 
ин тер пре та ци је, да би се оси гу ра ло да за о кру же ни број ни је на су ми чан). 

Упит ни ци су по пу ња ва ни у гру па ма у штам па ном об ли ку, а као што је 
већ на ве де но, у за ви сно сти од те жи не за дат ка, про це ду ра из ра де тра ја ла 
је из ме ђу 30 и 65 ми ну та. На кон уно ше ња по да та ка из свих 235 упит ни ка, 
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са чи ње на је ба за са свим од го во ри ма, ко ја је за тим ста ти стич ки об ра ђе на у 
ви ше сме ро ва, а нај ва жни је ре зул та те да је мо у на ред ном одељ ку ра да.

4. РЕ ЗУл ТА ТИ И дИ сКУ сИ јА. Овај оде љак ра да при ка за ће нај ва жни је ре-
зул та те ко је смо до би ли из ана ли за, а то су пре све га све ме та фо ре оце ње не 
пре ма ди мен зи ја ма, али и по ре ђе ње књи жев них и не књи жев них ме та фо ра 
по свим па ра ме три ма, као и од но се са мих ди мен зи ја. Пре са мих ре зул та та 
ва ља ло би на по ме ну ти да су те сто ви ко ји ис пи ту ју по у зда ност ска ле по ка-
за ли да су сви упут ни ци до ве ли до ве о ма по у зда них ска ла – вред ност Кром-
ба хо ве ал фе из но си ла је од до 0,91 до 0,99.

4.1. оЦЕ нЕ мЕ ТА фо РА ПРЕ мА осо бИ нА мА. Та бе ла 1 са др жи све ре ле вант не 
по дат ке о књи жев ним ме та фо ра ма ис пи та ним у ис тра жи ва њу, као и број 
ре чи, сло го ва и гла со ва за сва ку од њих, док та бе ла 2 са др жи исте по дат ке 
за гру пу не књи жев них ме та фо ра:

Та бе ла 1. Оце не књи жев них ме та фо ра
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1. Во до пад је ди вљи, раз у здан ко њиц. 4,64 3,28 3,45 1,85 5,39 3,64 0,52 5 11 28
2. Гр м је црн и мра чан див. 4,22 2,38 2,39 2,38 4,13 3,36 0,35 6 7 18
3. Гро бље је ту жно по зо ри ште. 5,56 3,38 4,35 2,94 5,35 4,36 1,39 4 9 22
4. Да н је бе ли дим. 4,42 2,97 2,74 2,12 4,87 3,30 0,48 4 5 12
5. Ду ша је бе ли го луб. 5,19 3,53 3,81 2,91 4,77 4,70 1,94 4 7 15
6. Ду ша је дра ги ка мен. 5,08 4,28 5,52 4,03 6,35 5,00 1,23 4 7 16
7. Ду ша је жи во ти ња. 4,64 3,19 3,48 2,59 5,61 4,13 0,81 3 7 14
8. Ду ша је зве зда не бе ска. 4,64 3,94 4,45 3,39 5,63 4,41 0,68 4 8 19
9. Ду ша је уска там ни ца. 5,06 3,06 2,68 3,06 5,26 3,60 0,42 4 8 17
10. Же на је цвет. 5,81 4,19 4,58 3,68 6,48 4,50 2,84 3 4 10
11. Чо век је леп тир. 4,89 3,22 3,65 3,21 4,58 3,65 1,16 3 5 13
12. Жи вот је отро ван цвет. 4,94 2,84 2,58 2,73 5,29 3,82 0,90 4 7 18
13. Зве зде су кан ди ла бле да. 5,00 3,59 3,16 2,18 4,77 3,63 0,61 4 8 20
14. Зве зде су сит ни сре бр ња ци. 4,75 3,81 3,90 2,65 5,58 4,53 0,81 4 9 22
15. Зра ци сун ца су жу те пе сме. 5,03 3,22 3,42 2,15 5,42 3,30 0,58 5 9 21
16. Ки шо бран је цр но је дро. 4,42 2,25 2,29 1,53 3,87 3,30 0,45 4 8 19
17. Кр в је ма сти ло без мо ћи. 4,50 3,41 2,94 2,32 4,81 3,53 0,48 5 8 19
18. Кр в је цр ве на ма ра ма. 4,25 2,41 3,13 2,09 4,65 3,83 0,32 4 8 17
19. Љу бав је сјај. 4,43 3,78 5,03 3,06 5,74 5,00 2,00 3 4 11
20. Људ ски жи вот је дим. 4,74 2,81 2,58 2,58 5,65 3,75 1,13 4 6 16
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21. Ме сец је све ти ло не бе ских дво ра. 5,00 3,87 4,55 2,68 5,39 3,70 0,84 5 11 27
22. Ме сец је стра жар там не но ћи. 5,14 4,91 5,23 3,62 6,23 5,08 1,03 5 9 23
23. Ми рис је пе сма 4,28 3,19 3,77 2,65 4,84 3,98 0,97 3 5 12
24. Не бо је ка вез за пти це. 5,26 2,50 2,61 3,00 5,32 3,08 1,39 5 8 18
25. Не бо је оке ан. 5,33 4,47 5,94 4,71 6,42 6,00 1,81 3 6 11
26. Око  је мо ре. 5,59 3,81 5,19 3,35 5,39 4,74 2,10 3 5 9
27. Оч и су две ду ге ве че ри. 5,25 2,69 3,61 2,24 4,00 3,15 0,65 5 9 18
28. Оч и су две су мор не бај ке. 4,75 3,13 3,10 2,88 4,74 3,82 0,65 5 9 20
29. По кој ник је зве зда над пра зни ном. 4,89 3,56 3,16 2,24 5,10 3,77 0,55 5 10 28
30. По љу бац је зми ја. 4,67 2,50 2,77 2,29 5,40 3,28 1,32 3 6 14
31. Про шлост је гро бље. 4,36 3,28 2,94 2,03 4,65 3,83 1,32 3 5 16
32. Ру ке су спо не. 4,89 3,22 4,23 2,35 4,81 3,53 1,90 3 5 11
33. Сан  је сит ни прах. 4,83 2,88 3,35 2,06 5,29 3,26 0,81 4 5 14
34. Сен ке су од бле сци смр ти. 4,75 3,13 2,45 2,76 4,32 3,68 0,45 4 8 20
35. Сла ва је бле ди при зрак не ме бу дућ но сти. 4,58 3,41 3,81 3,03 4,74 3,50 0,48 6 13 33
36. Ср це је мо ре. 5,06 3,69 4,74 2,59 5,55 4,38 1,26 3 5 10
37. Ср це је птич је гне здо. 4,83 3,31 4,32 3,21 5,47 4,33 0,81 4 7 18
38. Ста рост је зи ма. 5,14 4,47 3,16 4,06 5,81 4,30 1,35 3 5 13
39. Ста рост је са мо ћа. 3,51 3,44 3,06 4,09 6,06 5,25 1,13 3 6 15
40. Сун це је све док вре ме на. 4,22 4,16 4,68 3,47 5,61 4,10 0,68 4 8 20
41. Та шти на је пра ти ља смр ти. 4,53 3,19 3,29 2,53 4,58 3,77 0,48 4 9 21
42. Ти ха ноћ је ца ри ца бур них љу ди. 4,97 3,56 4,65 2,91 5,42 3,98 0,77 6 11 25
43. Хум ка је цвет сла ве. 4,42 2,56 3,39 1,88 4,61 3,26 0,52 4 6 16
44. Чо век је во да. 3,61 3,34 3,48 2,82 4,94 4,36 1,39 3 5 11
45. Чо век је гроб. 4,63 2,41 2,13 1,76 4,81 3,60 1,13 3 4 11
46. Чо век је бог. 4,44 3,03 2,94 4,06 5,55 4,23 0,84 3 4 10
47. Чо век је из раз бо ло ва. 4,31 2,97 2,48 2,70 4,97 2,83 0,81 4 8 18
48. Чо век је ко ма дић обла ка 4,67 2,50 3,52 2,30 3,71 3,10 1,16 4 9 20
49. Жи вот је ни штав на сен ка. 5,25 2,88 2,29 2,62 5,00 3,18 1,03 4 8 20
50. Чо век је ма ли леп тир. 4,81 2,81 3,68 2,62 4,65 3,43 0,87 4 7 17
51. Чо век је ми сао. 5,11 4,09 4,48 4,24 5,84 5,15 2,16 3 6 13
52. Чо век је не чуј но клат но. 4,69 3,00 3,32 2,59 4,58 3,15 0,58 4 8 20
53. Чо век је пу сто пе пе ли ште. 4,86 2,75 2,45 2,35 4,45 3,13 0,42 4 9 21
54. Чо век је сте на. 5,22 3,75 4,48 4,68 6,35 4,95 1,71 3 5 12
55. Чо век је тро шни чун. 4,47 2,47 2,74 1,91 4,06 2,85 0,68 4 6 16
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Та бе ла 2. Оце не не књи жев них ме та фо ра
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1. Ал ко хо ли зам је па ра зит. 4,14 3,88 4,81 2,88 6,32 4,93 0,87 3 9 20
2. Ам не зи ја је гу ми ца за бри са ње пам ће ња. 4,03 3,22 4,45 3,09 6,42 5,79 0,81 6 15 32
3. Брак је ле гу ра. 4,06 2,81 3,97 1,88 4,84 4,21 0,84 3 5 12
4. Вре ме је та лас. 5,00 3,66 4,71 3,06 4,87 4,20 1,39 3 5 12
5. Ге ни су план из град ње. 3,75 3,22 4,90 2,91 6,19 4,38 0,68 4 7 18
6. Гу ма је ци пе ла ау то мо би ла. 3,81 2,75 4,00 2,09 6,23 5,41 0,94 4 12 22
7. Де те је сун ђер. 5,28 4,81 5,32 4,88 6,45 5,28 1,13 3 5 12
8. Де тињ ство је ју тро жи во та. 5,28 4,56 5,52 4,00 6,61 5,28 1,23 4 9 22
9. Дик та то ри су да ви те љи сло бо де. 3,75 4,63 5,13 3,71 6,23 5,38 0,90 4 12 26
10. Дим  је ви зит кар та ва тре. 4,28 2,88 3,90 2,53 5,97 4,03 0,90 4 8 20
11. Зве зде су пу то ка зи. 3,72 4,91 4,81 5,18 6,19 5,43 1,03 3 7 16
12. Иде ја је искра от кри ћа. 4,44 4,81 5,61 3,38 5,97 4,33 1,16 4 9 19
13. Иде ја је хра на ума. 4,83 4,94 5,52 3,94 6,30 4,65 1,00 4 8 15
14. Изум је де те из у ми те ља. 3,60 3,91 5,16 3,44 6,23 3,97 0,90 4 10 19
15. Ин фла ци ја је бо лест при вре де. 3,83 3,41 4,84 3,09 5,81 4,90 0,52 4 10 25
16. Исти на је ла ви ринт. 5,28 4,28 4,80 3,62 6,06 4,60 1,03 3 7 16
17. Исто ри ја је огле да ло. 5,83 4,19 4,71 3,91 6,16 2,75 1,55 3 9 18
18. Ки шо бран је по крет ни кров. 4,00 3,41 4,48 2,03 6,19 3,84 1,16 4 8 22
19. Ко руп ци ја је ко ров при вре де. 3,56 3,63 4,58 3,06 5,58 4,67 0,87 4 10 24
20. Кров је ше шир ку ће. 4,39 4,00 4,97 3,09 6,40 4,88 1,35 4 6 15
21. Све мир је астро на у то во мо ре. 4,86 4,03 4,90 3,03 6,35 5,08 1,03 4 11 24
22. Леп тир је кри ла та ду га. 4,42 3,75 3,84 2,35 5,71 4,38 0,74 4 8 19
23. Љу бав је го ри во бра ка. 5,06 4,10 5,00 3,06 6,58 4,80 1,55 4 8 18
24. Ме сец је Зе мљи на си ја ли ца. 4,42 3,53 4,42 2,79 6,45 4,63 1,13 4 10 22
25. Ми сао је мај ка на у ке. 4,83 5,13 4,97 4,06 5,84 3,46 1,35 4 9 17
26. Мла ди љу ди су не бру ше ни ди ја ман ти. 5,44 4,22 5,03 4,41 6,52 5,40 1,00 5 13 29
27. Мо зак је ку хи ња ми сли. 4,89 3,63 5,06 2,50 6,06 4,98 0,87 4 8 18
28. Мо ћ је дро га ка пи та ли зма. 4,31 4,44 4,90 3,50 6,26 4,31 0,81 4 9 21
29. Му зеј је књи га из исто ри је. 4,08 3,56 5,03 3,85 6,39 5,28 0,81 5 10 22
30. На уч но ис тра жи ва ње је пла ни на ре ње. 3,67 3,31 4,26 2,18 5,03 3,33 1,13 4 14 30
31. Но ва иде ја је сун це. 5,03 4,06 4,97 2,88 6,23 5,10 1,06 4 8 16
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32. Об ма на је за се да. 3,94 3,41 4,16 3,24 5,13 4,30 0,39 3 7 14
33. Обра зо ва ње је фе њер. 5,54 3,97 5,52 2,94 6,00 4,18 1,06 3 8 17
34. Од ра ста ње је са хра на мла до сти. 4,64 3,91 3,45 3,50 6,58 4,83 1,16 4 11 26
35. Осмех је ам ба са дор. 4,20 3,25 3,55 2,26 5,03 2,88 0,77 3 7 16
36. По ро ди ца је сте на си гур но сти. 4,89 4,69 5,77 4,82 6,47 5,43 1,90 4 11 25
37. По што ва ње је дра ги ка мен. 4,72 4,00 5,10 3,44 6,50 4,31 1,19 4 9 21
38. При вре да је ко рен др жа ве. 3,39 3,75 4,29 3,85 6,29 4,53 0,84 4 9 21
39. При ја те љи су зра ци сун ца. 5,17 4,41 5,35 3,85 6,58 4,88 1,90 4 9 21
40. При ча је ни ска пер ли. 4,89 3,41 4,19 2,44 4,9 2,97 0,87 4 7 17
41. Про сја ци су пан тљи ча ре дру штва. 4,33 2,13 2,48 2,67 5,23 3,26 1,29 4 10 27
42. Про шлост је ру па без дна. 4,94 4,06 3,45 4,15 6,10 4,54 0,84 5 7 20
43. Раз вод је зе мљо трес у по ро ди ци. 4,67 3,34 4,68 2,59 6,47 5,41 1,29 5 11 26
44. Са вест је трн у оку ума. 5,11 4,06 4,29 3,82 6,29 5,23 0,97 6 9 18
45. Са вет ник је во дич кроз жи вот. 3,06 3,31 4,13 2,79 5,43 4,80 0,74 5 9 24
46. Са мо ћа је пу сти ња. 5,72 5,06 5,84 4,09 6,65 5,58 1,94 3 7 15
47. Сен ка је пар че но ћи. 4,64 4,78 4,61 2,56 5,81 4,13 1,16 4 7 16
48. Си ро ма штво је мај ка кри ми на ла. 4,47 3,16 3,87 4,15 6,10 3,92 0,90 4 11 26
49. Сло бо да је исти на. 4,50 4,63 5,84 5,26 6,42 5,72 0,81 3 7 15
50. Сно ви су фил мо ви ума. 5,08 4,66 5,74 4,12 6,61 5,43 1,03 4 8 17
51. Ста ри на став ни ци су ен ци кло пе ди је. 4,39 4,16 5,03 3,91 6,13 4,80 1,10 4 13 30
52. Трач је ку га. 5,11 3,78 4,68 3,18 6,52 3,67 1,68 3 4 10
53. Угаљ је хра на пе ћи. 3,78 3,75 4,42 2,44 6,45 5,21 0,84 4 7 15
54. Ху мор је ме лем. 4,69 4,91 5,42 4,15 6,77 5,40 1,23 3 5 12
55. Чи сти ли ште је пре двор је ра ја. 3,28 3,91 4,13 4,82 5,81 4,34 1,23 4 10 25

На по ми ње мо да по је ди ни при ме ри, по пут ме та фо ре Ста рост је са мо ћа 
или Чо век је ми сао, мо гу да се ин тер пре ти ра ју и као ме то ни миј ски ис ка зи, 
али то ни је има ло си сте ма ти чан и кон кре тан ути цај на оце ну ме та фо рич но-
сти (што се мо же ви де ти и у по ре ђе њу упра во ова два при ме ра).

4.2. По РЕ ЂЕ њЕ до бИ јЕ нИх оЦЕ нА ЗА КњИ жЕв нЕ И нЕ КњИ жЕв нЕ мЕ ТА фо РЕ. У 
Та бе ли 3 при ка за но је ди рект но по ре ђе ње две гру пе ме та фо ра пре ма ди мен-
зи ја ма ко је су ме ре не у ис тра жи ва њу:



99СТУ ДИ ЈА НОР МИ РА ЊА КЊИ ЖЕВ НИХ И НЕ КЊИ ЖЕВ НИХ МЕ ТА ФО РА ИЗ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА

Та бе ла 3. По ре ђе ње две гру пе ме та фо ра пре ма ди мен зи ја ма
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К њи жев на Прос. оце на 4,77 3,28 3,57 2,81 5,14 3,91 1,00
Ст. дев. 0,43 0,60 0,92 0,74 0,66 0,69 0,55

Не књи жев на Прос. оце на 4,49 3,93 4,70 3,37 6,09 4,61 1,07
Ст. дев. 0,65 0,66 0,68 0,83 0,50 0,74 0,32

Укуп но Прос. оце на 4,63 3,60 4,13 3,09 5,61 4,26 1,04
Ст. дев. 0,56 0,71 0,99 0,83 0,75 0,80 0,45

Ста ти стич ка об ра да по да та ка по мо ћу т-те сто ва по ка зу је ста ти стич ки 
зна чај не раз ли ке (на ни воу p < .01) за све ди мен зи је осим бро ја ин тер пре та ци ја. 
Ре зул та ти по ка зу ју да књи жев на ме та фо ра има ве ћи сте пен ме та фо рич но сти, 
да је у слу ча ју књи жев не ме та фо ре за бе ле же на ма ња по год ност из во ра да опи-
ше циљ, за тим да су ове ме та фо ре ма ње по зна те и ма ње ра зу мљи ве, као и да 
је слич ност из во ра и ци ља пер ци пи ра на као сла би ја, што је све оче ки ва но 
ка да су у пи та њу ме та фо ре ко је ства ра ју они ко ји су нај кре а тив ни ји. Оно што 
је у од ре ђе ној ме ри нео че ки ва но је сте не што ве ћа оце на ква ли те та не књи жев-
них ме та фо ра у од но су на књи жев не, што мо же мо при пи са ти прет по став ци 
да ис пи та ни ци ни су оце њи ва ли по е тич ност већ су ква ли тет оце њи ва ли на 
сли чан на чин на ко ји је про це ње на по год ност из во ра да опи ше циљ. Ко нач но, 
про се чан број ин тер пре та ци ја не раз ли ку је се бит но код две вр сте ме та фо ре, 
иа ко би се оче ки ва ло да овај број бу де ве ћи код књи жев не ме та фо ре. 

4.3. мЕ ЂУ соб нЕ Ко РЕ лА ЦИ јЕ дИ мЕн ЗИ јА. Ко нач но, у по след њем де лу при-
ка за ре зул та та, у два де ла Та бе ле 4 да је мо ре зул та те те сто ва ме ђу соб них 
ко ре ла ци ја код ди мен зи ја за обе гру пе ме та фо ра:

Та бе ла 4. Ме ђу соб не ко ре ла ци је ис пи ти ва них ди мен зи ја
А: Ко ре ла ци је ди мен зи ја код књи жев них ме та фо ра
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Ме та фо рич ност 1 ,34** ,38** ,27* ,32* ,18 ,44**

Ква ли тет ,34** 1 ,77** ,70** ,73** ,77** ,44**

По год ност из во ра да опи ше циљ ,38** ,77** 1 ,57** ,59** ,72** ,51**

Сте пен по зна то сти ,27* ,70** ,57** 1 ,73** ,77** ,51**

Ра зу мљи вост ,32* ,73** ,59** ,73** 1 ,74** ,51**

Слич ност из во ра ци љу ,18 ,77** ,72** ,77** ,74** 1 ,57**

Број ин тер пре та ци ја ,44** ,44** ,51** ,51** ,51** ,57** 1
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Б: Ко ре ла ци је ди мен зи ја код не књи жев них ме та фо ра
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Ме та фо рич ност 1 ,43** ,37** ,25 ,32* ,02 ,54**

Ква ли тет ,43** 1 ,73** ,67** ,49** ,34* ,38**

По год ност из во ра да опи ше циљ ,37** ,73** 1 ,46** ,53** ,47** ,32*

Сте пен по зна то сти ,25 ,67** ,46** 1 ,46** ,38** ,25
Ра зу мљи вост ,32* ,49** ,53** ,46** 1 ,62** ,33*

Слич ност из во ра ци љу ,02 ,34* ,47** ,38** ,62** 1 -,01
Број ин тер пре та ци ја ,54** ,38** ,32* ,25 ,33* -,01 1

** Ко ре ла ци ја је зна чај на на ни воу 0,01.
* Ко ре ла ци ја је зна чај на на ни воу 0,05.

Ме ђу соб не ко ре ла ци је ди мен зи ја, из ме ђу оста лог, по твр ђу ју прет по-
став ку да је у од го во ри ма ис пи та ни ка оце на ква ли те та ме та фо ре знат но 
ви ше по ве за на са по год но шћу из во ра да опи ше циљ и са сте пе ном по зна то-
сти у од но су на, ре ци мо, оце ну ме та фо рич но сти, што ука зу је на стра те ги ју 
ко ју су ис пи та ни ци има ли у да ва њу ове оце не, би ло да се ра ди о књи жев ним 
или не књи жев ним ме та фо ра ма. Та ко ђе се уви ђа и по при лич но ви сок оп шти 
сте пен ме ђу соб них ко ре ла ци ја ме ре них ди мен зи ја, али се ујед но ви ди и на 
ко ји на чин и ко ли ко су по ве за не.

5. ЗА КљУч ЦИ. Уз чи ње ни цу да овај рад ну ди нор ми ра не ли сте књи жев-
них и не књи жев них ме та фо ра и да бу ду ћим ис тра жи ва њи ма мо же да олак-
ша по чет ни део по сла, ре зул та ти су ука за ли и на од ре ђе не по је ди но сти у 
по ступ ци ма при сту па њу ме та фо ри, тач ни је на на чин на ко ји ис пи та ни ци 
раз у ме ју осо би не ко је су оце њи ва ли. Ана ли зе су, исто као што је био слу чај 
са ис тра жи ва њем Ка ца и са рад ни ка по ка за ле да су оце не за сва ку од ди мен-
зи ја би ле по у зда не, о че му све до чи ква ли тет по стиг ну тих ска ла, а та ко ђе, 
слич но том ис тра жи ва њу, ме ђу соб на по ве за ност до брог де ла ва ри ја бли, тј. 
ди мен зи ја ма би ла је зна чај на. На да мо се да ће ових 110 ме та фо ра оце ње них 
по 7 ди мен зи ја би ти до вољ но ра зно вр сне и по год не за да ља ис тра жи ва ња, 
те да ће би ти од ко ри сти бу ду ћим ис тра жи ва чи ма у све за сту пље ни јем по љу 
сту ди ја ме та фо ре на срп ском го вор ном под руч ју. Све сни смо да је овај број 
при ме ра ви ше при ме рен пси хо лин гви стич ким не го не у ро лин гви стич ким 
ме то да ма, али се на да мо да ли сте пред ста вља ју до бар пр ви ко рак ка ства-
ра њу усло ва за ши ри ем пи риј ски при ступ ис тра жи ва њи ма ме та фо ре на 
на шем под не бљу.
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ИЗ ВО РИ ЗА КЊИ ЖЕВ НЕ МЕ ТА ФО РЕ

Пе сме

Ан ТИћ, Ми ро слав. Бе смрт на пе сма; Епи лог; Не де ља; Но сач; Про ро чан ство; Цр ве на је сен.
бЕћ Ко вИћ, Ма ти ја. Ма ла ве ра.
дА вИ чо, Оскар. У су мрак.
дУ чИћ, Јо ван. Април; За ла зак сун ца; За што?; Очи; По знан ство; Ср це; У су мрак.
ЗУ бАЦ, Пе ро. Мо ја мај ка хе кла; Пти це у гру ди ма.
ИлИћ, Во ји слав. Ве че; Грм; Ис по вест; Јед на ноћ; Је сен; Ла да; Љу би чи ца; На ве се љу; Над Бео

гра дом; На сли ци Ти ја ни ној; Пе сма; То је би ло – се ћаш ли се?
јАК ШИћ, Ђу ра. Ја сам сте на.
Ко сТИћ, Ла за. Ви ле; Го луб; Љу бав на гу ја; По греб; Сла вуј и ла ла; Ства ра ње све та.
мАК сИ мо вИћ, Де сан ка. Не бој се.
мИљ Ко вИћ, Бран ко. Бол и сун це; Очај на пе сма; По кој ник; Реч ва тра; Уза луд је бу дим.
ПЕТ Ко вИћ, Вла ди слав. Ле по та; Пе сма; Пе сма без ре чи; Пи јан ство; Пр ва зве зда; Про ме на да; 

Цве то ви сла ве.
ПЕ ТРо вИћ, Бра ни слав. Ка ко Ана ди ја лек тич ки тра је у ме ни.
РА дИ чЕ вИћ, Бран ко. Ај дук.
РА Ич Ко вИћ, Сте ван. Ба ла да о уцве та лом ба де му; За ка сне ли чун; Ли ри ка о во ди; Ме та мор фо зе; 

Мо но лог; Успа ван ка за шкољ ку; Цр ни слу га пти ца; Чо век с ки шо бра ном.
РА КИћ, Ми лан. Ва ри ја ци је; Же ља; По но сна пе сма; Се ре на да 3.
ШАн ТИћ, Алек са. Еле ги ја; Че жња.

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Bo ot, In ge, Di a ne Pec her. Si mi la rity is Clo se ness: Me tap ho ri cal Map ping in a Con cep tual Task. 
Qu ar terly Jo ur nal of Ex pe ri men tal Psycho logy 63 (2010): 942–954.

Bow dle, Brian, De dre gent ner. Me tap hor Com pre hen sion: From Com pa ri son to Ca te go ri za tion. 
Pro ce e dings of the Twentyfirst An nual Con fe ren ce of the Cog ni ti ve Sci en ce So ci ety. Hills da le, 
NJ: Erl ba um, 1999, 90–95. 

ca mac, Mary K., Sam gluc KSBerg. Me tap hors Do Not Use As so ci a ti ons Bet we en Con cepts, They 
Are Used to Cre a te Them. Jo ur nal of Psycho lin gu i stic Re se arch 13 (1984): 443–455.

car dil lo, Ei leen R., Gwen da L. Schmidt, Alex Kra nJec, Anjan chat ter Jee. Sti mu lus De sign is an 
Ob stac le Co ur se: 560 Matched Li te ral and Me tap ho ri cal Sen ten ces for Te sting Ne u ral Hypot he ses 
abo ut Me tap hor. Be ha vi o ral Re se arch Met hods 42 (2010): 651–664. 

car dil lo, Ei leen R., Chri sti ne E. wat Son, Anjan chat ter Jee. Sti mu lus Ne eds are a Mo ving Tar get: 
240 Ad di ti o nal Matched Li te ral and Me tap ho ri cal Sen ten ces for Te sting Ne u ral Hypot he ses 
abo ut Me tap hor. Be ha vi o ral Re se arch Met hods 49 (2017): 471–483. 

chi aP Pe, Dan L., Penny chi aP Pe. The Ro le of Wor king Me mory in Me tap hor Pro duc tion and Com-
pre hen sion. Jo ur nal of Me mory and Lan gu a ge 56 (2007): 172–188. 

chi aP Pe, Dan L., John M. Ken nedy, Tim SmyKow SKi. Re ver si bi lity, Apt ness, and the Con ven ti o na lity 
of Me tap hors and Si mi les. Me tap hor and Symbol 18 (2003a): 85–105.

eSteS, Zac hary, Sam gluc KSBerg. In ter ac ti ve Pro perty At tri bu tion in Con cept Com bi na tion. Me mory 
& Cog ni tion 28 (2000): 28–34.

gent ner, De dre, Cat he ri ne cle ment. Evi den ce for Re la ti o nal Se lec ti vity in the In ter pre ta tion of 
Ana logy and Me tap hor. Gor don H. Bo wer (ed.). Advan ces in the Psycho logy of Le ar ning and 
Mo ti va tion, Vol. 22. New York: Aca de mic Press, 1988, 307–358.

gent ner, De dre, Phil lip wolff. Alig nment in the Pro ces sing of Me tap hor. Jo ur nal of Me mory and 
Lan gu a ge 37 (1997): 331–355.

gern SBac her, Mor ton Ann, Bo az KeySar, Rac hel R. ro Bert Son, Ne cia K. wer ner. The Ro le of 
Sup pres sion and En han ce ment in Un der stan ding Me tap hors. Jo ur nal of Me mory and Lan gu a ge 
45 (2001): 433–450. 

giBBS Jr., Raymond W., Jen ni fer E. o’B rien. Idi oms and Men tal Ima gery: The Me tap ho ri cal Mo ti-
va tion for Idi o ma tic Me a ning. Cog ni tion 36 (1990): 35–68.



102 ДУ ШАН СТА МЕН КО ВИЋ, КА ТА РИ НА МИ ЛЕН КО ВИЋ, ЈО ВА НА ДИН ЧИЋ

giBBS Jr., Raymond W., Jes si ca J. go uld, Mic hael an dric. Ima gi ning Me tap ho ri cal Ac ti ons: Em bo died 
Si mu la ti ons Ma ke the Im pos si ble Pla u si ble. Ima gi na tion, Cog ni tion and Per so na lity 25 (2006): 
221–238.

gluc KSBerg, Sam, Ca tri nel ha ught. Can Flo ri da Be co me Li ke the Next Flo ri da? When Me tap ho ric 
Com pa ri sons Fail. Psycho lo gi cal Sci en ce 7 (2006a): 935–938.

gluc KSBerg, Sam, Bo az KeySar. How Me tap hors Work. An drew Or tony (ed.). Me tap hor and Tho ught 
(2nd edi tion). Cam brid ge, UK: Cam brid ge Uni ver sity Press, 1993, 401–424.

gluc KSBerg, Sam, Pa tri cia gil dea, Ho ward B. Bo o Kin. On Un der stan ding Non li te ral Spe ech: Can 
Pe o ple Ig no re Me tap hors? Jo ur nal of Ver bal Le ar ning and Ver bal Be ha vi or 21 (1982): 85–98.

gluc KSBerg, Sam, Mary Brown, Mat thew S. mcglo ne. Con cep tual Me tap hors Are not Au to ma ti cally 
Ac ces sed du ring Idi om Com pre hen sion. Me mory & Cog ni tion 22 (1993): 711–719.

gluc KSBerg, Sam, Mat thew S. mcglo ne, De an na man fre di. Pro perty At tri bu tion in Me tap hor 
Com pre hen sion. Jo ur nal of Me mory and Lan gu a ge 36 (1997): 50–67.

go od hew, Step ha nie C., Bet hany mcgaw, Evan Kidd. Why is the Sunny Si de Al ways Up? Ex pla i ning 
the Spa tial Map ping of Con cepts by Lan gu a ge Use. Psycho no mic Bul le tin & Re vi ew 21 (2014): 
1287–1293.

green, Adam. E., Da vid J. M. Kra e mer, Jo nat han A. fu gel Sang, Je remy R. gray, Ke vin N. dun Bar. 
Ne u ral Cor re la tes of Cre a ti vity in Ana lo gi cal Re a so ning. Jo ur nal of Ex pe ri men tal Psycho logy: 
Le ar ning, Me mory, and Cog ni tion 38 (2012): 264–272.

gre gory, Mo ni ca E., Nancy mer gler. Me tap hor Com pre hen sion: In Se arch of Li te ral Truth, Pos si ble 
Sen se, and Me tap ho ri city. Me tap hor and Symbo lic Ac ti vity 5 (1990): 151–173.

holyoaK, Ke ith J., Du šan Sta men Ko vić. Me tap hor Com pre hen sion: A Cri ti cal Re vi ew of The o ri es 
and Evi den ce. Psycho lo gi cal Bul le tin 144 (2018): 641–671. 

Ja coBS, Art hur. M., & An net te Kin der. What Ma kes a Me tap hor Li te rary? An swers from Two Com-
pu ta ti o nal Stu di es. Me tap hor and Symbol (2018) 33: 85–100. 

Jo neS, La ra L., Zac hary eSteS. Me tap hor Com pre hen sion as At tri bu ti ve Ca te go ri za tion. Jo ur nal of 
Me mory and Lan gu a ge 53 (2005): 110–124.

Jo neS, La ra L., Zac hary eSteS. Ro o sters, Ro bins, and Alarm Clocks: Apt ness and con ven ti o na lity in 
Me tap hor Com pre hen sion. Jo ur nal of Me mory and Lan gu a ge 55 (2006): 18–32.

Katz, Al bert, Al lan Pa i vio, Marc mar ScharK, Ja mes M. clarK. Norms for 204 Li te rary and 260 
Non li te rary Me tap hors on 10 Psycho lo gi cal Di men si ons. Me tap hor and Symbo lic Ac ti vity 3 
(1988): 191–214.

Ka zmer SKi, Vic to ria A., Dawn G. Bla SKo, Ban chi a mlack G. deS Sa legn. ERP and Be ha vi o ral Evi-
den ce of In di vi dual Dif fe ren ces in Me tap hor Com pre hen sion. Me mory & Cog ni tion 31 (2003): 
673–689.

KertéSz, András, Csil la ráKoSi, Péter cSatár. Da ta, Pro blems, He u ri stics and Re sults in Cog ni ti ve 
Me tap hor Re se arch. Lan gu a ge Sci en ces 34 (2012): 715–727.

KeySar, Bo az, Yes hayah u Shen, Sam gluc KSBerg, Wil li am S. hor ton. Con ven ti o nal Lan gu a ge: How 
Me tap ho ri cal Is It? Jo ur nal of Me mory and Lan gu a ge 43 (2000): 576–593.

KintSch, Wal ter. Me tap hor Com pre hen sion: A Com pu ta ti o nal The ory. Psycho no mic Bul le tin & Re vi ew 
7 (2000): 257–266.

KintSch, Wal ter, Ani ta R. Bow leS. Me tap hor Com pre hen sion: What Ma kes a Me tap hor Dif fi cult to 
Un der stand? Me tap hor and Symbol 17 (2002): 249–262.

Kli Ko vac, Duš ka. Me ta fo re u miš lje nju i je zi ku, Be o grad: Bi bli o te ka XX vek, 2004.
köVecSeS, Zoltán. Me tap hor: A Prac ti cal In tro duc tion (2nd edi tion). Har low: Pe ar son-Long man, 2010.
la Koff, Ge or ge, Mark JohnSon. Me tap hors We Li ve By. Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press, 1980.
la Koff, Ge or ge. The Con tem po rary The ory of Me tap hor. An drew Or tony (ed.). Me tap hor and Tho ught 

(2nd edi tion). Cam brid ge, UK: Cam brid ge Uni ver sity Press, 1993, 202–252.
mcglo ne, Mat thew S. Con cep tual Me tap hors and Fi gu ra ti ve Lan gu a ge In ter pre ta tion: Food for 

Tho ught? Jo ur nal of Me mory and Lan gu a ge 35 (1996): 544–565.
me i er, Brian P., Da vid J. ha u Ser, Mic hael D. ro Bin Son, M. D., Chris Kel land fri e Sen, Ka tie SchJel dahl. 

What’s ”Up” with God? Ver ti cal Spa ce as a Re pre sen ta tion of the Di vi ne. Jo ur nal of Per so
na lity and So cial Psycho logy 93 (2007): 699–710.

nayaK, Nan di ni P., Raymond W. giBBS Jr. Con cep tual Know led ge in the In ter pre ta tion of Idi oms. 
Jo ur nal of Ex pe ri men tal Psycho logy: Ge ne ral 119 (1990): 315–330.

raPP, Ale xan der M., Do rot hee E. mutSchler, Mic hael erB. Whe re in the Brain is Non li te ral Lan gu a ge? 
A Co or di na te-ba sed Me ta-analysis of Fun cti o nal Mag ne tic Re so nan ce Ima ging Stu di es. 
Ne u ro i ma ge 62 (2012): 600–610.



103СТУ ДИ ЈА НОР МИ РА ЊА КЊИ ЖЕВ НИХ И НЕ КЊИ ЖЕВ НИХ МЕ ТА ФО РА ИЗ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА

ron ce ro, Car los, Ro ber to G. de al me i da. Se man tic Pro per ti es, Apt ness, Fa mi li a rity, Con ven ti o na lity, 
and In ter pre ti ve Di ver sity Sco res for 84 Me tap hors and Si mi les. Be ha vi or Re se arch Met hods 
47 (2015): 800–812.

Sta men Ko vić, Du šan, Nic ho las ic hien, Ke ith J. holyoaK. Me tap hor Com pre hen sion: An In di vi dual-
-dif fe ren ces Ap pro ach. Jo ur nal of Me mory and Lan gu a ge 105 (2019): 108–118. 

thi Bo de au, Paul H., Frank H. dur gin. Me tap hor Apt ness and Con ven ti o na lity: A Pro ces sing Flu ency 
Ac co unt. Me tap hor and Symbol 26 (2011): 206–226.

to u ran ge au, Ro ger, Ro bert J. Ster nBerg. Apt ness in Me tap hor. Cog ni ti ve Psycho logy 13 (1981): 
27–55.

to u ran ge au, Ro ger, Ro bert J. Ster nBerg. Un der stan ding and Ap pre ci a ting Me tap hors. Cog ni tion 
11 (1982): 203–244.

tricK, La na, Al bert N. Katz. The Do main In ter ac tion Ap pro ach to Me tap hor Pro ces sing: Re la ting 
In di vi dual Dif fe ren ces and Me tap hor Cha rac te ri stics. Me tap hor and Symbo lic Ac ti vity 1 (1986): 
185–213.

var ta nian, Os hin. Dis so ci a ble Ne u ral Systems for Ana logy and Me tap hor: Im pli ca ti ons for the 
Ne u ro sci en ce of Cre a ti vity. Bri tish Jo ur nal of Psycho logy 103 (2012): 302–316.

wil Kow SKi, Be nja min M., Brian P. me i er, Mic hael D. ro Bin Son, Mar ga ret S. car ter, Ro ger felt man. 
Hot-he a ded is Mo re than an Ex pres si on: The Em bo died Re pre sen ta tion of An ger in Terms of 
He at. Emo tion 9 (2009): 464–477.

wolff, Phil lip, De dre gent ner. (1992). The Ti me Co ur se of Me tap hor Com pre hen sion. Pro ce e dings 
of the Fo ur te enth An nual Con fe ren ce of the Cog ni ti ve Sci en ce So ci ety. Hills da le, NJ: Erl ba um, 
2000, 504–509. 

wolff, Phil lip, De dre gent ner. Evi den ce for Ro le-ne u tral Ini tial Pro ces sing of Me tap hors. Jo ur nal 
of Ex pe ri men tal Psycho logy: Le ar ning, Me mory, and Cog ni tion 26 (2000): 529–541.

Du šan Sta men ko vić 
Ka ta ri na Mi len ko vić 
Jo va na Din čić

A NOR MING STUDY OF SER BIAN LI TE RARY AND  
NON LI TE RARY ME TAP HORS

S u m  m a r y

In or der for me tap hor re se arch to be con duc ted in a mo re con trol led and con si stent man ner, 
as well as to be co me em pi ri cally mo re re li a ble, this study aims to esta blish a nor med cor pus of me tap hors 
co ming from the Ser bian lan gu a ge that co uld be of use to re se ar chers in fu tu re psycho lin gu i stic 
stu di es. The fo cus of the pre sent study is on nor ming 55 li te rary and 55 non-li te rary me tap hors in the 
A is B form in re la tion to the ir cha rac te ri stics. Ba sed on the re sults of the nor ming stu di es ava i la ble 
in En glish and the ne eds of re se ar chers in our im me di a te en vi ron ment, the fol lo wing fe a tu res we re 
cho sen for the pre sent study: me tap ho ri city, qu a lity/go od ness, apt ness, fa mi li a rity, com pre hen si bi lity, 
so ur ce-tar get si mi la rity, and num ber of in ter pre ta ti ons. The in stru ment was com po sed of se ven 
qu e sti on na i res, and each of them was sup po sed to pro vi de da ta abo ut one of the se ven me a su red 
di men si ons for each of the 110 me tap hors. In the analysis, all the me tap hors we re ra ted in re la tion to 
the di men si ons, and li te rary and non-li te rary me tap hors we re com pa red along the li nes of all the 
di men si ons. The nor med me tap hors are pro vi ded in two ex ten si ve lists. Be si des this, we ha ve al so 
eva lu a ted the sca les’ re li a bi lity and in ter sca le/in ter di men sion cor re la ti ons. Si mi lar to the study by 
Katz et al. (1988), the analysis has shown that the sca les for each of the di men si ons we re re li a ble, 
and the cor re la ti ons among the di men si ons we re sig ni fi cant. When the two me tap hor gro ups (li te rary 
and non-li te rary) we re com pa red di rectly along the di men si ons, li te rary me tap hors had a hig her 
de gree of me tap ho ri city, but a lo wer le vel of apt ness, fa mi li a rity, com pre hen si bi lity and so ur ce-tar get 
si mi la rity as com pa red to the non-li te rary ones, all of which was ex pec ted. On the ot her hand, what 
had been less ex pec ted is the fact that the par ti ci pants ra ted non-li te rary me tap hors as ha ving a hig her 
de gree of qu a lity than li te rary ones, which is pro bably re la ted to the ir in ter pre ta tion of this me tap hor 
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fe a tu re, and the in ter sca le cor re la tion analysis re ve a led the par ti ci pants’ stra tegy. Na mely, the cor-
re la ti ons among the di men si ons con fir med that me tap hor qu a lity ra tings we re con si de rably mo re 
re la ted to apt ness and fa mi li a rity ra tings than to tho se of me tap ho ri city for both me tap hor types.
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Гор да на Дра гин

ПРО ЗО ДИЈ СКИ СИ СТЕМ СРП СКОГ ГО ВО РА  
ПО МО РИ ШКОГ СЕ ЛА ФЕН ЛАК У РУ МУ НИ ЈИ*

Циљ ра да је сте да при ка же про зо диј ски си стем го во ра по мо ри шког се ла Фен лак 
и ја сни је од ре ди ње го ву ди ја ле кат ску при пад ност. Као кор пус за по ме ну ту ана ли зу 
по слу жи ла је гра ђа са те ре на ко ју је ау тор ка при ку пи ла у ма ју 2018. го ди не. Ана ли зи-
ра ју се сле де ће ак це нат ске ино ва ци је: (1) тон ска не у тра ли за ци ја крат ких ак це нат ских 
про зо де ма, (2) рет ка по ја ва ду гог во ка ла иза ак цен то ва ног, (3) рет ка не у тра ли за ци ја ду гих 
ак це нат ских про зо де ма и (4) фа кул та тив на по ја ва екс пи ра тор ног ак цен та. За кљу чак је 
да го вор Фен ла ка у осно ви при па да шу ма диј ско-вој во ђан ском ди ја лек ту (ки кинд ски 
го вор ни тип) са ве ли ким бро јем ино ва ци ја, тј. бал ка ни за ма ко ји во де ка си гур ној раз град-
њи ак це нат ског си сте ма. Ути цај ве ћин ског до ми цил ног ру мун ског је зи ка не из бе жан је, 
сва ко днев ни и у свим до ме ни ма и то је глав ни раз лог за ова кву си ту а ци ју.

Кључ не ре чи: Фен лак, шу ма диј ско-вој во ђан ски ди ја ле кат, ки кинд ски го во ри, 
бал ка ни зми, ру мун ски стан дард ни је зик.

The pur po se of the pa per is to gi ve an over vi ew of the pro so dic system of the spe ech of 
the vil la ge Fen lak in Po mo riš je, and to de fi ne its di a lect pla ce ment mo re cle arly. As a cor pus 
for the abo ve men ti o ned analysis, ma te ri als gat he red in the fi eld by the aut hor in May, 2018 
we re used. The fol lo wing ac cent in no va ti ons are analyzed: (1) the to ne ne u tra li za tion of short 
ac cent pro so de mes, (2) the ra re oc cur ren ce of long vo wels af ter ac cen ted ones, (3) the ra re 
ne u tra li za tion of long ac cen ted pro so de mes, and (4) the fa cul ta ti ve ap pe a ran ce of ex pi ra tory 
ac cent. The con clu sion is that the spe ech of Fen lak es sen ti ally be longs to the Šu ma di ja-Vo j-
vo di na di a lect (of the Ki kin da spe ech type) with a lar ge num ber of in no va ti ons, i.e. Bal ka nisms 
that lead to the cer tain de con struc tion of the ac cent system. The in flu en ce of the ma jo rity 
do mi ci le Ro ma nian lan gu a ge is una vo i da ble, every day and in all do ma ins and it is the main 
re a son for this si tu a tion.

Key words: Fen lak, Šu ma di ja-Vo jo vo di na di a lect, Ki kin da spe ech pat terns, Bal ka nisms, 
stan dard Ro ma nian lan gu a ge. 

1. Увод. Фен лак или Фел нак (рум. Fel nac) је се ло и сре ди ште исто и ме-
не оп шти не ко ја при па да окру гу Арад у Ре пу бли ци Ру му ни ји. На се ље је 
зна чај но по при сут ној срп ској на ци о нал ној ма њи ни. На ла зи се у ис точ ном 
де лу ру мун ског Ба на та на 20 км ју го за пад но од гра да Ара да у По мо риш ју. 
Ме сто се пр ви пут по ми ње у пап ским до ку мен ти ма у пе ри о ду од 1332. до 
1337. го ди не. Би ло је то ста ро ме сто, та да ка то лич ка па ро хи ја. Краљ Ма ти ја 
је тај по сед у око ли ни Ара да пре дао у ру ке 1478. или 1484. го ди не срп ским 
де спо ти ма Јак ши ћи ма. По дру гом по дат ку по кло нио им је пу ста ру Фен лак 
16. ја ну а ра 1486. го ди не. У тур ско вре ме би ла је ту твр ђа ва оста ла од Јак ши ћа 
на ле вој стра ни Мо ри ша ни же Ара да. Па ро хиј ско зва ње и цр кве не ма тич не 

* Рад је на стао у окви ру про је ка та „Ис тра жи ва ње кул ту ре и исто ри је Ср ба у Ру му ни ји” 
Цен тра за на уч на ис тра жи ва ња и кул ту ру Ср ба у Ру му ни ји, ко ји фи нан си ра Са вез Ср ба у Ру му-
ни ји и „Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зич ког про сто ра” (бр. 148001) 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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књи ге во де се од 1779. го ди не. По ми тро по лиј ском по пи су из 1865. го ди не 
Фен лак је са Мо но што ром имао 2927 на се ље них пра во слав них Ср ба. Пра во-
слав ни храм по све ћен Св. ар хан ђе лу Ми ха и лу опи сан је 1758. го ди не као гра-
ђе ви на од ци гле по кри ве на шин дром са др ве ним тор њем и ози да ном ико но-
ста сном пре гра дом. Но ва пра во слав на цр ква по све ће на Св. ар хан ђе ли ма 
Ми ха и лу и Га ври лу гра ђе на је 1804‒1807. го ди не. Пр ва шко ла у Фен ла ку 
ре ги стр о ва на је 1771. (или 1774) го ди не. Се ло је од дав ни на би ло ви ше на цио-
нал но а ме сни Ср би су од у век би ли ма њи на. По сле ви ше на се ља ва ња ру мун-
ског ста нов ни штва и аси ми ла ци је, Ср би су да нас још ма ло број ни ји али за 
Арад ски округ ипак зна чај на ет нич ка ску пи на. По по пи су из 2002. го ди не 
у се лу је би ло 8,4% Ср ба, али да нас их је је два 4% од укуп ног бро ја ста нов-
ни ка. Фен лак је за јед но са Тор њом крај ња тач ка на се ве ро и сто ку ру мун ског 
Ба на та где жи ве Ср би. Ни зак про це нат срп ског ста нов ни штва у се лу, ме шо-
ви ти бра ко ви, ви ше де це ниј ска изо ло ва ност од Ср би је и срп ског је зи ка, ге о-
граф ски по ло жај као и не из бе жна аси ми ла ци ја по сред но го во ре о сте пе ну 
(не)очу ва но сти срп ског је зи ка у се лу.

1.2. Гра ђу ко ју ана ли зи рам ску пи ла сам у ле то 2018. го ди не пу тем ау дио-
-за пи са и по пу ња ва њем де ло ва Упит ни ка за Срп ски ди ја лек то ло шки атлас 
(СДА) у ди рект ном кон так ту са ис пи та ни ци ма. Нај ви ше гра ђе са ку пи ла сам 
од три ис пи та ни ка му шког по ла ста ри је до би ко ји су, сем јед ног, оже ње ни 
Ру мун ка ма и од јед не ста ри је же не. Њи хо ва име на су: Жи ва Мо ми ров (1935), 
Дин ка Или је вић (1938), Ми ло сав Си мић (1947) и То ми слав Ни кић (1959)1. 
Пр ви оп шти ути сак о овом го во ру при су сре ту са ис пи та ни ци ма, по ред тон-
ске и кван ти тет ске не у тра ли за ци је ак цен та, од но сио се на из у зет но отво ре ни 
из го вор крат ких на гла ше них во ка ла о и е у од ре ђе ним по зи ци ја ма као што 
је то слу чај у ки кинд ској и та ми шкој го вор ној зо ни у ср би јан ском Ба на ту 
(ИвИћ и др. 1994: 161). Пре ци зни ји по да ци о во кал ској бо ји на ћи ће се у на-
ред ном ра ду о во ка ли зму ово га го во ра.

По ме ну ћу, украт ко овом при ли ком, сво ја на чел на за па жа ња о ис пи та ни-
ци ма и њи хо вом го во ру. Жи ва Мо ми ров (про фе сор у пен зи ји) че сто ко ри сти 
фра зу браћа Румуни, што са мо по твр ђу је при ја тељ ски од нос из ме ђу Ру му на 
и Ср ба у се лу о ко јем на ла зи мо и дру ге по сред не ин фор ма ци је код оста лих 
ис пи та ни ка.2 Ж. М. рад ни век про вео је као про фе сор у ло кал ној шко ли и 
том чи ње ни цом мо гла би се об ја сни ти че шћа упо тре ба ду гих ак це на та (два2...) 
и, до ду ше вр ло рет ка, по ја ва крат ко у зла зног ак цен та у ње го вом го во ру (вe83нча, 
лo3за, пo3пуштамо). О ста њу срп ског је зи ка у Фен ла ку нај бо ље све до че ње-

1 Овом при ли ком нај то пли је се за хва љу јем мо јим ис пи та ни ци ма за го сто прим ство и 
спрем ност да ми иза ђу у су срет.

2 О од но су из ме ђу ова два при ја тељ ска на ро да и њи хо вих струк ту рал но та ко раз ли чи тих 
је зи ка, из дру ге ви зу ре, го во ри се и у по ме ну тој мо но гра фи ји Ба нат ски го во ри шу ма диј сковој
во ђан ског ди ја лек та (ИвИћ и др. 1994: 22): „...Ру му ни су се у ба нат ску рав ни цу до се ља ва ли 
де ли мич но спон та но, без ини ци ја ти ве вла сти или ве ле по сед ни ка (...) ра до су ула зи ли као по је-
дин ци или ма ње гру пе у срп ска се ла: Њи хо вој ет нич кој аси ми ла ци ји по го до ва ли су за јед нич ка 
ве ра и че сти ме шо ви ти бра ко ви. Оту да ру мун ска пре зи ме на у мно гим срп ским по ро ди ца ма, 
чак и у та кви ма у ко ји ма да нас ни ко не зна ру мун ски (...) Та ква си ту а ци ја отво ри ла је вра та струк-
ту рал ном ути ца ју ру мун ског је зи ка на срп ске ба нат ске го во ре (...)”. 
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го ве ре чи: „Kad nеma{ s kиme da gоvo ri{ sр6pski...kad gоvo ri{ dеset оdsto 
sr61pski, de ve dеse t оdsto rуmun ski, tе{ko je...mi2 smo se da4li svе na vlа{ki... 
Mоja mаti se уda la оvde i уmr6la nиje znаla dоbro rуmun ski .ˮ Дин ка Или-
је вић (1938), до ма ћи ца, ро дом је из обли жњег се ла Са ра во ла са ком пакт ни јом 
и број ни јом за јед ни цом Ср ба, али већ ви ше од 60 го ди на жи ви у Фен ла ку. 
Код ње сам нај че шће чу ла но ви ду ги ак це нат (панаталoне, нoшње) као и 
ду же ње крат ко у зла ног ак цен та (пo34јац), што је осо би на и ба нат ских го во ра 
шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та у Ср би ји (ИвИћ и др. 1994: 51). Ми ло сав 
Си мић, ту тор у цр кви, ин те ли ген тан је и оба ве штен чо век, али са оште ће-
ним слу хом. Све ак цен те до след но и упа дљи во скра ћу је, отва ра ско ро у свим 
по зи ци ја ма крат ко о и е и чу ва до ста ди ја лек ти за ма. Нај ви ше гра ђе за пи са-
ла сам од овог ис пи та ни ка. То ми слав Ни кић, до ма ћин ис пред Са ве за Ср ба у 
Фен ла ку и нај мла ђи ис пи та ник, био је ве за из ме ђу ме не и ис пи та ни ка. Као 
не ка вр ста су пер ви зо ра, че сто је на ру мун ском је зи ку из го ва рао реч ко је 
оста ли ис пи та ни ци ни су мо гли да се се те ка ко зву чи на срп ском. Во ди срп-
ско фол клор но дру штво ко је че сто са сво јим про гра мом го сту је у Ср би ји.

1.3. Иа ко се осо би не го во ра Фен ла ка ни су на шле у обим ној мо но гра фи ји 
Ба нат ски го во ри шу ма диј сковој во ђан ског ди ја лек та као што је то слу чај 
са не ким дру гим срп ским го во ри ма у Ру му ни ји (ИвИћ и др. 1994; 1997), гео-
граф ски по сма тра но го вор овог се ла тре ба ло би да при па да ки кинд ском 
(се вер ном) го вор ном ти пу3. Ру мун ски лин гви ста Мир ко Жив ко вић, та ко ђе, 
по сма тра ни го вор свр ста ва у се вер ни ло кал ни тип, ко ји об у хва та те ри то ри ју 
се вер но од Та ми ша и По мо риш је (жИв Ко вИћ 1976: 274‒275). По кла си фи ка-
ци ји Ми ле та То ми ћа го вор Фен ла ка спа да у но во што кав ске4, пра ве гор њо-
ба нат ске ко ји су, уз ве ли ки стра ни ути цај, нај слич ни ји срп ском књи жев ном 
је зи ку (То мИћ 1984: 251–257). Изо гло се ки кинд ског (се вер ног) го вор ног типа 
као и та ми шког (ју жног) са ср би јан ске стра не при род но се про ду жу ју и пре-
ко гра ни це са Ру му ни јом. На и ме, ка рак те ри сти ке го во ра с ру мун ске стра не, 
у на че лу, од го ва ра ју осо би на ма го во ра са ср би јан ске стра не (ИвИћ и др. 1994: 
37). 

Про зо диј ске осо би не го во ра Фен ла ка по ре ди ће се са опи са ним ак це нат-
ским осо би на ма го во ра ове ди ја ле кат ске зо не у Ру му ни ји и Ср би ји. У Ру му-
ни ји опи са ни су про зо диј ски си сте ми го во ра Ди ња ша (лон чАР РА И чЕ вИћ 2017), 
Руд не (бо ШњА Ко вИћ ‒ вА РЕ нИ КА 2008), В. Се ми клу ша (бо ШњА Ко вИћ – ПР вУ-
ло вИћ 2011) и В. Сен пе те ра (дРА ГИн 2019), а у Ср би ји то је учи ње но за ки кинд-
ску и та ми шку го вор ну зо ну у мо но гра фи ји о го во ри ма Ба на та шу ма диј ско-
-вој во ђан ског ди ја лек та (ИвИћ и др. 1994). 

Са ку пље на гра ђа би ће из ло же на пре ма ус по ста вље ном ак це нат ском 
мо де лу (ИвИћ 1985: 59), а по том и ана ли зи ра на.

3 О по де ли ба нат ских го во ра шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та на та ми шки (ју жне) 
и ки кинд ски (се вер ни) го вор ни тип пр ви пут се го во ри у ИвИћ 1985: 78. Иста кла си фи ка ци ја 
при хва ће на је и у мо но гра фи ја ма ИвИћ и др. 1994; 1997. 

4 М. То мић но во што кав ским го во ри ма на зи ва го во ре у следeћим на се љи ма: Арад, Арад-
-Гај, Беч ке рек, Бу ћин, Ча над, Че неј, Ди њаш, Фен лак, Фењ, Гад, Ке ча, Ке твељ, Кнез, Иван да, 
Мо но штор, Му нар, Наћ ва ла, Над лак, Не мет, Печ ка, Са ра во ла, Ве ли ки Се ми клуш, Ве ли ки 
Сем пе тер, Те ми швар, Тор ња и Вар јаш.
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2. сУд бИ нА /  1/ ИЗА нЕ АК ЦЕн То вА нЕ КРАТ Ко ћЕ

2.1. Тип se strа
а) u bli zиnu, br zиna, bуrma, vr6tеno, da lеko , dаska, dо 8bro, dо{la, 

dо{li, dуgme, du ̀ иna , `еna, u `i vоtu , za ba dаva , zеmqa, иgla, и{li, jеdna, 
jеdno, mаgla, od mеne, su ga mеtli, mоje5, mr6tvаca, nа{li, nиje, kod wеga, оna, 
оre ̔орахʼ, od tоg pоsla, prи{li, se81lo, sеstru, sla zиna, slo bоda, snаja, snаje, 
stаklo, hр6|a, tvоja cvеkla;

б) lo3za;
в) re4pa, ma4ja.
Са отво ре не ул ти ме крат ки ак це нат, го то во увек, пре но си се на прет-

ход ни крат ки слог пр во као крат ко у зла зни, а тек по том до ла зи до тон ске 
не у тра ли за ци је и по ја ве крат ко си ла зног. Ути цај ру мун ског је зи ка од го во ран 
је за не у тра ли за ци ју тон ских опо зи ци ја, тј. за по ја ву крат ко си ла зног ак цен-
та, уме сто оче ки ва ног шу ма диј ско-вој во ђан ског крат ко у зла зног. 

Је ди ни при мер са уз ла зним крат ким ак цен том lo3za од го вор је на ди-
рект но пи та ње из Упит ни ка, што зна чи да је ис пи та ник са слу шао пи та ње, 
на пра вио па у зу раз ми шља ју ћи о од го во ру и по том спо ри је го во рио и са 
ви ше па жње ар ти ку ли сао од го вор, што је до ве ло до си ту а ци је да се по ја вио 
ак це нат ски лик дру га чи ји од оно га у нор мал ном раз го вор ном тем пу. Да кле, 
оче ки ва ни крат ко у зла зни ак це нат у овој по зи ци ји са мо је по ка за тељ ста ри-
јег ста ња у овом ино ви ра ном шу ма диј ско-вој во ђан ском го во ру.

У при ме ру re4pa прет по став ка је да се ра ди о лек си ка ли зо ва ном ак цен ту 
јер је исти ак це нат ски лик ове ре чи за бе ле жен у ср би јан ском де лу Ба на та 
(ИвИћ и др. 1994: 198) и у ју жној Бач кој, тач ни је, у Шај ка шкој, у се лу Чу руг 
на гра ни ци са Ба на том (дРА ГИн 1991: 640). У ma4ja (станд. ma3ja у: РМС 3: 275) 
до шло je до ду же ња во ка ла пред со нан том, што је че ста по ја ва у срп ским 
ди ја лек ти ма (РЕ мЕ ТИћ 1985: 66; ИвИћ 1999: 319; дРА ГИн 2015: 99). 

У В. Се ми клу шу у про зо диј ској ана ли зи ау то ри по ми њу са мо при ме ре 
са крат ко у зла зним ак цен том (pe3klo, mo3gla). Ма да ис ти чу чи ње ни цу да „Под 
ути ца јем ру мун ског је зи ка до шло је (...) до про ме не крат ко у зла зног у крат ко-
си ла зни (...) ,ˮ не да ју ни је дан при мер из ове ка те го ри је (бо ШњА Ко вИћ – ПР вУ-
ло вИћ 2011: 181). У В. Сен пе те ру пре о вла ђу ју при ме ри са крат ко си ла зним 
ак цен том, ма да има и оних са крат ко у зла зним (vоda, `еna; lo3za) (дРА ГИн 
2019). У Ди ња шу, та ко ђе, крат ко си ла зни се увек по ме ра са отво ре не ул ти ме 
на крат ко ћу или као крат ко у зла зни или, под ути ца јем ру мун ског је зи ка по-
сле тон ске не у тра ли за ци је, као крат ко си ла зни: de3ca, do3{la; `еna, sеstra. 
По ред то га, по ми њу се и ак це нат ски ли ко ви o4na, i4{la, mo4gla, ко ји се ту ма-
че као „сво је вр сна не у тра ли за ци ја тон ског обе леж ја” (?) (лон чАР РА И чЕ вИћ 
2017: 162‒163). Слич на си ту а ци ја је и у го во ру Руд не6. Та мо на ла зи мо no3ga, 
we3ga, као и vоda, grоba, по ред при ме ра са ка но вач ким ак цен том (de4ca, do4bra) 
(бо ШњА Ко вИћ – вА РЕ нИ КА 2008: 220).

5 Стан дард ни ак це нат ове ре чи је дво јак: mo3je и mo3je5, што зна чи да се по ме ну ти ак це-
нат ски лик мо гао по ја ви ти и у т. 3.1. (РМС 3: 413).

6 То мИћ (1984: 251–257) го во ре Руд не, Га ја, Де жа на, Ден та, Ђи ра, Ов се ни це, Пар це, Сен-
ђу ра ђа, Со ке, Тол ва ди је, Ча ко ва на зи ва ме шо ви тим, бу ду ћи да се у њи ма сре ћу и ста ро што кав-
ске и но во што кав ске осо би не.
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2.2. Тип je zi1k 
а) di gоd, {ta gоd, kar tеl;
б) аvgust, bаrjak, bиber, go spоdi n, иzvor, jаstuk, jеdan, jе~am, kоv ~eg, 

ku kуru z, kуpus, lоnac, mоler, ni jеda n, wеgov, оvas, о8tac, pаjvan, pa  rаstos, 
pоtok, rеcep, tеmeq, tи{qer7, tрbu, уnuk, уskr6s, u Fеlnak, frу{tuk, 
~аr{av, u Yе8nej, {е}er;

в) ba34rjak, po34jac8.
У си ту а ци ји ка да се крат ки ак це нат пре но си са за тво ре не ул ти ме на 

крат ку пе нул ти му ре зул тат је исти као у прет ход ној ка те го ри ји, тј. пре не-
се ни ак це нат је, за хва љу ју ћи ути ца ју ру мун ског, од крат ко у зла зног пре шао 
у крат ки си ла зни. При ме ре са ста рим ме стом ак цен та di gоd, {ta gоd тре ба 
при хва ти ти услов но за то што се та кви об ли ци мо гу схва ти ти као јед на ак-
це нат ска це ли на са ста вље на од две ре чи, а не као јед на пу но знач на реч ка ко 
је ов де пред ста вље но9 (ИвИћ и др. 1994: 65). Стра на реч kar tеl за др жа ва 
свој ау тох то ни ак це нат (ИвИћ и др. 1994: 67). Ни је за бе ле жен ни је дан при мер 
са ду го у зла зним, ка но вач ким ак цен том, као што је то слу чај у су сед ним 
се лима Вар ја шу, В. Се ми клу шу, В. Сен пе те ру и не што уда ље ни ји ма, на ју гу, 
Шен ђур цу и Руд ни (lo4nac, po4tok; no4vac; ko4per, po4greb; `e4na, do4{li, 
mo4gla; Bo4`i}, `i4vot, o4re, o4tac, pa4roh, po4top, ci li4nder) (дРА ГИн 2013a: 
62, 63; 2019; бо ШњА Ко вИћ – ПР вУ ло вИћ 2012: 181; бо ШњА Ко вИћ – вА РЕ нИ КА 
2008: 220, 221). При ме ре po34jac10 и ba34rjak са про ду же ним крат ким ак цен том 
за ба ле жи ла сам од Дин ке Или је вић ро дом из су сед не Са ра во ле ко ја, ина че, 
у свом го во ру бо ље од оста лих ис пи та ни ка чу ва ду го у зла зни ак це нат. Ва жно 
је по ме ну ти и чи ње ни цу, ко ја се кон ста ту је у мо но гра фи ји о го во ри ма Ба-
на та, да се на це лој те ри то ри ји Ба на та шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та 
сти че ути сак „о ду жем тра ја њу крат ких ак цен то ва них во ка лаˮ (ИвИћ и др. 
1994: 51). В. о то ме и мо сКо вљЕ вИћ 1938: 23 (нап. 11). По ред то га, аре ал ка-
но вач ког ак цен та не до пи ре та ко да ле ко на се вер.

2.3.Тип lo pa1ta 
а) avlиja, bo gаti , gvo ̀ |еni, di rиgu je, je iz brиsa na, iz brи{e m, iz  mо

lo van, isеkla, jef tиka, na slоni  (3.мн.през), naу~i du, naу~i mo, ostа rio, 
Gоspo di po mиlu j, po ne dеqa k, pri vаtio , pro iz vоdi{ , pro fеso ra, svi wеti
na, u Fen lаku;

б) аvli ja, ar mуni ka, bеrbe rin, bе{i ka, bуrgi ja, vеrid ba, vo dеni ca, vоle
li, gvоzde na, gоmi lu, go spоdi nu, dиrek tor, dо{qi ca, iz vоdi li, иma ju, u 
Klиsu ru, ko bаsi ca, lиva da, li tуrgi ju, qу{ti ka, mаka ze, Ma xаri ca, mеtnu
la, pаpri ka, pаti qak, r61va ju, rоdi te qi, sеdi li, sиke ra, sиki ra, sta rуdi je, 
stоli cu, tu lуzi na, upo kоjio , hиqa du, cиpa le, cиpe le, cvеta la, ~аk{i re, 
xиge ri ca, {o gоri ca;

в) se4stri ca. 

7 Ова реч мо же има ти два ак це нат ска ли ка: tи{qer, ti3{qer (РМС 6: 221).
8 Ова реч мо же има ти два ак це нат ска ли ка: po3jac, po4jac (РМС 4: 615).
9 И по ак ту ел ном пра во пи су ова кве кон струк ци је пи шу се дво ја ко: као јед на реч или 

као две.
10 У стан дард ном срсп ком је зи ку ова реч мо же би ти ак цен то ва на крат ко у зла зним или 

ду го у зла зним ак цен том (Рмс 4: 615).



110 ГОР ДА НА ДРА ГИН

Из ме ди јал не по зи ци је крат ки ак це нат се, као и у прет ход не две ка те-
го ри је, нај че шће пре но си на прет ход ни крат ки слог као уз ла зни, а по том 
ме ња ин то на ци ју. По ред то га, у 24 при ме ра но ти ра но је и ста ро ста ње, по ло жај 
крат ког ак цен та на уну тра шњем сло гу. Из овог спи ска мо гу се ис кљу чи ти 
сло же ни це Au stroуgar ska и po qo prиvred nik са спој ним во ка лом јер та-
кво га су ти па да дру ги део сло же ни це сво јом се ман ти ком зах те ва да ак це нат 
бу де на ње му (ИвИћ и др. 1994: 64). Ина че, ре чи ово га ти па чу ва ју ста ро ме сто 
ак цен та у мно гим срп ским ди ја лек ти ма (в. ИвИћ и др. 1994: нап. 67) као и у 
раз го вор ном стан да рд ном је зи ку. С дру ге стра не, ни је без зна ча ја по да так 
да нео че ки ва ни ак це нат у лек се ми se4stri ca11 ко ја зна чи ̔се стри на кћи՚ ле жи 
у мо гу ћој чи ње ни ци да се дру гим ак це нат ским ли ком она се ман тич ки одва ја 
од де ми ну тив ног об ли ка ре чи se3stra (: se3stri ca).

У В. Се ми клу шу на ла зи мо при ме ре из ове ка те го ри је (mаka zi ca ma, 
уzi ma la, nеde qom) као илу стра ци ју за ал тер на ци ју крат ко у зла зног ак цен та 
крат ко си ла зним ма да су кон ку рент ни ли ко ви са оба ова ак цен та (ra3ki je) 
(бо ШњА Ко вИћ ‒ ПР вУ ло вИћ 2012: 180, 181). У В. Сен пе те ру сре ћу се об ли ци 
са крат ко си ла зним и крат ко у зла зним ак цен том, уз на по ме ну да је пр вих 
знат но ви ше (аqi ne, bаbu ra : kr63ma ~a), али рет ко се на ла зе и при ме ри са 
не пре не се ним ак цен том (bar jаci, cr6vоti na) (дРА ГИн 2019). За бе ле же ни 
при ме ри у Ди ња шу по ка зу ју да је крат ко си ла зни ак це нат иза крат ко ће до-
след но за хва ћен но во што кав ским по ме ра њем, а број при ме ра са ме та то ни-
јом ма њи од оних ко ји су на кнад но при ми ли си ла зну ин то на ци ју (dоno si{, 
иma la, qу{ti ka : ko3{u qa). За бе ле же но је и ма ло при ме ра са ста рим ме стом 
ак цен та (sta rиji, uvаti), а знат но ви ше оних са про ду же ним крат ко у зла-
зним (po4di gli, po4mog ne) (лон чАР РА И чЕ вИћ 2017: 163, 164). И у Руд ни, ка ко 
ка жу ау то ри, „број при ме ра са ме та то ни јом (125) за о ста је за они ма у ко ји ма 
је ак це нат на кнад но по при мио си ла зну ин то на ци ју (157)ˮ (kоm{i ni ca, krаqi
ca : po3je de te, po3to pi). Ов де је зе бе ле же но и зна чај но ма ње при ме ра са не-
пре не се ним ак цен том, као и не што ви ше оних са ду же њем ак цен та (sta rиji, 
go rеla ; va4lce re, go4vo rim) (бо ШњА Ко вИћ – вА РЕ нИ КА 2008: 222, 223).

3. сУд бИ нА /  2/ ИЗА нЕ АК ЦЕн То вА нЕ КРАТ Ко ћЕ

3.1. Тип se stre 2 (ген. јд)
а) mеne me bоli, bоkal vо8de, glаvni nаrod, dvоje dе8ce, dоji, dо{o, dve2 

`е 8ne, zаto kа`em, iz te 1 zеmqe, gоmi lu zеmqe, zоve, иdu, iz dр 6`u , izи{o, 
иmo, и{o, kqу~a, kоje, оve (по ка зна за ме ни ца), оne (по ка зна за ме ни ца), оni 
(по ка зна за ме ни ца), pе~e, pоso, pо{o, sеdi, tаko12 su, to lиko13, у~i;

б) ve83n~a.
Ду го си ла зни се ни је за др жао на ул ти ми не го се увек, по новoшт о кавском 

мо де лу, пре нео на пе нул ти му и дао крат ко у зла зни ко ји је, под ути ца јем ру мун-
ског, пре шао у крат ко си ла зни. Ни ду ги слог иза ак цен та, у овој по зи ци ји, 
ни у јед ном при ме ру ни је са чу ван. У су сед ном В. Се ми клу шу за бе ле же ни 

11 Мо ско вље вић (1938: 23) кон ста ту је да се до го ди ло ду же ње ак цен та у тро сло жним ре чи ма. 
Као вр ло ар ха ич на ова по ја ва бе ле жи ла се ши ром Вој во ди не и у пе ри фе риј ским го во ри ма ван 
ма ти це.

12 У стан дар ду је дво ја ко: ta3ko5 и ta3ko (РМС 6:130).
13 У стан дар ду је дво ја ко: to li3ko 5 и to li3ko  (РМС 6: 232).
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су при ме ри са спо ра дич ним не пре не се ним ак цен том и то са мо у стра ним 
ре чи ма: mi le 2, ma kra me 2 (бо ШњА Ко вИћ – ПР вУ ло вИћ 2011: 181). У при ло же ним 
дијалекaт ским тек сто ви ма из овог ме ста, ипак, нај че шће на ла зи мо пре не се ни 
ду ги на прет ход ну крат ко ћу као крат ко у зла зни (pe3~e, bo3le, sto3ji) (бо ШњА-
Ко вИћ – ПР вУ ло вИћ 2011: 201, 202). В. Сен пе тер у овој по зи ци ји има са мо 
крат ко си ла зни ак це нат, са се кун дар но из ме ње ним то ном (`vi dуka, zоve) 
(дРА ГИн 2019). У Ди ња шу се нај че шће ду го си ла зни са ул ти ме пре но си на 
крат ку пе нул ти му по шу ма диј ско-вој во ђан ском мо де лу, тј. као крат ко у зла-
зни (pe3~e, tr3~i), ма да има и при ме ра са на кнад но ино ви ра ном ак цент ском 
вред но шћу (sеstre, zоve). По ми ње се и слу чај да „у овој по зи ци ји крат ко уз-
ла зни ак це нат мо же да се про ме ни у ду го у зла зни: ta4koˮ (лон чАР РА И чЕ вИћ 
2017: 165). У го во ру Руд не у овој по зи ци ји кон ку рент на су два крат ка пре-
не се на ак цен та, са бла гом пред но шћу ста ри јег ста ња, тј. при ме ра са крат ко-
у з ла зним ак цен том (zo3vu, i3du : kрsti, lе`i). И ов де ау то ри по ми њу ак це нат-
ски лик ta4ko, као што је за бе ле же но у Ди ња шу (бо ШњА Ко вИћ – вА РЕ нИ КА 
2008: 223). 

3.2. Тип ju na2k
а) De re 2w, `a ra2~, ko lek ti2v, ko {ar ka2{, pre zbi te ra2t, Fi li mo2n, fu

{e ra2j;
б) {pa nаk ̔спа наћ ҆;
в) аpril, Bаnat, ba rиto n, bоkal, vоdir, vр{wak, gуsla~, do nеse m, 

dо{qak, dр`im, dуvan, иde{, иmam, иma{, kоmlov, kоpa~, kоsa~, krоnpir, 
kr61sti}, lеva~ ̔ле вакʼ, lеkar, ma te rиja l, mlеkar, po mоjim, mоjoj, na je dаre d, 
nеmoj, о 8vaj, оnom, о 8pet, osam dеset, pаket, pаsuq, pеtnajs, prо dam, pro
stиra~ , Rуmun, svе~ar, sеdim, sе8qak, s wеgo vom sеstrom, sоkak, stоmak, 
tаwir, Te mи{var, tиgaw, tоl~ir ̔ле вакʼ, Fi lиmo n, cr kvеwa k, ~оkaw, 
{e zdе8se t;

г) vе8se qak; a4stal; pe34{kir.
Ду го си ла зни ак це нат на за тво ре ној ул ти ми мо же да има три сле де ће 

со лу ци је: 1) да се за др жи не из ме њен (De re 2w, `a ra2~, ko lek ti2v...), 2) да оста-
не на свом ме сту и скра ти се у крат ко си ла зни ({pa nаk) или 3) да се пре не се 
на пе нул ти му као крат ко у зла зни и по сле тон ског ни ве ли са ња пре ђе у крат-
ко си ла зни (аpril, Bаnat, ba rиto n...). При ме ри vе8se qak, a4stal и pe34{kir 
не укла па ју се у по ме ну ти си стем. На и ме, у пр вом слу ча ју ра ди се о ана ло-
шком ак цен ту пре ма ре чи sе8qak14, док је ду го у зла зни у дру гој ре чи јед на 
од мо гу ћих ак це нат ских ал тер на ци ја овог хун га ри зма за бе ле же на и у ба нат-
ским го во ри ма Ср би је15. При мер pe34{kir по твр ђу је про ду же ни крат ко у зла-
зни ак це нат (в. 2.2.в). У сле де ћим при ме ри ма de ve dеs i sеdme, de ve dеz sеdam, 
pe dеs оsam, osam dеs dе 8ve te, osam dеs sеdam, {e zdеs, крат ко си ла зни ак це нат 
на ул ти ми крај њи је ре зул тат ели зи је е из по след њег сло га при бр жем из го во-
ру де се тич них бро је ва од 40 до 90 при че му се крат ки уз ла зни, се кун дар но, 
по сле пре но ше ња, скра ћу је у крат ко си ла зни. Иста си ту а ци ја је за бе ле же на 
и у го во ру ба нат ских се ла са ср би јан ске стра не (ИвИћ и др. 1994: 66). 

14 Обе лек се ме за бе ле же не су од истог ка зи ва ча у син таг ми sе8qak vе8se qak, што до зво-
ља ва мо гућ ност да се ра ди о ана ло ги ји.

15 Ак це нат ски лик a4stal за бе ле жен је у Еле ми ру (РСГВ 1: 59).
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У В. Се ми клу шу и у су сед ном В. Сен пе те ру за бе ле же ни су и при ме ри 
i3de5m, kro3mpi5r, ta3wi5r; ko3pa~, pa3suq са крат ко у зла зним ак цен том (бо ШњА-
Ко вИћ – ПР вУ ло вИћ 2011: 181; дРА ГИн 2019), као и они са крат ко си ла зним у В. 
Се ми клу шу ({pиtal) (бо ШњА Ко вИћ – ПР вУ ло вИћ 2011: 200), и pаsuq (по ред 
pa3suq) у В. Сен пе те ру. В. Се ми клуш чу ва ста ро ста ње је ди но у стра ним 
ре чи ма као што су: di ja be 2t, mo de 2l, ste la2̀ , док је у при ме ри ма dу}an, sоkak 
под ути ца јем ру мун ског, крат ко у зла зни ак це нат ал тер ни рао са крат ко си ла-
зним (бо ШњА Ко вИћ – ПР вУ ло вИћ 2011: 181). У В. Сен пе те ру ни је за бе ле жен 
ни је дан при мер са ду го си ла зним на за тво ре ној ул ти ми (дРА ГИн 2019). У 
Ди ња шу мо гу се на ћи три мо гу ће ва ри јан те: 1) не пре не се ни ду ги на ста ром 
ме сту (asta2l, Ba na2t, Ba ra ga2n), 2 ) крат ко у зла зни, тј. ме та то ниј ско пре не-
се ни ду ги на крат ку пе нул ти му (zo3ve{, kr3sti{) и 3) пре не се ни и се кун-
дар но ино ви ра ни крат ко си ла зни (sеstra, sеdim) (лон чАР РА И чЕ вИћ 2017: 
165). У Руд ни у овом ак це нат ском ти пу ре ђе се чу ва ду го си ла зни на ста ром 
ме сту (aj gi2r, Te mi {va2r), а че шће се пре но си на крат ку пе нул ти му та ко да су 
при ме ри са ме та то ни јом ду пло фре ке вент ни ји од оних са се кун дар но про-
ме ње ним крат ко у зла зним у крат ко си ла зни (pa3su5q, ze3mqom : sеdim, stоjim). 
Не пре не се ни ак це нат го вор Руд не свр ста ва у та ми шки го вор ни тип шу ма диј-
ско-вој во ђан ског ди ја лек та. (бо ШњА Ко вИћ – вА РЕ нИ КА 2008: 224). 

3.3. Тип ne pra2vd a
а) Va si2li je, u gim na2zi ju, Da li bo2rk a, de vo2jk a, `en ska2ro{ , ive 2rje, iz

vi wa2va m se, isto2ri ja, oda2qi du, osve 2tu, pe ca2ro {, po ka2̀ e , pri ve 2|e ̔ оби чај 
да се це ле но ћи се ди крај мр тва цаʼ, iz Ru mu2ni je, u Ru mu2ni ji, te le vi2zo r, 
fu {e ri2ra ;

б) Alek sаndra, ga zиra ni, za mе{a du, di vаni m, za hvаli du, Ka ~a vеnd a, 
Ki kиnd a, u Ki kиnd u, ko rиst e, ko rиst i, na pиsa no, od mаra m, po zаjmim, po
qуbi du, po qуbi  ga, raz go vаra mo, sa rаni mo, te le vиzo r, uzаjmi mo, se upo
tre bqаva, unуtra, se ce lиva , ~e stиta m;

в) bоsan sko, vе}in ski, vе~er wu, gиmna zi ju, dе8ve te, dеvoj ka, dеcem bar, 
dу{an ka, evаn|e qe, zаvr {i, zаgr6ne, иspla te, Jоvan ka, kоlev ka, kоri  ste, 
nаpi sa no, nаpi sa nu kwиgu, nаpi {e te, nоvem bar, pе~ur ka, pеca ro{, pоvu ko, 
pоka ̀ e, pоkoj ni, pоkre nem, pоna vqa{, pоsled wa, pоsled we, Rуmun ka, rуmun
ske, rуmun skom, se dam dе8se te gоdi ne, slоva~ ko, slоven skom, уva tu, уda vi 
(през.), уre di du, уre |en, fаmi li ja, fоrmi ra; 

г) jаko lаko po3pu {ta mo.
Као и у су сед ном срп ском го во ру у В. Сен пе те ру16 (дРА ГИн 2019) у овој 

по зи ци ји ста ри ду ги ак це нат мо же да се са чу ва не из ме њен и на свом ме сту 
(`en ska2ro{ , ive 2rje), да са чу ва ме сто али да се скра ти (Ki kиnd u, ko rиst e), 
да се пре не се на прет ход ни крат ки слог и по сле тон ске ни ве ла ци је пре ђе у 
крат ко си ла зни (kоlev ka, kоri ste) или да се (са мо у јед ном при ме ру!) пре-
не се на прет ход ни крат ки слог, по шу ма диј ско-вој во ђан ском мо де лу, као 
крат ко у зла зни (po3pu {ta mo). У гра ђи се на шао, от при ли ке, под јед нак број 
при ме ра са не пре не се ним (ду гим или скра ће ним) ак цен том и оних у ко ји ма 
је ак це нат пре не сен и се кун дар но је про ме нио ква ли тет, по стао крат ко си-

16 Ово су за бе ле же ни при ме ри из В. Сен пе те ра: de vo2jk a, ote 2̀ e te; do lиva te,ko rиstim; 
kоko {ka, kоlev ka; da3ri5va, pe3~ur ka.
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ла зни. Је ди ни при мер са крат ко у зла зним ак цен том (po3pu {ta mo) за бе ле жен 
је код пен зи о ни са ног про фе со ра, нај ста ри јег на шег ис пи та ни ка17. С дру ге 
стра не, ве ћа фре квен ци ја при ме ра са скра ће ном ак це нат ском вред но шћу на 
ста ром ме сту (24) у од но су на оне са не пре не се ним ста рим си ла зним (16), 
упу ћу ју на чи ње ни цу да се ра ди о бал ка ни стич кој ино ва ци ји ко ја се кре ће 
у прав цу скра ће ња ак цен та. Нај ви ше је при ме ра са пре не се ним ак цен том 
ко ји се кун дар но ме ња ква ли тет, тј. по ста је крат ко си ла зни (43). За бе ле же ни 
при ме ри из Се ми клу ша увек су са крат ко у зла зним ак цен том (ko ri3n|a mo, 
o3far ba la) док их са крат ко си ла зним не ма (бо ШњА Ко вИћ – ПР вУ ло вИћ 2011: 
181). У опи су го во ра Ди ња ша, на жа лост, не ма мо ком пле тан по да так за овај 
ак це нат ски тип, сем сле де ће кон ста та ци је: „Ду го си ла зни ак це нат у ме ди јал ној 
по зи ци ји иза крат ко ће ве о ма је ста би лан (...) и у ве ћи ни при ме ра је за бе ле жен 
не пре не се ни ак це нат .ˮ Пе де се так при ме ра то и по ка зу ју (ko ko2{ka ma, fa
mi2li ja) (лон чАР РА И чЕ вИћ 2017: 165, 166). У Руд ни је ду го си ла зни у ме ди-
јал ној по зи ци ји вр ло ста би лан (za pa2nti{, za fa qi2va ) и кон ста ту је се да је 
ових при ме ра ско ро пет пу та ви ше од оних где се ак це нат пре но си, ме та то-
ниј ски или са на ка над ном по ја вом крат ко си ла зног (ru3mu5nski : dеvoj ke). 
Ова ква си ту а ци ја го вор Руд не, ис ти чу ау то ри, свр ста ва у та ми шки го вор ни 
тип (бо ШњА Ко вИћ – вА РЕ нИ КА 2008: 224).

4. сУд бИ нА/  1/ ИЗА нЕ АК ЦЕн То вА нЕ дУ жИ нЕ

4.1. Тип gla5va1
а) bra4na, bri4ca, de4te, |a4ce, |a4ci, le4|a, zo4va, je4la, klu4pe, ko la4~e , lo4tra, 

qu bi ~i4ca , Ma |a4re , da kуpi{ mle4ka, no4{we, s wo4me, o4vde, pan ta lo4ne, pa4r~e, 
ru4`a, Ru mu4ne , na so ka4ku , sta4blo, [va4be;

б) br6bqиvko, brиca, pro iz vоdi{  va gоne , u vi trиnu , vlаkno, vrеme, 
grеda, dе8te, dиka, dlеta, dу{a, у~i |аce, \уru, Emиna, su `иvi, zvаla, su 
se zvаle, zvаli, znаmo, prаvi du kan tиne, kqе{te, ko lа~e , krаqa Alek
sаndra, lаdno, la ̀ qиvk o, lаne smo bиli, Mиrko, mle81ko, mуwa, mu {kаrc i, 
nе}u, nиsmo, s wоme, obуkli, o81vde, оde, odеlo, pa na tlоne , pаr~e, plаta, 
Pе8ra, po lаko , pоpa, pоpi tra2`u..., po rеkl a, po ~еtk u, nеma nиka kva prаva, 
pra vo slаvci , pri ko pуta, Ru mуni , Ru sиni , svуkla, Slo vаci, u jеdnoj sаli, 
s kиme, sli nаvko , srеda, sto lаrstvo, tе~a, tе{ka, tе 8{ko je, Tоma, tri2 
tоrwa, trуdna, tu ber ku lоza , su tуkli, }еrka, }еrku, уja, fаla,у~a, u fi jоku , 
ce81lo sеlo, cе8lu, cеna, {an ga rеpa, {оqu.

Крат ки ак це нат са отво ре не ул ти ме увек се пре но си на прет ход ни ду ги 
слог и да је ду го у зла зни и по том се ни ве ли ше тон ска и кван ти тет ска ди стинк-
ци ја, те та ко има мо ак це нат ске ду бле те: de4te : dе8te; |a4ce : |аce; s wo4me : s 
wоme; mle4ka : mle81ko; ko la4~e  : ko lа~e ; o4vde : o81vde; pan ta lo4ne : pa na tlоne ; 
pa4r~e : pаr~e. Ова кво ста ње са мо по твр ђу је чи ње ни цу да је и ов де бал ка ни-
за ци ја у ве ли ком за ма ху.

У В. Се ми клу шу, у де лу ра да о ак це нат ском си сте му, за бе ле жен је при-
мер са пре не се ним, ду го у зла зним ак цен том (stru4ju) иа ко их у при ло же ним 
ди ја ле кат ским тек сто ви ма има ви ше (zve4zde, dva2 и po mi lio4na , ko rin |a4{i , 

17 О мо гу ћим раз ло зи ма по ја ве уз ла зних ак це на та код овог ис пи та ни ка в. го ре. 
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da4li..). За тим, сле ди по да так да је под ути ца јем ру мун ског је зи ка дoшло или 
до про ме не ду го у зла зног у ду го си ла зни, па у овој ка те го ри ји на ла зи мо на 
при ме ре tem pe ra tu2ru, la2ne или на оне са скра ће ним ду гим ак цен ти ма 
(reуma, dаla) (бо ШњА Ко вИћ – ПР вУ ло вИћ 2011: 181). У го во ру В. Сен пе те ра 
ду га пе нул ти ма увек је при ву кла крат ки аце нат и то го то во јед на ком фре-
квен ци јом по шу ма диј ско-вој во ђан ском мо де лу (ru4̀ a, sve4}u) или са се кун-
дар но тон ски и кван ти тет ски из ме ње ним ду го у зла зним у крат ко си ла зни 
(ko vа~i , kуqa) (дРА ГИн 2019). У Ди ња шу, у овој по зи ци ји, за бе ле жен je пре-
не се ни ду го у зла зни (gla4va, de4te, du4{a) уз ва ри јант не ли ко ве са ду го си ла-
зним ак цен том ко ји су се ја ви ли под ути ца јем ру мун ског (te 2{ko, vre 2dna). 
Ау тор ка се по зи ва на рад П. Иви ћа (ИвИћ 1990: 191, 192) и ка же да је ова 
бал ка ни стич ка осо би на ти пич на за го во ре ко ји су из ло же ни ути ца ју ру мун-
ског је зи ка (лон чАР РА И чЕ вИћ 2017 : 166). У овој по зи ци ји у го во ру Руд не 
ја вља се, у ве ли ком бро ју слу ча је ва, пре не се ни ду го у зла зни ак це нат (|a4ci, 
`i4va) док је при ме ра са се кун дар ним крат ко си ла зним знат но ма ње (tе{ko). 
Из о ста је и бал ка ни зам  4>  2 (бо ШњА Ко вИћ – вА РЕ нИ КА 2008: 225).

4.2. Тип na5ro1d
а) br ko4va c ̔бркајлиjа,̓ ze4jtin, kva4sac, pe4sak, ru4~ak, Sr1pski Sem pe4 ter , 

sep te4mbar, ok to4ba r, {ta4log;
б) Ame ri kаnac , be }аra c, vаro{, vа{ar, grеdeq, je dиna c, s mlеkom, 

nаziv, nаrod, nиsam, pеtak, pi jаna c, rаzboj, sva tоvac , svеtac, Sem pеter , 
si nоva c, tu |иna c, ~аmac, ~e tvр6ta k, {оgor. 

И у овој ка те го ри ји за ба ле же но је не пре вре ло ста ње у по гле ду ква ли-
те та и кван ти те та пре не се ног ак цен та. Ре ђе се чу ва ста ри је ста ње (при ме ри 
са ду го у зла зним ак цен том), док су че шћи при ме ри са крат ко си ла зним ко ји 
се на кнад но по ја вио под ути ца јем ру мун ског је зи ка.

У В. Се ми клу шу за бе ле же ни су са мо при ме ри са пре не се ним ак цен том 
на ду гу пе нул ти му на шу ма диј ско-вој во ђан ски на чин, са ду го у зла зним: 
ni4sam, ru4~ak, ce4loj (бо ШњА Ко вИћ ‒ ПР вУ ло вИћ 2011: 180, 200). У В. Сен пе-
те ру сре ћу се ли ко ви са пре не се ним ду го у зла зним ак цен том и са се кун дар но 
тон ски из ме ње ним и скра ће ним крат ко си ла зним (vra4bac, gu4sak; ko mаra c, 
lаdan). Ва ри јант ни ли ко ви по твр ђу ју не пре вре ло ста ње у овој ка те го ри ји 
(pe4sak : pеsak, ru4~ak : rу~ak) (дРА ГИн 2019). Из Ди ња ша не до ста је ком пле тан 
по да так, јер ау тор ка кон ста ту је да „по ме ра ње крат ко си ла зног ак цен та на 
не ак цен то ва ни кван ти тет са отво ре не ул ти ме у ве ћи ни слу ча је ва ре а ли зу је 
се као ду го у зла зни ак це натˮ и да је са мо та кве при ме ре (pe4tak, pi4sac) (лон-
чАР РА И чЕ вИћ 2017: 166). Го вор Руд не зна са мо за ду го у зла зни, пре не се ни 
ак це нат у овој ка те го ри ји (qu4bav, na4rod, na4sip) (бо ШњА Ко вИћ – вА РЕ нИ КА 
2008: 225).

4.3.Тип pi5ta1la
а) od va4ro {i, dro4to ve, qu4{ti ti, pu4`i na br zиna , ra4zli ka, }u4tat;
б) vаrni ca, u vаro {i, vиka ti, vrаti la, grаdi la, grаdi li, do lиva ti, 

Gvo zdеno vi}, ge ne rаci je, `иvi li, `иvio, zаko ni, zаko ne, za rаdi o, zvи`da
ti, zgrаdi li, kаza la, kаza li, kаza lo, Ki kиnxa ni, kуpi la, lеko vi, mеsi le, 
Mi lo sаvqe vi}, nаrod ne, pиta la, pиta li, plаti li, po vrеdi o, po dеli li, 
po zаjmi li, po rу~i lo, po slу`i lo, prи~a la, prи~a li, pri po vеda ti, rаdio, 
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rаdi li, raz go vаra ti, re vo lуci ja, u rе~i ma, Ru mуni ma, rу~a li, svlа~i ti, 
skrаti la, slу`i li, slу`i lo, strи~e vi, trа`i li, trиde set, }уti te, 
udаvio, se uprа{i le, ce lиva ju.

Много је чешћи пре не се ни ак це нат са ме ди јал ног слога на прет ход ни 
ду ги који је, услед ути ца ја ру мун ског је зи ка, по стао крат ко си ла зни, тј. ме та-
то ниј ски и кван ти тет ски из ме њен, не го ду го у зла зни по шу ма диј ско-вој во-
ђан ском обра сцу.

У све три по зи ци је (4.1, 4.2 и 4.3) ду ги слог ис пред ста рог крат ког ак цен-
та увек при вла чи ак це нат ко ји се у ве ћем бро ју при ме ра се кун дар но скра ћу је 
и ме ња тон до крат ко си ла зног. По ме ра ње ак цен та на шу ма диј ско-вој во ђан ски 
на чин, ме та то ниј ски уз са чу ва ни кван ти тет сло га на ко ји се пре но си, ре ђа 
је по ја ва. Ова ква си ту а ци ја ја сно го во ри да се у осно ви шу ма диј ско-вој во ђан-
ски го вор Фен ла ка бр зим тем пом бал ка ни зи ра.

У овој ка те го ри ји у В. Се ми клу шу, ау то ри бе ле же: ~e4sni ca (са пре не се-
ним ду го у зла зним); spre5mиli (са не пре не се ним крат ко си ла зним); pe 2vni cu, 
ku2pi li (са пре не се ним и ква ли тет ски из ме ње ним); skуpqa la, rаdi la (са 
пре не се ним и се кун дар но из ме ње ним и тон ски и кван ти тет ски). Да кле, за бе-
ле же не су све мо гу ће со лу ци је ко је се мо гу ја ви ти у овој ка те го ри ји (бо ШњА-
КовИћ – ПР вУ ло вИћ 2011: 180, 181). У го во ру В. Сен пе те ра ни жом фре квен-
ци јом бе ле же се при ме ри са пре не се ним ду го у зла зним ак цен том (`i4vi mo, 
zvi4`di te), док је оних са пре не се ним, па се кун дар но скра ће ним знат но 
ви ше (vаrni ca, ve zиva li, dr wоka lo). Ва ри јант ни ли ко ви (stri4co vi пре ма 
strиco vi) са мо до ка зу ју да се ни је уста ли ла ни јед на од две ју по ме ну тих 
со лу ци ја (дРА ГИн 2019). У Ди ња шу у овој по зи ци ји ре а ли зу је се са мо пре-
не се ни ду го у зла зни (bi4ra lo, `i4vi lo, ka4za lo) (лон чАР РА И чЕ вИћ 2017: 166). 
У Руд ни „не ак цен то ва ни кван ти тет је ско ро до след но по ву као ак це нат на 
се беˮ (qu4di ma, ma4nu la) (бо ШњА Ко вИћ – вА РЕ нИ КА 2008: 225).

5. сУд бИ нА /  2/ ИЗА нЕ АК ЦЕн То вА нЕ дУ жИ нЕ

5.1. Тип gla5ve 2 (ген. jд)
а) {еst me se4ci ;
б) od be }аra , dаdu da prаvi du, di `иve, `иvi, `иvu Sr61bi, od zиme, znаdu, 

kod Jеle, je kаzo, pиso, lеpo s vа{e strаne, prаnde de \уre, od }еrke, da kуpi{ 
pаkli cu ~o ko lаde .

При ме ри по ка зу ју да се ак це нат са отво ре не ул ти ме го то во ре дов но 
пре но си на ду гу пе нул ти му и као ре зул тат ја вља се се кун дар но скра ће ни и 
тон ски из ме њен крат ко си ла зни под ути ца јем ру мун ског је зи ка. У мо јој гра-
ђи за бе ле жен је са мо је дан при мер са пре не се ним ду го у зла зним.

У В. Се ми клу шу у овој по зи ци ји фи гу ри ра са мо ду го у зла зни (ze4bu, jo{ 
bra ti4}a) (бо ШњА Ко вИћ – ПР вУ ло вИћ 2011: 180, 184). У В. Сен пе те ру ду га пе-
нул ти ма ис пред ду ге отво ре не ул ти ме ско ро три пу та че шће је ак цен то ва на 
крат ко си ла зним ак цен том (ко ји је се кун дар но на стао за хва љу ју ћи ути ца ју 
ру мун ског је зи ка), не го ре гу лар ним шу ма диј ско-вој во ђан ским ду го у зла зним 
(`vи`di, se mуze : ble4ji) (дРА ГИн 2019). У го во ру Ди ња ша ре дов но се чу је 
ду го у зла зни по сле пре но ше ња ста рог ду гог са ул ти ме на ду гу пе нул ти му 
(vu4ku, `i4ve) (лон чАР РА И чЕ вИћ 2017: 167). У го во ру Руд не го то во ре дов но се 
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пре но си ак це нат на ду гу пе нул ти му као ду го у зла зни (`i4ve, zna4du), а са мо 
у јед ном при ме ру је за бе ле жен крат ко си ла зни (sa ra wиvo ) (бо ШњА Ко вИћ – 
вА РЕ нИ КА 2008: 226)

5.2. Тип gla5vo2m
а) gle4dim, `mi4rim, }u4tim;
б) glаvom, `иvim, da `иvi{, `mиrim, `mуrim, lоpov, mаlo tрpim.
При ме ри по ка зу ју да је ве ћа фре квен ци ја при ме ра са пре не се ним па 

се кун дар но скра ће ним и тон ски из ме ње ним крат ко си ла зним ак цен том не го 
са ду го у зла зним.

У В. Се ми клу шу са за тво ре не ду ге ул ти ме ак це нат се увек пре но си на 
ду гу пе нул ти му као ду го у зла зни (sa sve4}om) (бо ШњА Ко вИћ – ПР вУ ло вИћ 2011: 
194), док у В. Сен пе те ру осим та квог пре не се нег ак цен та (s gla4vom, уda rio 
bra4dom) има и при ме ра да се пре не се ни ак це нат кван ти та тив но и ква ли та-
тив но ме ња у крат ко си ла зни (drе~im, s rуkom) (дРА ГИн 2019). У Ди ња шу је 
ста ње као у В. Се ми клу шу, од но сно ја вља ју се са мо ли ко ви са пре не се ним 
ду го у зла зним ак цен том (`i4vim, li4~i{) (лон чАР РА И чЕ вИћ 2017: 167).

5.3. Тип tr5pi2mo
а) `i4vi mo, zvi4`di te, tr4pi te; 
б) vр{e mo, ukrаde te. 
Кад се ак це нат пре но си из ме ди јал ног сло га на прет ход ни ду ги мо гу ће 

су две со лу ци је: да се ја ви ду го у зла зни ак це нат или се кун дар но скра ће ни и 
тон ски из ме ње ни, крат ко си ла зни.

У свим окол ним ме сти ма, сем у В. Се ми клу шу, у овој по зи ци ји ак це нат 
се по вла чи на прет ход ни ду ги слог по шу ма диј ско-вој во ђан ском мо де лу и 
да је ду го у зла зни: иma le4ko va (бо ШњА Ко вИћ – ПР вУ ло вИћ 2011: 181), kra4de mo, 
obu4~e mo (лон чАР РА И чЕ вИћ 2017: 167), ba4lo va, po na4{a we (бо ШњА Ко вИћ – вА-
РЕ нИ КА 2008: 226). У В. Сен пе те ру, је ди но, пре о вла ђу ју при ме ри са крат ко си-
ла зним (ocе~e te, ukrаde mo) (дРА ГИн 2019).

Слич но сти и раз ли ке про зо диј ског си сте ма Фен ла ка и го во ра ки кинд ске 
го вор не зо не шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та ср би јан ског Ба на та мо гле 
би се на чел но по твр ди ти без об зи ра на чи ње ни цу о ко јој ак це нат ској ка те-
го ри ји је реч. Се ла у ки кинд ској го вор ној зо ни има ју, у на че лу, пот пу но пре-
не се ну ак цен ту а ци ју (ИвИћ и др. 1994: 62, ски ца бр. 7). Ме ђу тим, у Фен ла ку 
на ла зи мо при ме ре са не пре не се ним ду гим на крат ко ћу са за тво ре не ул ти ме 
и са ме ди јал ног сло га (`a ra2~, `en ska2ro{ ), као и са не пре не се ним крат ким 
на крат ко ћу из ме ди јал не по зи ци је (isеkla, jef tиka). Про цес бал ка ни за ци-
је у прав цу скра ће ња ак цен та и ов де је имао уде ла, па се бе ле жи и не пре не-
се ни скра ће ни ду го си ла зни ак це нат ({pa nаk, ga zиra ni). По ја ва си ла зних 
ак це на та ван по чет ног сло га, фа кул та тив но, осо би на је оба ју по сма тра них 
аре а ла (ИвИћ и др. 1994: 63‒68). Бе ле жи се у оба аре а ла по лу ду ги уз ла зни 
ак це нат (2.2.в, 3.2.г; ИвИћ и др. 1994: 51). Тон ска не у тра ли за ци ја крат ких 
ак це нат ски про зо де ма, та ко ђе, ка рак те ри сти ка је оба аре а ла. Ра ди се о бал-
ка ни зму (ИвИћ 1990: 191), ко ји ба шти не срп ски го во ри с обе стра не гра ни це, 
уз на по ме ну да га је у Ру му ни ји не у по ре ди во ви ше, а да се у ср би јан ском 
Ба на ту ја вља са мо у не по сред ном су сед ству са ру мун ским жи вљем (ИвИћ 
и др. 1994: 53). У Фен ла ку, го то во у сва кој ка те го ри ји где се по сле пре но ше ња 
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на ду жи ну ста рих си ла зних по шу ма диј ско-вој во ђан ском мо де лу оче ку је 
ду го у зла зни, има кон ку рен тих при ме ра са крат ко си ла зним ак цен том (4.1.б, 
4.2.б, 4.3.б, 5.1.б, 5.2.б, 5.3.б). Ова кве ино ва ци је у се ли ма ки кинд ске го вор не 
зо не у Ср би ји ни су за бе ле же не.

6. ПРЕ но ШЕ њЕ АК ЦЕн ТА нА ПРо КлИ ТИ КУ

6.1. сТА Ро ПРЕ но ШЕ њЕ
а) kиlo me tar и po, nа gla vu, nе zna, nе zna du, nе znam; nе ba{18 se upo

tre bqаva, zа dru go, nа ze mqu, nа no ge;
б) za zu2b, na mo2re, na no2s, na po2d, na no2}, vеru jem na re 2~, re 2~ po re 2~, na 

ru2ke, u ru2ke, na si2na, u sne 2g, na cre 2p, za {e 2st sаti; na `аlost, u zеmqu, na 
nоgu, na о~i, na у{i.

6.2. но во ПРЕ но ШЕ њЕ
а) zа wu, kоd nas, kоd wi, nа wi, nе da, nе da{, nе du va, nе je ̔ не је деʼ, 

nе pi {e, у ba {}u, у cr kvu, у {ko li, у {ko lu; nа svad bu, pоt pa zu, 19 nе vi dim, 
nе mo` da, nе mo{, nе tra je, nе ~u jem, nе ~u je, оd ku }e, у ku }u;

б) na be 2li lуk, za kra2j, na krаj,20 u kуjnu, za ma2jku, za ma2le, za no2vce, za 
wi2, po red wi2, iz me |u wi2h, u sle 2po оko, za pa2so{, za pra2znik, u se 2nku, na 
to2, od cr62kve od cr62kve, oko cr2kve; u Bоsnu, o vеri, ne glеdam, ne dеsi, u dоm, 
na drуgi, u drуgu, od kаd, na kи{u, na kу}u, oko kу}e, kоmlov za lеba, od 
mаme, za wеga, u оsam, ni pаs, u pеsmu, na pрst, u sаn, za sеme, od tаte, za 
tеtku, zbog tоga, ne trаje, sa {kоlom, kod {уme.

Ути цај ру мун ског је зи ка до вео је до ре ђег пре но ше ња ак цен та на про-
кли ти ку у овом го во ру не го што је то слу чај у ср би јан ском Ба на ту21, пре 
све га у ки кинд ској го вор ној зо ни (ИвИћ и др. 1994: 91). Го то во ре дов на тон-
ска ни ве ла ци ја крат ких ак це на та усло ви ла је да се пре не се ни ак це нат на 
про кли ти ку ре а ли зу је увек као крат ко си ла зни, без об зи ра на то да ли је у 
пи та њу пре но ше ње ста ро га или но во га ти па. По сле ак це нат ска ду жи на на 
сло гу са ко јег се пре нео ду го си ла зни ак це нат ни ка да се не ре а ли зу је. Од 
про кли ти ка, у мо јој гра ђи, ак це нат но се пред ло зи за, код, на, од, пот(д), у, 
реч ца не и ве зник и.

У при ме ру nе se kоpa ен кли тич ки об лик по врат не за ме ни це се бе за у-
зи ма ме сто про кли ти ке из ме ђу не и гла го ла и ти ме спре ча ва ре гу лар но пре-
но ше ње ак цен та на про кли ти ку. Уства ри, ак це нат се у овом слу ча ју за др жа-
ва на пу но знач ном гла го лу, а до би ја га и про кли ти ка не22. У при ме ри ма nе 
do zvo lu, nе ko ri sti, nе se di mo, реч ца не је, по угле ду на ру мун ски је зик, 
ак цен то ва на (в. нап. 23), али гла го ли ко ји сле де гу бе свој ак це нат и са њом 
чи не ак це нат ску це ли ну.

18 У пи та њу је при лог за вре ме баш ̔упра во҆ са крат ко си ла зним ак цен том, са ко јег се 
ак це нат пре но си на реч цу не.

19 Увек са мо у тој пред ло шкој кон струк ци ји ‒ не ма Нсг па зух(о), па зу ва или сл. 
20 У при ме ри ма krаj и kуjnu ду го си ла зни се скра тио.
21 Но ти ра ла сам сва ки при мер где се ак це нат пре нео на про кли ти ку док при ме ре где 

пре но ше ња не ма да јем по слу чај ном из бо ру.
22 У при ме ри ма ово га ти па реч је о ана ло ги ји са ру мун ским је зи ком у ко јем и не га ци ја 

не и пу но знач ни гла гол уз њу има ју соп стве ни ак це нат. 
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За пре но ше ње ак цен та на про кли ти ку у В. Се ми клу шу ау то ри са мо 
на по ми њу сле де ће: „Но во пре но ше ње на про кли ти ку че сто је, али ни је до-
след но (...)” и да ју при ме ре ти па na3 su pu, u3 ba5{tu; kod na2s (бо ШњА Ко вИћ – 
ПР вУ ло вИћ 2011: 181). У В. Сен пе те ру го то во је иден тич на си ту а ци ја као у 
Фен ла ку (дРА ГИн 2019). Ре ђи су при ме ри са пре не се ним ак цен том на про кли-
ти ку и то увек, по сле тон ске ни ве ла ци је, у об ли ку крат ко си ла зног, од оних 
код ко јих ни је до шло до пре но ше ња (у ba {}u, kоd vas : na bre 2g, na plуg). У 
ра ду о го во ру Ди ња ша, ау тор ка не по ми ње по ме ну ти фе но мен, али у одељ ку 
Не ак цен то ва ни кван ти тет да је при мер у sve5t (лон чАР РА И чЕ вИћ 2017: 167). 
У го во ру Руд не, ка же се, да ста рог пре но ше ња не ма са крат ких ини ци јал них 
сло го ва (pred Bоgom, u pрste) не го са мо са ду гих (zа ru ku, nа dan), али и ту 
су че шћи при ме ри ти па pod gla2vu, u pe 2}. Фре квен циј ски по сма тра но, мно го 
је ма ње при ме ра са но вим пре но ше њем и рет ки су при ме ри као iza3 ku }e, ne3 
mo gu, с на по ме ном да се крат ко у зла зни вр ло че сто ду жио (ne4 vo lu) или скра-
ћи вао (nе zna ju) (бо ШњА Ко вИћ – вА РЕ нИ КА 2008: 227).

7. сУд бИ нА /  2/
а) be 2li lуk, bro2d, bu2t, vr2, ga2jke, ga2r, gno2j, gro2zd, gru2di, da2m, da2r, dve 2, 

do2|e, do2|u, |a2k, `e 2|, `иr, `le 2bim, `qe 2b, `qe 2bim, zna2, zra2k, zva2t, ja2, ju2ni, 
ju2l, kla2s, kli2p, klo2mpe, klo2npe, klo2mfe, kra2j, kra2q, la2`, se qu2be, ma2jku, 
ma2jstor, ma2le, ma2li pрst, me 2sa, mi2, mla2d, mo2g, mo2j, mo2re, mo2st, za mr62tve# 2, 
no2vce, no2s, no2}, o2n, pla2z, ple 2s, plo2t, da se pri2|e, pu2t, pu2tnik, ra2̀ , ra2zor, 
ra2ni mo, ra2st, ro2d, ru2ke, pa2so{, da pla2ti, pra2znik, pre 2, pri2|e{, re 2~, sa2t, 
pоla sa2ta, se 2nku, si2na, sle 2po оko, sne 2vam, sne 2g, sta2r, sta2ri, sto2 gоdi ne, 
su2nce, te 2sta, tra2`im, tra2`u, tri2, tr26g, tu2, tu2tor, u2qe, fi2n, hra2st, 
cve 2t, cve 2}a, cre 2p, cr26kva, od cr62kve, cr62kvu, ~a2|, ~i2r, xbu2n, {e 2st stоti ne, 
{e 28ste, {tri2nfle; 

б) brоj, bрzo, bуbaw, bу|, bу{i, vеza no, vе8rni ci, vиr, gаjde, gаr, gоrwa, 
gоst, pri ko grоbqa, grоbqe, tri 2 dаna, dаr, dо|e{, dо|u, gоst, dаm, dаni, 
Dиnka, dоjke, уsna dоwa, dуva, dу{e, `уl, `уq, `у~, zаdru gu, zаsta va, 
zgrаdi mo ̔гра ди моʼ, znаm, jа sam, jаko, kа`e, kа`em, klоnpe, kуjna, kуpi du kу}
u, kуpi{, lаnce, lеk, pи{e lеpo, se qуbe, qуde, mаjstor, mаjsto re, mаla, 
mаlu, mоj, od nаs, nеmam, nеma mo, nеma{, nоvce, pe81t, pи{e, pи{em, plаti
du, pрve,23 rаdim, rаdi{, da rаdu, rеd, rе~, rе~i, rоg, rуke, sаwam, svиra du, 
svr61{i mo, snаjka, snеvam, sеdme, sиn, иma sиna, sиnu, se slиva, slу`i, snаjka, 
spаva{, stаri ~оvek, stаro, u stаrom, stо rе~i, sуd, sу~e ne bр6ko ve, a tаj, 
tаjnu vе~e ru, tе emиsi je, tо je, tрg, trи grоbqa, tу, tуtor, tуtor ski, 
cr61kva, oko cr61kve, cr61kvu, cрni lуk, cрnu kаfu, xbуn, {еst, {tаp;

в) da2r : dаr; ja2 : jа; klo2npe : klоnpe; re 2~ : rе~; si2na : sиna; sta2r, sta2ri : 
stаr, stаri; tri2 : trи; tu2tor : tуtor; cr26kva, cr62kvu : cr61kva, cr61kvu; xbu2n : 
xbуn; {e 2st : {еst. 

Под јед на ки број при ме ра са ду го си ла зним ак цен том ко ји за др жа ва сво-
ју фо но ло шку вред ност (а) и оних у ко ји ма се скра ћу је (б), као и по сто ја ње 
мно го број них ак це нат ских ли ко ва са ал тер на ци јом (в), по ка зу ју да се по ја ва 

23 Стан дар ди зо ва ни ак це нат ове ре чи је дво јак: и ду го си ла зни и крат ко у зла зни на пр вом 
сло гу (РМС 4: 869).
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скра ће ња ак цен та још увек ни је уста ли ла. Слич на си ту а ци ја се за ти че и у 
В. Сен пе те ру (дРА ГИн 2019), док у ра до ви ма о го во ри ма ме ста Ди њаш, В. 
Се ми клуш, Руд на и Иван да о ово ме не ма по ме на. 

8. дЕ ЗАК ЦЕн ТУ А ЦИ јА. Не ке ак цен то ге не ре чи мо гу се у го вор ном лан цу 
из го во ри ти без ак цен та ако на њи ма ни је те жи ште ин фор ма ци је. У мо јој 
гра ђи де зак цен то ван је по моћ ни гла гол би ти и 3. л. јд. пре зен та гла го ла ка
за ти (Je si po ka4za la; je ste nа{li; Na оnom so ka4ku , ka ̀ e. Mi2 smo оvde 
na2jsta3ri ji, ka ̀ e). Без ак цен та мо же оста ти и име ни ца у стал ним апо зи ци-
ја ма уз лич на име на (ba ba Di2nka, de da Mи{a, te ~a Mиrtu, ~i ka \уri ca, 
~i ka \уri ci ni, kod ~i ka \уri ce, ~i ka Si4ma Gаle tin). У при ме ри ма gdе 
pi ta, {tа pi {em прет по ста вља се ши ри кон текст где је оче ки ва ни од го вор 
на по ста вље но ква зи пи та ње и ак цен том се не мо ра ис та ћи рад ња о ко јој је 
реч. Ова по ја ва ши ро ко је за сту пље на у срп ским на род ним го во ри ма.24 Иста 
си ту а ци ја де тек то ва на је у Руд ни (бо ШњА Ко вИћ – вА РЕ нИ КА 2008: 228) и В. 
Сен пе те ру (дРА ГИн 2019), док се у ра до ви ма о го во ру В. Се ми клу ша и Ди-
ња ша о ово ме не го во ри. 

9. двој нИ АК ЦЕ нАТ. На јед ној лек сич кој је ди ни ци по не кад се мо гу на ћи 
два ак цен та. У гра ђи су се на шли са мо при ме ри за су пер ла тив са двој ним 
ак цен том: nаjbоqi, nаjglаvni ji; na2jbo gаti je, na2jbrоjne, na2jstаri ji. Увек 
је ак цен то ван пре фикс нај ду гим или се кун дар но скра ће ним си ла зним ак цен-
том. Ком па ра тив ни об лик у са ста ву су пер ла ти ва увек но си крат ко си ла зни 
ак це нат (ста ри или но ви, до би јен по сле тон ске ни ве ла ци је крат ких ак це на та). 
По ред ова квих ли ко ва сре ћу се и они са јед ним ак цен том, крат ко си ла зним 
на пре фик су нај (nаjbo qe, nаjve }a, nаjve }i, nаjvi {e). 

У ба нат ским го во ри ма шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та са ср би јан-
ске стра не ова по ја ва је при ме ће на у при ме ри ма сло же них име на пра зни ка 
(\u2r|ev da2n, Pe3trov da2n), су пер ла ти ви ма (na2jpr2vi) и бро је ви ма (оsam sto2), 
уз на по ме ну да се на во ди и при мер ко ји је за бе ле жен у В. Сен пе те ру (stаro
mo2dn o) (ИвИћ и др. 1994: 77). У В. Сен пе те ру је но ти ран и при мер sуtra da2n 
(дРА ГИн 2019), а у ра до ви ма о го во ри ма В. Се ми клу ша, Ди ња ша, Руд не и 
Иван де о овај по ја ви се не го во ри. 

10. нЕ АК ЦЕн То вА нИ КвАн ТИ ТЕТ. Го вор Фен ла ка, као што је и оче ки ва но, 
тек по из у зет ку по зна је ду ге во ка ле иза ак цен то ва ног сло га. У ка те го ри ја ма 
у ко ји ма се оче ку је (в. 5.1, 5.2, 5.3) ни је са чу ва на ни јед на на сле ђе на по сле ак-
це нат ска ду жи на. Ду ги во кал иза ак цен та не чу ва се ни по сле пре но ше ња 
ду го си ла зног ак цен та на про кли ти ку (6.1, 6.2). Са мо у че ти ри при ме ра (zаpo
ve5st , zаpo ve5st i, Sen mиklu 5{, imеna sрpskih vlаdi5ka, ген. мн.) за бе ле жен 
је дуг во кал иза ак цен то ва ног. Ра ди се о три лек сич ке ду жи не и јед ном об ли-
ку ге ни ти ва мно жи не. 

У ср би јан ском Ба на ту ду ги во кал иза ак цен та се фа кул та тив но чу ва 
(ИвИћ и др. 1994: 98‒132). 

24 Ис црп ну би бли о гра фи ју в. у ИвИћ и др. 1994: нап. 86.
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У В. Се ми клу шу се о по сле ак це нат ској ду жи ни ка же: „спо ра дич но је 
са чу ва на углав ном иза крат ко у зла зног ак цен та (...)”, а да се у оста лим слу-
ча је ви ма гу би (pe3{ki5r : pо~nem, ka2`em) (бо ШњА Ко вИћ ‒ ПР вУ ло вИћ 2011: 
181). У В. Сен пе те ру но ти ра на су са мо три при ме ра (da3ri5va, plаme5n, ta3wi5r) 
(дРА ГИн 2019). По ред то га, у по ме ну тој мо но гра фи ји (ИвИћ и др. 1994: 130) 
из В. Сен пе те ра на во де се и ови при ме ри: о ve3na ~a5we , bo3ko5nxe, de3vo5jke, u 
Ki3ki5ndu, ko3ta5rka, fi3ra5nge, ko3 cr5kve, po3sle5dwi, ~e3tvr65ta, na3i5|em, po3slu5
`im, li kvi3di 5ra du, pri ka3zi5va du. Не у са гла ше ност гра ђе из мо но гра фи је, ста-
ре више од че тр де сет го ди на, са но вим на ла зи ма на те ре ну ја сан су по ка за тељ 
на пре до ва ња бал ка ни за ци је у овом го во ру. На и ме, скра ћи ва ње по сле ак це-
нат ског кван ти те та на шло се ме ђу пр вим фе но ме ни ма ко ји су се на шли на 
уда ру бал ка ни за ци је на про зо диј ском пла ну. У срп ском го во ру Руд не „по сле-
 ак це нат ске ду жи не су (...) ско ро у пот пу но сти из гу ље не”, а спо ра дич но се 
чу ва ју у за тво ре ној ул ти ми иза крат ко у зла зног (i3de5m) (бо ШњА Ко вИћ – вА РЕ-
нИ КА 2008: 228), док се у ра ду о го во ру Ди ња ша овој про бле ма ти ци не по све-
ћу је па жња.

11. Тон сКА нЕ У ТРА лИ ЗА ЦИ јА дУ ГИх АК ЦЕн То вА нИх ПРо Зо дЕ мА. У гра ђи су 
се на шла са мо че ти ри при ме ра где до ла зи до тон ске не у тра ли за ци је ду гих 
ак цен то ва них про зо де ма. Ду го си ла зни се за ме њу је ду го у зла зним је дан пут 
(tri2 sa4ta), док је обр ну та си ту а ци ја зе бе ле же на три пу та: opi2so, fi jo2ku , u 
pred u ze 2}u. Ма ли број при ме ра ко ји по твр ђу ју да у го во ру Фен ла ка до ла зи 
до тон ске не у тра ли за ци је ду гих ак цен то ва них про зо де ма до каз је да је ова 
по ја ва тек у по чет ној фа зи.

Ина че, овај ва жан бал ка ни зам за бе ле жен је у не ким срп ским го во ри ма 
у Ру му ни ји, као што су Иван да (чЕ ШљАР 1983: 109), Че неј, Те ми швар (дРА ГИн 
2006: 52; 2013б: 381, 382), Бе ло бре шка, Ди вич, Ста ра Мол да ва (дРА ГИн 2018: 
61), Ра до је во (у ср би јан ском Ба на ту на са мој гра ни ци са Ру му ни јом) (дРА ГИн 
2012: 37). У Ча ко ву, Руд ни, Са ра во ла у По мо риш ју ова по ја ва се не по ми ње 
(дРА ГИн 2017: 113; бо ШњА Ко вИћ – вА РЕ нИ КА 2008: 229; бо ШњА Ко вИћ – вА РЕ нИ КА 
2009: 145). О евен ту ал ним раз ло зи ма не ја вља ња ли кви да ци је фо но ло шког 
то на у ду гим ак цен то ва ним про зо де ма ма у не ким срп ским по мо ри шким 
се ли ма в. дРА ГИн 2013a: 66.

12. ЗА КљУ чАК. На осно ву при ка за не гра ђе мо же се твр ди ти да је ин вен-
тар про зо де ма срп ског го во ра се ла Фен лак шу ма диј ско-вој во ђан ског ти па 
али да је при сут на ја ка тен ден ци ја да се ова кав ак це нат ски си стем раз гра ди. 
Ино је зич ко окру же ње, пре све га се ми сли на ру мун ски је зик, бит но ути че 
на ино ва ци је у про зо диј ском си сте му. Де тек то ва ни бал ка ни зми осва ја ју ак це-
нат ски си стем ово га го во ра. Као нај у па дљи ви ја ино ва ци ја ис ти че се скра ће ње 
ак цен то ва них и на сле ђе них не ак цен то ва них про зо де ма. При сут на је тон ска 
не у тра ли за ци ја код крат ких и са свим рет ко код ду гих ак цен то ва них про зо-
де ма. Тон ска не у тра ли за ци ја че сто је пра ће на и кван ти тет ском па ће до ми-
ни ра ти при ме ри са крат ко си ла зним ак цен том ти па: br zиna , (2.1.а), kуpus 
(2.2.б), bе{i ka (2.3.б), mеne me bоli (3.1.а), Bаnat (3.2.б), dеvoj ka (3.3.б), 
kоlev ka (3.3.в), u fi jоku  (4.1.а), nаrod (4.2.а), grаdi li (4.3.а), je kаzo (5.1.а), 
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glаvom (5.2.а), ukrаde te (5.3.а). Иа ко се ак це нат у нај ве ћем бро ју слу ча је ва 
пре но си на прет ход ни слог, за бе ле же ни су и при ме ри са ње го вим из вор ним 
ме стом: di gоd (2.2.а), iz mоlo van (2.3.а), `a ra2~ (3.2.а), po ka2̀ e  (3.3.а). Бе ле жи 
се и ду го у зла зни ак це нат, ма да знат но ре ђе од крат ко си ла зног, и то у по зи-
ци ји ка да се ста ри крат ки пре не се на прет ход ну не ак цен то ва ну ду жи ну са 
отво ре ног сло га (de4te ‒ 4.1.б), са за тво ре ног (ze4jtin ‒ 4.2.б) и са ме ди јал ног 
(ra4zli ka ‒ 4.3.б). Ду го у зла ни се ја вља и по сле пре но ше ња ста рог ду гог ак цен-
та на прет ход ну ду жи ну са отво ре не ул ти ме (me se4ci  – 5.1.a), за тво ре не ул ти ме 
(}u4tim ‒ 5.2.б) и са ме ди јал ног сло га (`i4vi mo ‒ 5.3.а).

Гра ђа по ка зу је да од нос се кун дар ног крат ко си ла зног и ста ри јег, ду го у з-
ла зног, у по ме ну тим по зи ци ја ма ну ме рич ки из ра же но из ле да ова ко 170 : 41. 
Да кле, ви ше од че ти ри пу та че шће ја вља се но ви ји крат ко си ла зни од ста рог, 
ду го у зла зног. По ред то га, за бе ле же но је не ко ли ко лек се ма са ал тер на ци јом 
ова два ак цен та (4.1), као до каз да про цес бал ка ни за ци је ни је за вр шен али 
да је у ве ли ком за ма ху. Ду го си ла зни ак це нат, та ко ђе, го то во у јед на кој ме ри 
скра ћу је се као што се и чу ва (7.б). При ме ри са ал тер на тив ним си ла зним 
ак цен том са мо све до че да је по ја ва ње го вог скра ће ња у то ку (7.в). Очи глед-
но је да у ско ро свим ка те го ри ја ма до ми ни ра крат ко си ла зни ак це нат, док се 
крат ко у зла зни углав ном ја вља у при ме ри ма ко ји су да ти као од го вор на 
пи та ње из Упит ни ка, ка да је кон цен тра ци је ка зи ва ча ја ча и па жња око из го-
во ра ве ћа (lo3za, ve3n~a, po3pu {ta mo). Ов де би се мо гло пре го во ри ти о екс-
пи ра тор ном ак цен ту, од но сно о бaлканизму у на ста ја њу (ИвИћ 1990: 193), а 
не о крат ко си ла зном. Иден тич на ак це нат ска вред ност по твр ђе на је и у го во ру 
Ча ко ва (дРА ГИн 2017: 114). Ра ди се о сна жном ути ца ју ру мун ског суп стра та,25 
од но сно о ро ма ни за ци ји, тј. бал ка ни за ци ји по сма тра них го во ра (бо ШњА Ко-
вИћ ‒ РА дАн 2010: 139). Исти ути цај фа во ри зу је гла сов ну (ак це нат ску) ау то-
ном ност ре чи и пре но ше ње ак цен та на про кли ти ку рет ко до ла зи (na nоgu 
– na mo2re : nе ~u jem). Ду ги во кал иза ак цен то ва ног сре ће се вр ло рет ко. По ја-
ва ка но вач ког ак цен та ни је по твр ђе на. 

Оп шти је за кљу чак да је про зо диј ски си стем Фен ла ка раз гра ђен у прав цу 
бал ка ни стич ких ино ва ци ја али са ја сним тра го ви ма ко ји упу ћу ју на шу ма-
диј ско-вој во ђан ски ди ја ле кат, пре ци зни је ки кинд ску го вор ну зо ну26. Не из-
бе жан, сва ко днев ни и у свим до ме ни ма ути цај ве ћин ског до ми цил ног ру-
мун ског је зи ка глав ни је раз лог за ова кву си ту а ци ју.

25 П. Ивић (1990: 190) на гла ша ва да „ди ја ле кат ска осно ви ца срп ских го во ра у Ба на ту 
ве о ма од у да ра од при зрен ско-ти моч ке. Ако се та мо на ла зе исте „бал кан скеˮ ино ва ци је као у 
ис точ ној и ју жној Ср би ји, то по ка зу је да ти бал ка ни зми ни су не ке има нент не осо би не при зрен-
ско-ти моч ке ди ја ле кат ске ба зе, већ да је у пи та њу раз вој свој ствен дво је зич ним сре ди на ма .ˮ 

26 На ша два кон трол на пунк та, Ди њаш и Руд на, при по је на су та ми шкој го вор ној зо ни 
шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та (ИвИћ и др. 1994: 60‒63), док су В. Се ми клуш и В. Сен-
пе тер у ки кинд ској го вор ној зо ни, као што је то и Фен лак.
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THE PRO SO DIC SYSTEM OF THE SER BIAN SPE ECH 
OF FEN LAK IN PO MO RIŠ JE (RO MA NIA)

S u m  m a r y

This pa per of fers an over vi ew of the ac cen tual system in the spe ech of the vil la ge of Fen lak. 
The ma te rial was gat he red by au dio re cor ding in the fi eld in May, 2018 and ap pen ded with da ta from 
the Qu e sti on na i re for the di a lect atlas of Ser bia. On the ba sis of the ma te ri als pre sen ted, it can be 
cla i med that the in ven tory of pro so de mes of the Ser bian spe ech in Fen lak is of the Šu ma di ja-Voj vo-
di na type, but the re is a strong ten dency for that ac cen tual system to be de con struc ted. Con fir med 
Bal ka nisms are over co ming the ac cen tual system of this spe ech. The most no ta ble in no va tion is the 
shor te ning of ac cen ted pro so de mes. To nal ne u tra li za tion is of ten fol lo wed by the qu an ti ta ti ve one, 
so exam ples with the short fal ling ac cent do mi na te. The long ri sing ac cent al so ap pe ars, but much 
less fre qu ently than the short fal ling one. The short ri sing ac cent ap pe ars only in three le xe mes 
(lo3za, ve3n~a, po3pu {ta mo). He re one may ac tu ally be tal king abo ut an ex pi ra tory ac cent, as a na-
scent Bal ka nism. Li ke wi se, the re are no ca ses of the ka no vač ki ac cent, and the long vo wel af ter an 
ac cent is no ted only in the se exam ples: zаpo ve5st , zаpo ve5st i, Sen mиklu 5{, sрpskih vlаdi5ka. 
The con clu sion is that the spe ech of Fen lak es sen ti ally be longs to the Šu ma di ja-Vo jo vo di na di a lect 
(Ki kin da spe ech pat terns). Li ke wi se, it cha rac te ri zed by a lar ge num ber of in no va ti ons, i.e. Bal ka-
nisms, which are le a ding to ward the cer tain de con struc tion of the ac cent system. 
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Дан ка Ву ја кли ја

О ЕГ ЗИ СТЕН ЦИ ЈАЛ НИМ РЕ ЧЕ НИ ЦА МА У БА НАТ СКИМ  
ГО ВО РИ МА ШУ МА ДИЈ СКО-ВОЈ ВО ЂАН СКОГ ДИ ЈА ЛЕК ТА*

Рад се ба ви ег зи стен ци јал ним ре че ни ца ма са гла го ли ма има ти и би ти у ба нат ским 
го во ри ма шу ма диј ско -вој во ђан ског ди ја лек та. Ана ли зи се при сту па са син так сич ко -се-
ман тич ког и, де лом, лек сич ког и праг ма тич ког ста но ви шта. Ста ње у ба нат ским го во ри ма 
у из ве сној ме ри са гле да ва се у оп ште што кав ском, ју жно сло вен ском, оп ште сло вен ском 
и бал кан ском кон тек сту, не за не ма ру ју ћи ни ди ја хро ниј ску, као ни оп ште лин гви стич ку 
пер спек ти ву ис пи ти ва не по ја ве. По ред мо де ла по сто је ћих у са вре ме ним што кав ским 
стан дар ди ма у ба нат ским го во ри ма при сут ни су и дру ги мо де ли, од ко јих су не ки (на-
ро чи то) ка рак те ри стич ни за ју го и сточ не срп ске го во ре, док се по је ди ни бе ле же и на 
да ле ком сло вен ском се ве ру. 

Кључ не ре чи: срп ски је зик, шу ма диј ско-вој во ђан ски ди ја ле кат, ба нат ски го во ри, 
ди ја ле кат ска син так са, ег зи стен ци јал не ре че ни це.

This pa per de als with exi sten ti al sen ten ces with the verbs ima ti ‘to ha ve’ and bi ti ‘to be’ 
in the Ba nat ver na cu lars of the Šu ma di ja-Voj vo dina di a lect. The analysis is ap pro ac hed from 
the syntac tic-se man tic stand po int, and in part, from the le xi cal, and prag ma tic one. Th e si tu-
a tion in Ba nat ver na cu lars is, to a cer tain ex tent, vi e wed in the ge ne ral Što ka vian, So uth 
Sla vic, pan-Sla vic and Bal kan con text, wit ho ut ne glec ting the di ac hro nic or ge ne ral lin gu i stic 
per spec ti ve of the phe no me non be ing stu died. In  ad di tion to the mo dels that exist in the con-
tem po rary Što ka vian stan dards, ot her mo dels are re cor ded, so me of which are (espe ci ally) 
cha rac te ri stic of so ut he a stern Ser bian ver na cu lars, whi le so me are al so re cor ded in the far 
Sla vic north. 

Ke y words: Ser bian lan gu a ge, Šu ma di ja-Voj vo dina di a lect, Ba nat ver na cu lars, di a lect 
syntax, exi sten ti al sen ten ces.

1. Увод. Због сво јих за ни мљи вих син так сич ко-се ман тич ких, лек сич ких 
и праг ма тич ких ка рак те ри сти ка ег зи стен ци јал не ре че ни це при вла чи ле су 
и још увек при вла че па жњу ве ли ког бро ја лин гви ста (уп. Kor dić 2002: 149, 
нап. 107; lum Sden 2014: 1). Ка да је у пи та њу што кав ски је зич ки ком плекс, 
ста ње у ди ја лек ти ма оста ло је не до вољ но про у че но. У ве зи са ба нат ским 
го во ри ма шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та скре ну та је па жња на упо тре-
бу но ми на ти ва уз без лич но има и би ло у при ме ри ма ти па ту има бро је ви,1 
ни је би ло ло тре,2 при че му се ни је ула зи ло у да ље ана ли зе (ИвИћ и др. 1997: 

* Рад 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. Пре ли ми нар ни ре зул та ти ис тра жи ва ња пред ста вље ни су на Ме ђу на род ном 
ску пу Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру VII, одр жа ном на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Но вом Са ду 18−19. но вем бра 2017. го ди не.

1 При ли ком из но ше ња ди ја ле кат ске гра ђе из вор на тран скрип ци ја се упро шћа ва, што 
пре све га под ра зу ме ва из о ста вља ње ак цен та и ало фон ских де та ља, осим уко ли ко ни су ре ле-
вант ни за ис пи ти ва ну те ма ти ку. С об зи ром на то да гра ђа по ти че из раз ли чи тих из во ра, 
тран скрип ци ја је у из ве сној ме ри ујед на че на.

2 По ред ових, из дво је ни су још не ки мо де ли, ко ји ће би ти ана ли зи ра ни да ље у ра ду.
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309−310). При ме ри по ка зу ју ин те ре сант не ре че нич не мо де ле и под сти чу на 
да ља ис тра жи ва ња.

Овај рад упра во је фо ку си ран на ег зи стен ци јал не ре че ни це са гла го ли-
ма има ти и би ти у ба нат ским го во ри ма шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек-
та (да ље: ба нат ским го во ри ма). Ана ли за је усред сре ђе на на опис ре че нич них 
мо де ла са да тим гла го ли ма из син так сич ко -се ман тич ке и, де лом, лек сич ке 
и праг ма тич ке пер спек ти ве, а уз из ве сне ком па ра ци је са про у че ним срп ским 
ди ја лек ти ма и срп ским стан дард ним је зи ком, при че му се не за не ма ру је 
оп ште сло вен ска и бал кан ска, као ни ди ја хро ниј ска, ни оп ште лин гви стич ка 
пер спек ти ва ис пи ти ва не по ја ве. Ана ли зом су об у хва ће ни и не ки ме шо ви ти 
и дру ги, срод ни, ти по ви ре че ни ца ко је се обра зу ју по мо де лу ег зи стен ци јал-
них, уко ли ко су ре ле вант ни за ис пи ти ва ну про бле ма ти ку.3 

Ис тра жи ва ње је за сно ва но на ма те ри ја лу об ја вље них те рен ских за пи са 
са ис пи ти ва ног под руч ја.4 Глав ни на за пи са по ти че из срп ског, а са мо не ко-
ли ко из ру мун ског Ба на та, од ко јих је дан до ла зи са про сто ра где се укр шта ју 
но ва и ста ра ак цен ту а ци ја (бо ШњА Ко вИћ 2010: 370, нап. 2).5 Део гра ђе екс цер-
пи ран је из не кор пу сних оде ља ка сту ди је ко ја об ра ђу је ба нат ске го во ре и из 
од ред ни ца Реч ни ка срп ских го во ра Вој во ди не по све ће них гла го ли ма има ти 
и би ти. Те рен ски за пи си под ле жу еле мен тар ној кван ти та тив ној ана ли зи, а 
с об зи ром на то да мно ге при ме ре ни је мо гу ће јед но знач но од ре ди ти, ре зул-
та ти се из но се с ма њим сте пе ном пре ци зно сти. 

2. ЕГ ЗИ сТЕн ЦИ јАл нЕ РЕ чЕ нИ ЦЕ. Ти пич ну ег зи стен ци јал ну ре че ни цу се-
ман тич ки би смо мо гли од ре ди ти као ре че ни цу ко ја при мар но ре фе ри ше о 
по сто ја њу не ког ен ти те та, ПИ во ТА, у не ком кон тек сту, ко ји пред ста вља Ко дУ, 
на при мер: На сто лу (ко да) има ко ла ча (пи вот). 

Са ко му ни ка тив ног ста но ви шта по сма тра но, пи вот је по пра ви лу ин фор-
ма ци о но је згро са оп ште ња, тј. фо кус. Због то га не из не на ђу је што у на че лу 
за у зи ма по зи ци ју ко ју у да том је зи ку ти пич но за у зи ма фо кус или ди рек тан 
обје кат (на при мер, у срп ском иза гла гол ског еле мен та) и што је нај че шће 
пред ста вљен неoдређеним имен ским из ра зом. По сто је раз ли чи те ва ри ја ци је 
и уда ља ва ња од ове ти пич не струк ту ре, а при сут на су и раз ли чи та схва та ња 
ег зи стен ци јал ног зна че ња (в. нпр. и уп. le vin 1993: 249−257; Bor Shev − Par tee 
1998; Kor dić 2002: 145−149; 158−162; fran cez 2007: 2; ИвА но вА 2011: 145−150; 
BentlЕy 2013: 676; Ben tley и др. 2013: 1−2; б. млА дЕ но вИћ 2016: 16−18).

Са син так сич ког ста но ви шта по сма тра но, пи вот функ ци о ни ше као (ати-
пи чан) су бје кат или обје кат, или ис по ља ва ме шо ви та свој ства, док се ман тич-
ки пред ста вља су бје кат, тј. псе у до а генс-ег зи стент, или би се, из од ре ђе не 
син так сич ко-се ман тич ке пер спек ти ве по сма тра но, ра ди ло о сво је вр сном пре-
ди ка ту ег зи стен ци јал не про по зи ци је (в. и уп. Ан То нИћ 2007: 104−105; Ben tley 
и др. 2013: 2−4, 6, 11, нап. 2; cruSchi na 2015: 40, 49−55; в. и фЕ лЕ ШКо 1995: 
67−69). 

3 Пер со нал ни мо де ли ти па Имаш сла до лед у фри жи де ру и елип тич не ег зи стен ци јал не 
ре че ни це, ме ђу тим, ис кљу че ни су из ана ли зе.

4 Спи сак из во ра на ла зи се на кра ју ра да.
5 У кор пус је укљу чен и го вор оп та на та из Ма ђар ске.
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3. ЕГ ЗИ сТЕн ЦИ јАл нЕ РЕ чЕ нИ ЦЕ У бА нАТ сКИм Го во РИ мА

3.1. УПо ТРЕ бА ГлА Го лА иМати И бити. У ба нат ским го во ри ма гла го ли има ти 
и би ти оства ре ни са ег зи стен ци јал ним зна че њем упо тре бља ва ју се као у 
са вре ме ном стан дард ном срп ском је зи ку, али и про тив но са вре ме ним стан-
дард но је зич ким узу си ма.6

Гла гол има ти по пра ви лу се по ја вљу је у син гу лар ском об ли ку пре зен та 
(1), а са мо из у зет но у плу рал ском об ли ку пре зен та (2) и у син гу лар ском (3) 
и плу рал ском (4) об ли ку пер фек та. Не у о би ча је ни при ме ри до ла зе из Срп ског 
Ите бе ја, ко ји је бли зу гра ни це са Ру му ни јом, и из ру мун ског Ба на та:7 

(1) У пр вим ро ју не ма ни кад мла де ма ти це; у дру гим ро ју (дру ге нац), ко ји се по-
сле два најс да на ро ји, ту има мла ди ма ти ца. (Бан. Војв., 147), Има јед на ре ка, 
је дан ка нал ко ји нас де ли. (Ср Рум., 154);

(2) Ви дли смо на та ка ме ста − ка да смо ишли ку ћи пре ко ноћ го ру елек три ке, све 
се ви ди и ују тру има ду они на ши кои ра ду на пру гу, они мо ру д иду ра њи је, 
ви дли су ка ко е то ту сто ја ло си ноћ и кат су уве че до шли ку ћи они на ма пре-
по ве ду. (Бан., 518); 

(3) Ка пе тан што је имо пре ко це ле ста ни це (Бан., 310), ни је имо ко да нам пра ви 
(Бан., 310), Имо је ту је дан ко је мо го да тол ма чи, он се та мо бо ље упо зно и ома 
је ка зо шта да нам да ду. (Бан., 511);

(4) − Је л би ло не кад дру ги ве ра? − Не, тај је дан Шва ба. − Шта је он био? − Шва ба 
је био ка то лич ки и је дан Чи ву тин, дру га ку ћа нуз ње га, Чи ву тин, њи дво је су 
би ли стран ске ве ре, ова ко са мо на ши, Ср би, има ли пра во слав ни. (Мн Рум., 383). 

Ре че ни це са гла го лом има ти8 у син гу лар ском об ли ку пре зен та на ла зи мо 
и у дру гим срп ским ди ја лек ти ма (в. нпр. мИ ло РА до вИћ 2003: 39−41, 43−45, 
70, 72; Р. млА дЕ но вИћ 2014: 160, 164−165). Они су ти пич ни и за са вре ме ни 
стан дард ни срп ски је зик (co rin 1997: 46−47).

Струк ту ре са гла го лом има ти у пер фек ту на ро чи то су за сту пље не у 
ју го и сточ ним срп ским го во ри ма, од но сно у го во ри ма ин тен зив ни је за хва-
ће ним бал ка ни за ци јом, осо би то ка да је реч о не ги ра ним струк ту ра ма (мИ-
ло РА до вИћ 2003: 40−44; Р. млА дЕ но вИћ 2014: 160−162). Док су при ме ри ти па 
ни је имо ко да нам пра ви, у ко ји ма се по ја вљу је ре ла тив на или нео д ре ђе на 
за ме ни ца ко ја уво ди, услов но ре че но, ре ла тив ну ре че ни цу, обич ни и у са вре-
ме ном стан дард ном jeзику (co rin 1997: 49−50), при ме ри ти па Ка пе тан што 
је имо пре ко це ле ста ни це и Имо је ту је дан ко је мо го да тол ма чи мо гли би 

6 Скре ће се па жња на то да се у гра ђи из у зет но рет ко по ја вљу је гла гол по сто ја ти: По-
че ше Ру си го во ри ти: „Ства ра се бољ ше ви зам.” Цар, ка жу, ви ше не по стои. (Бан., 499), Та мо, 
у на шим ком шин ским се лу, у Ер ду ([...]) по сто ји још тур ска џа ми ја, ђе хо џа њев ви че Тур ке. 
(Бан. Војв., 192). Из у зет но рет ка упо тре ба гла го ла по сто ја ти уо че на је и у не ким при зрен ско-
-ти моч ким го во ри ма (Р. млА дЕ но вИћ 2014: 158), док се у јед ном што кав ском стан дард но је зич-
ком кор пу су но вин ских тек сто ва бе ле жи го то во под јед на ка уче ста лост об ли ка има/не ма и 
(не)по сто ји/(не )по сто је (Kor dić 2002: 155). Има ју ћи све ре че но у ви ду, мо гло би се за кљу чи ти 
да је да ти гла гол стан дард но је зич ки мар ки ран или ба рем за сту пље ни ји у стан дард ном је зи ку 
не го у (не ким) ди ја лек ти ма (уп. Р. млА дЕ но вИћ 2014: 158).

7 Бу ду ћи да су пред мет ис тра жи ва ња пре вас ход но ре че ни це са гла гол ским еле мен том 
у тре ћем ли цу, по да так о ли цу се по пра ви лу не ис ти че. 

8 При ли ком на во ђе ња ста ња у дру гим ди ја лек ти ма и је зи ци ма има ти и би ти од но се се 
на од го ва ра ју ће се ман тич ке екви ва лен те у тим иди о ми ма иа ко фор мал ни лик мо же би ти дру-
га чи ји.
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се сма тра ти ди ја ле кат ском или на род ном цр том9 ко ју је по зна вао ста ри ји књи-
жев ни је зик.10 На и ме, прем да је реч о но вом гла го лу у сфе ри ег зи стен ци јал-
них ре че ни ца ово га ти па, чи ја се из у зет на упо тре ба у 14. ве ку у ста ро срп ском 
је зи ку ве зу је за пре зент (ГР Ко вИћ -мЕј џоР 2007: 189), ста ри ји књи жев ни је зик 
по зна је ег зи стен ци јал но има ти у раз ли чи тим гра ма тич ким вре ме ни ма (gric Kat 
1961: 76−77; уп. co rin 1997: 47).11 Ока зи о нал но, у са вре ме ном стан дард ном 
пи са ном је зи ку бе ле же се при ме ри гла го ла има ти, пре ма из не се ној гра ђи, 
у об ли ку пер фек та или по тен ци ја ла сред њег ро да јед ни не ти па не би има ло 
сми сла (Ко вА чЕ вИћ 2007: 108, нап. 26). 

Ре а ли за ци ја да тог гла го ла у плу рал ском об ли ку пре зен та у ју го и сточ-
ним срп ским го во ри ма та ко ђе је ве о ма рет ка или, као што је то слу чај са го-
во ром Па ра ћин ског По мо ра вља, пот пу но ис кљу че на, док плу рал ски об ли ци 
пер фек та у овим го во ри ма ни су ни ма ло не у о би ча је ни (в. нпр. мИ ло РА до вИћ 
2003: 39−43; Р. млА дЕ но вИћ 2014: 162−163). У не ким хер це го вач ким го во ри ма 
ука зу је се на при су ство струк ту ра са гла го лом има ти у мно жи ни, без на во-
ђе ња гла гол ске фор ме (в. у co rin 1997: 49, нап. 2). Струк ту ре са плу рал ским 
об ли ком гла го ла има ти обил но се по ја вљу ју у не ким, углав ном ста ри јим, 
књи жев ним де ли ма (в. и уп. gric Kat 1961: 77; co rin 1997: 48−49). 

Гла гол би ти углав ном се оства ру је у пер фек ту (5),12 а из у зет но рет ко у 
пре зен ту (6) и у фу ту ру I (7) и II (8), што је ве ро ват но усло вље но праг ма тич-
ким фак то ри ма − те ма ма раз го ва ра:13 

(5) Би ло ви на у оно вре ме − ста ри ви но гра ди. (Бан. Војв., 174), Ни је би ло ле ка ра 
во де, би ла јед на еми грант ки ња Ру ски ња [...] (Срем и Бан., 164), У но вре ме су 
би ле бан ке; да нов це кре нем из бан ке, ја не мам. (Бан., 504);

(6) А ка жу: Ако не би де бу ре, пре ће мо за два најз да на. Ако би де бу ре − че тр најс. 
(Бан., 505);

(7) Е сад, не ће би ти шес не де ља ки ше и шта знам ја, онак не ко ка же тре ба да се 
ба ци је дан крст у бу нар и онак ће би ти ки ше. (Ср Рум., 152);

(8) [...] ко си ли се но, де те ли ну ди би де би ло, шта би де. (Бан., 503). 

Упо тре ба гла го ла би ти у пер фек ту и фу ту ру I бе ле жи се и у дру гим 
ди ја лек ти ма (в. нпр. Р. млА дЕ но вИћ 2014: 161−163, 165−166; уп. мИ ло РА до вИћ 
2003: 40−44, 70, 72), као и у са вре ме ном стан дард ном срп ском је зи ку, у ко јем 
се та ко ђе за па жа и не ин ди ка тив но пре зент ско бу де (co rin 1997: 47, 53).

У гра ђи се по ја вљу је и пре зент ско је сам у ен кли тич ком (9) и у пу ном 
од рич ном (10) об ли ку,14 при том је огра ни че но на по себ не ре че нич не струк-

9 О ти по ло ги ји син так сич ких ва ри ја ци ја в. у УРо ШЕ вИћ 2015: 8, нап. 16.
10 При мер Имо је ту је дан ко је мо го да тол ма чи мо гао би се под ве сти и под струк ту ре 

ти па ни је имо ко да нам пра ви.
11 За ме ци без лич ног по се до ва ња ти па Х има ку ћу > Има ку ћу, ме ђу тим, мо гли би се, 

пре ма ми шље њу не ких ис тра жи ва ча, тра жи ти још на са мом ин до е вроп ском ста блу (gric Kat 
1961: 77−78).

12 Ре а ли за ци ја гра ма тич ког бро ја ни је ре ле вант на за гла гол би ти, те се по себ но не раз ма тра.
13 За бе ле же ни при ме ри гла го ла би ти у пре зен ту и фу ту ру углав ном не илу стру ју ти пич-

не ег зи стен ци јал не ре че ни це. В. и: На ћу при ју ци гур но мор би ти стра жа, а ка нал је ма ли, ја ћу 
ње га пре га зи ти. (Бан., 502); Ако буд не не ко не вре ме... (РСГВ1, 108).

14 Ин те ре сан тан је је дан иди о ма ти зо ван из раз са гла го лом је сам ко ји се мо же па ра фра-
зи ра ти струк ту ром са гла го лом има ти и ге ни тив ним пи во том: Е, она по сле кад је ви дла да 
ни је ша ла она за пе ла и из у чи ла је. (Срем и Бан., 162).
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ту ре, са кван ти фи ка то ром, од но сно са кон ди ци о нал ним да, осим уко ли ко 
се не пре пли ће, од но сно оства ру је са не ким дру гим, пре све га, ло ка ци о ним 
зна че њем, ка да та квих огра ни че ња не ма:15

(9) Ди се ка ко ску пи ло сва то ва, ди је мло го, ту има мло го и кра ва ја. (Бан. Војв., 
159);

(10) Па бар да ни је ове ше ре. (Бан., 514), Са мо да ни је но ва ца мло го би лак ше жи ви ли. 
(Срем и Бан., 162). 

Слич но би се мо гло кон ста то ва ти и за (не ке) дру ге ди ја лек те (мИ ло РА до-
вИћ 2003: 43−44; уп. Р. млА дЕ но вИћ 2014: 158), као и за са вре ме ни стан дард ни 
срп ски је зик (в. и уп. co rin 1997: 50−53; gric Kat 1961: 77). С дру ге стра не, у 
не ким го во ри ма, као што је то слу чај са го во ром ис точ не Хер це го ви не, об лик 
ни је има ши ру упо тре бу, па ће се че шће чу ти од не ма, на при мер: ни је га ту, 
во де ни је (вУ Шо вИћ 1927: 69).

3.1.1. оП ШТИ По ГлЕд нА дИ сТРИ бУ ЦИ јУ ГлА Го лА иМати И бити. Ана ли за гра-
ђе по ка зу је да је ди стри бу ци ја гла го ла има ти и би ти у ба нат ским го во ри ма 
усло вље на пр вен стве но гра ма тич ким фак то ри ма, тј. гра ма тич ким вре ме ном. 
Гла гол има ти се ве зу је пре вас ход но за пре зент, при том по пра ви лу син гу лар-
ски, што је у скла ду са ста њем у са вре ме ном стан дард ном срп ском је зи ку. 
Из у зет но рет ко, гла гол има ти по ја вљу је се у струк ту ра ма у ко ји ма се ти пич-
но по ја вљу је гла гол би ти, што је на ро чи то за сту пље но у го во ри ма ин тен зив-
ни је за хва ће ним бал ка ни за ци јом, а што би пред ста вља ло од ли ку ста ри јег 
књи жев ног је зи ка. Гла гол има ти се по из у зет ку оства ру је у плу рал ском об ли-
ку пре зен та, што је та ко ђе слу чај у бал ка ни зи ра ним ди ја лек ти ма, док је 
че шћа по ја ва та квих струк ту ра од ли ка не ких, ве ћи ном ста ри јих, књи жев них 
де ла.

Мо же мо се за пи та ти да ли плу рал ски пер фе кат пру жа ви ше мо гућ но сти 
од плу рал ског пре зен та за по ја ву гла го ла има ти. Прет по ста вља се да се пер-
фек том по ја ча ва а пре зен том сма њу је из ве сна па сив ност, од но сно да се пре-
зен том по ја ча ва из ве сна аген тив ност пи во та, те да се упо тре бом пре зен та 
по ве ћа ва ве ро ват но ћа да се ре че ни ца ин тер пре ти ра као ак тив на тран зи тив на, 
а не као ег зи стен ци јал на. На кра ју, да ли је та квој „ак тив ној” ин тер пре та ци ји 
гла го ла има ти и на ве де ним про ме на ма до при не ло ши ре ње син так сич ке тран-
зи тив но сти, ко ја се раз ви ја услед ти по ло шке про ме не пра ин до е вроп ског је зи ка 
и ње го вих на след ни ка (в. у ГР Ко вИћ -мЕј џоР 2007: 77−97)? 

У све тлу ти по ло шке про ме не мо гао би се по сма тра ти уоп ште ула зак 
да тог гла го ла у сфе ру ег зи стен ци јал них ре че ни ца, при че му је бал кан ско 
окру же ње, тј. бал кан ска мик со гло ти ја мо гла ути ца ти на смер и ин те зи тет 
про ме на, пре све га у ју го и сточ ним срп ским го во ри ма (уп. Р. млА дЕ но вИћ 
2014: 154−155). На и ме, у ли те ра ту ри је до са да скре ну та па жња на екс пан зи-
ју гла го ла има ти у ју го и сточ ном де лу Бал кан ског по лу о стр ва, за ко ју је, 
на во ди се, од го вор на бал кан ска мик со гло ти ја. Сма тра се да је нај ши ри оп сег 
упо тре бе гла го ла има ти, ка да су у пи та њу сло вен ски је зи ци, у бу гар ском и 

15 В. нпр.: [...] а из ме ђу Јар ков ца и То ма шев ца има Лу дош, ту је па шњак. (Бан., 488), И ка да 
е го то во, ту е хо ма дру га тен ка, у тој тен ки са мо во да. (Бан., 516).
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ма ке дон ском је зи ку (в. и уп. у: мРА ЗЕК 1990: 53−58; нИ Цо ло вА 1990: 241; Kor dić 
2002: 149−152; Р. млА дЕ но вИћ 2014: 154). Тре ба, ме ђу тим, ис та ћи да уз гла гол 
има ти на ла зи мо би ти у сфе ри ег зи стен ци јал них ре че ни ца у ра зним бал кан-
ским је зи ци ма / ди ја лек ти ма, на при мер, у бу гар ском, ма ке дон ском, ал бан-
ском, ару мун ском, од но сно у (не ким) ди ја лек ти ма ових иди о ма и да њи хо ва 
ди стри бу ци ја мо же би ти се ман тич ко-праг ма тич ки ре гу ли са на (нИ Цо ло вА 
1990: 237; со бо лЕв 2001: 232−234; ПРА со ло вА 2010: 215−218; Юллы − со бо лЕв 
2003: 266−269; бА РА и др. 2005: 279−282), што je уо че но и у не ким ван бал-
кан ским ро ман ским иди о ми ма, ма да има и ро ман ских је зи ка ко је ка рак те-
ри ше са мо је дан ег зи стен ци ја лан гла гол (в. нпр. и уп. Ben tley 2013: 678−684; 
Ben tley и др. 2013: 4−5; cruSchi na 2015: 37−40). Ру мун ски је зик, ко ли ко је 
по зна то, ко ри сти ис кљу чи во ег зи стен ци јал но би ти. Тре ба на по ме ну ти да у 
кла сич ном ла тин ском на ла зи мо би ти, али да у ка сном ла тин ском до ла зи 
има ти, док се у не ким ра ним ита ло ро ман ским вер на ку ла ри ма уо ча ва си мул-
та на упо тре ба ег зи стен ци јал них кон струк ци ја слич ним ло ка тив ним и по-
се сив ним (в. у cruSchi na 2015: 37, нап. 6). С дру ге стра не, на сло вен ском 
се ве ру, у пољ ском, укра јин ском и бе ло ру ском је зи ку, у окви ру не ги ра них 
кон струк ци ја у са да шњем вре ме ну на ла зи мо има ти, док ће у оста лим слу-
ча је ви ма би ти упо тре бљен гла гол би ти (нИ Цо ло вА 1990: 241). У по врат ној 
фор ми ег зи стен ци јал но има ти по зна је и ру ски, спо ра дич но и укра јин ски, 
је зик (мРА ЗЕК 1990: 56).16 

Да кле, гла гол има ти мо гао је ући у сфе ру ег зи стен ци јал них ре че ни ца 
као ре зул тат ти по ло шке про ме не, при че му, да ље, мо же до ћи до ис ти ски ва ња 
гла го ла би ти или до се ман тич ко-праг ма тич ке и/или гра ма тич ке ди фе рен ци-
ја ци је има ти и би ти. У по је ди ним иди о ми ма као што су ме то хиј ско-ко сов ски 
ра ди ло би се о још не пре вре лим про це си ма. Ову те ма ти ку нео п ход но је де-
таљ но ис тра жи ти из ти по ло шке и исто риј ске пер спек ти ве во де ћи ра чу на о 
раз ли ка ма из ме ђу ди ја ле кат ског и стан дард но је зич ког ни воа.17

3.2. фоР мА лИ ЗА ЦИ јА ПИ во ТА И од нос ПРЕ мА ГлА Гол сКом ЕлЕ мЕн ТУ. У ба нат-
ским го во ри ма пи вот мо же би ти фор ма ли зо ван но ми на ти вом или ге ни ти вом 
пре ма пра ви ли ма или про тив но пра ви ли ма ко ја ва же за са вре ме ни стан дард ни 
срп ски је зик. Из у зет но рет ко, пи вот се фор ма ли зу је и аку за ти вом.18

16 Ре кло би се, ме ђу тим, да та кве струк ту ре има ју књи шки и зва ни чан ка рак тер (gric Kat 
1961: 80).

17 Пре пли та ње ег зи стен ци јал ног и ло ка ци о ног зна че ња, ме ђу тим, оте жа ва уну тар је зич ку 
и ме ђу је зич ку ком па ра ци ју (уп. у Ben tley и др. 2013: 6−7; cruSchi na 2015: 34, нап. 1), па је, из 
тог угла по сма тра но, мо жда ди ску та бил но по сто ја ње ег зи стен ци јал ног би ти у не ким бал кан-
ским и ро ман ским иди о ми ма.

18 Овом при ли ком об ра ђу ју се пр вен стве но по тврд не и не ги ра не струк ту ре са пре зент-
ским об ли ци ма гла го ла има ти и пер фе кат ским об ли ци ма гла го ла би ти, у тре ћем ли цу, во де-
ћи ра чу на о гра ма тич ком од но су, тј. о по сто ја њу или од су ству кон гру ен ци је из ме ђу гла гол ског 
еле мен та и пи во та. Не ки дру ги об ли ци до так ну ти су у ра ду ра ди ме ђу ди ја ле кат ских и ме ђу-
је зич ких ком па ра ци ја. С об зи ром на из у зет ну по ја ву у гра ђи, упит не струк ту ре оста вља ју се 
по стра ни. Скре ће се са мо па жња на при мер: „Ви ди, има л те жен ске ко ја би та ко опле ла?” 
(Бан., 532), у ко јем се бро ји ва за јед нич ка име ни ца по ја вљу је у ге ни ти ву јед ни не, што је, из-
гле да, омо гу ће но из ра зи том не ре фе рен ци јал но шћу („не кон кре ти зо ва но шћу”) име нич ког 
из ра за (в. у УРо ШЕ вИћ 2015: 61, нап. 115) ко ју да је упит ни ис каз.
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3.2.1. ГлА Гол иМати
3.2.1.1. По ТвРд нЕ сТРУК ТУ РЕ. У по тврд ним струк ту ра ма са син гу лар ским 

об ли ком пре зен та гла го ла има ти пи вот се ис ка зу је но ми на ти вом, ге ни ти вом 
или аку за ти вом. Но ми на тив се ја вља у ве ли кој ве ћи ни при ме ра (око 80%), 
док је аку за тив19 из у зе так и огра ни чен је на мно жи ну. Из ра зи ту до ми на ци-
ју но ми на тив по ка зу је ка ко у јед ни ни (око 80% при ме ра) та ко и у мно жи ни 
(око 75% при ме ра). Плу рал ски об лик пре зен та и но ми на тив мно жи не, ка ко 
је ис так ну то, пред ста вља ју из у зет ну по ја ву.

У но ми на ти ву јед ни не се по ја вљу је бро јив (1) или кон тек сту ал но бро јив20 
(2) имен ски из раз, тј. имен ски из раз ко ји до зво ља ва бро ји во, не пар ти тив но 
ту ма че ње. Без об зи ра на бро ји вост, у но ми на ти ву јед ни не се оства ру је имен-
ски из раз ка да се го во ри о по сто ја њу ен ти те та, пој ма, или вр сте ен ти те та, пој ма, 
уоп ште (3). У но ми на ти ву јед ни не бе ле же се, ма да из у зет но рет ко, и не ке 
вла сти те име ни це то по ним ског ка рак те ра (у ши рем сми слу) (4) и не у трум-
ска за ме ни ца то (5), и ра ди ло би се углав ном о ати пич ним ег зи стен ци јал ним 
ре че ни ца ма. Лич не за ме ни це пак не до ла зе у об зир. Имен ским из ра зом у 
но ми на ти ву упу ћу је се на је дан ен ти тет, по ја ву, или на не што што се узи ма као 
је дан ен ти тет, по ја ва (6), од но сно на по јам, вр сту пој ма уоп ште, и под ра зу ме ва 
се од су ство пар ти тив не ком по нен те, од но сно нео д ре ђе не кван ти фи ка ци је, 
по че му се ге не рал но но ми на тив про тив по ста вља ге ни ти ву:21

(1) Има спе ци јал на ко та ри ца за то. (Бан. Војв., 147), Има јед на ре ка, је дан ка нал 
ко ји нас де ли. (Ср Рум., 154);

(2) [...] Кар лов, Мо крин (Ђу ко шин, − има ни ка во да те че кроз ње га: Ђу ко шин), 
Јо зе по ва [...] (Бан. Војв., 119), Кад оти не ду кот са та, ту има ма ло гво жђе на ме
шће но, то та ко ви си до ле, ви ди ти као сад мој прс. (Бан., 512); 

(3) [...] и то се ку је на ба би цу. Има ба би ца срп ска, има ба би ца не мач ка. (Бан. Војв., 
166), Сад има у про дав ни цу и мле ко у те ка ко се ка же, па има [...] (Срем и Бан., 
161), − Коњ ске цве кле, а има и ова људ ска цве кла? − Има и љуц ка, да, има и она 
ше ћер на. (Мн Рум., 381);

(4) [...] а из ме ђу Јар ков ца и То ма шев ца има Лу дош, ту је па шњак. (Бан., 488), Они 
еса пу то е јед но, не зну да има оба шка Гер ма ни ја, оба шка Ма џар ска, оба шка 
Ау стри ја. (Бан., 499);

(5) Три де се(т) да на смо пу то ва ли у Астра хан (на Цр ни(м) Мо ру − има то и на 
ма пу), − фурт во зом смо ишли! (Бан. Војв., 150);

(6) „Ви ди мо ра да не што има”. (Бан., 488), Има то све та мо јеф ти ни је. (Бан., 504), 
Ту има ред, то су са ме ше ре ту. (Бан., 517), Ди има ме сто пра зно − ја сам сад 
и ста ре кон тре а ви сте ми ли ци о нер [...] (Бан., 517−518).
У ге ни ти ву јед ни не се по ја вљу је не бро јив (7) или кон тек сту ал но не бро-

јив (8) имен ски из раз, тј. имен ски из раз ко ји до зво ља ва не бро ји во, пар ти-
тив но ту ма че ње.22 Бе ле же се и имен ски из ра зи са атри бу том сва ко јак, ка да 

19 С об зи ром на дво сми сле ност та квих по твр да, ни је био пред мет кван ти та тив не ана ли зе.
20 Ми сли се на имен ски из раз ко ји је при мар но или ти пич но не бро јив, али се по ја вљу је 

са бро ји вом вред но шћу.
21 Тре ба на по ме ну ти да у не ким при ме ри ма гла гол има ти ула зи у ло ка ци о ну се ман тич ку 

сфе ру, од но сно у се ман тич ку сфе ру гла го ла на ла зи ти се.
22 У ге ни ти ву јед ни не или мно жи не би ће и имен ски из раз у син таг ми са кван ти фи ка-

то ром ти па: И та мо има то ли ко кре ве та кол ко има дру штва. (Бан., 509). Та кве струк ту ре ни су 
ре ле вант не за ово ис тра жи ва ње, те се по пра ви лу не раз ма тра ју.
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се упу ћу је на по сто ја ње раз ли чи тих вр ста ен ти те та озна че них име ни цом у 
ге ни ти ву, при че му као да је реч о сво је вр сној си нег до хи (9). Не где је реч о 
уста ље ном скло пу са има − има раз ли ке (10). У гра ђи се по ја вљу је и јед на 
име ни ца озна че на као вла сти та, а мо гло би се ра ди ти о упу ћи ва њу на гра-
див ни по јам (11). Не у трум ско за ме нич ко то и лич не за ме ни це ни су ре ги стро-
ва не. Ка ко је на по ме ну то, ге ни тив за раз ли ку од но ми на ти ва под ра зу ме ва 
при су ство пар ти тив не, од но сно кван ти та тив не се ман тич ке ди мен зи је – нео-
д ре ђе не кван ти фи ка ци је у ши рем сми слу, ко ја се мо же ти ца ти пре ди ка ци је 
а не имен ског из ра за и ко ја под ра зу ме ва и не ре фе рен ци јал ност или сма ње ну 
ре фе рен ци јал ност, обе леж је при сут но у свим при ме ри ма (уп. Ser žant 2014: 
278−279, 306−307, 309−310 и др.).23 Ка да је у пи та њу упо тре ба ге ни ти ва, по-
сто ја ње ка квог пој ма или вр сте пој ма уоп ште пре су по ни ра но је, тј. та ко се 
пред ста вља – са го вор ни ку би тре ба ло да бу де по знат сам по јам о ко јем се 
ре фе ри ше, ње го во по сто ја ње уоп ште:24

(7) [...] кад има се на, и се на им да је мо. (Бан. Војв., 133), Кад је ка ко па ша, та ко има 
и мле ка [...] (Бан. Војв., 133), Пу шу, има ди ма. (Бан., 505); 

(8) Ка жу, има оде јеф ти ног оде ла, не тре ба то тво је да ргаш. (Бан., 511); 
(9) Рад ње има сва ко ја ке и ко ка кву сре ћу има та ко ме сто до би је. (Бан., 502), Е п има 

на ра ви сва ко ја ке. (Бан., 510), Има сва ко ја ка сто ма ка. (Бан., 510);
(10) И та мо су на ме сти ли са то ве од Бре ме на [...] и оће да се осве до чу да има раз ли ке 

ова мо с на ма са Евро пом и та мо са Аме ри ком. (Бан., 508);
(11) „Иље” то је би ла ле ди на [...] А има Иља вај ка да шње што је би ло; има што се 

раз о ра ло пре сто го ди на. Има Иља од осам сто че тр де сет осме [...] (Бан. Војв., 
143).

Упо тре бу и но ми на ти ва и ге ни ти ва јед ни не уз ег зи стен ци јал но има 
мо же мо оче ки ва ти у ра зним не бал ка ни зи ра ним ди ја лек ти ма срп ског је зи ка, 
при че му је нео п ход но де таљ но ис пи та ти њи хо ву ди стри бу ци ју. До са да шња 
ис тра жи ва ња ба нат ских го во ра по ка за ла су да је пар ти тив ни ге ни тив у ши-
ро кој упо тре би, а ме ђу из дво је ним при ме ри ма уо ча ва ју се и они у ко ји ма је 
ге ни тив део ег зи стен ци јал не ре че ни це (ИвИћ и др. 1997: 310). Пар ти тив ни 
ге ни тив ши ро ко је за сту пљен и у дру гим не бал ка ни зи ра ним го во ри ма срп-
ског је зи ка, не где и ши ре не го у стан дард ном је зи ку (в. у ГоР ТАн-ПРЕмК 1971: 
88−89). Не ке го во ре за хва ће не ана ли ти за ци јом па де жног си сте ма од ли ку је 
слич на ди стри бу ци ја но ми на ти ва и ге ни ти ва јед ни не уз ег зи стен ци јал но 
има ти. Та ко ће у ле вач ком го во ру имен ски из ра зи ко ји озна ча ва ју са др жа је 
ко ји не под ле жу кван ти фи ка ци ји (у прин ци пу, бро ји ви из ра зи) би ти у но-
ми на ти ву, док се они ко ји се ти чу са др жа ја под ло жних кван ти фи ка ци ји (у 
прин ци пу, не бро ји ви из ра зи) мо гу ја ви ти у но ми на ти ву или ге ни ти ву (сИ мИћ 
1980: 22−23).25 С дру ге стра не, у дру гим го во ри ма за хва ће ним ана ли ти за ци јом 

23 О ово ме ће би ти ви ше ре чи у одељ ку 3.2.3.
24 За ме нич ки об лик шта у ег зи стен ци јал ним ре че ни ца ма ти па: Из ме ша мо у је дан ло нац 

од сва ко ја ког жи та, ов са, јеч ма, шта има, он дак он клек не и ме те му на гла ву. (Ср Рум., 147), 
мо же се ту ма чи ти и као но ми на тив ни и као ге ни тив ни (ИвИћ и др. 1997: 99), због че га се та кви 
при ме ри оста вља ју по стра ни при кван ти та тив ној ана ли зи.

25 Тре ба при том има ти у ви ду да се у опи су ове гра ђе узи ма ју у об зир при ме ри гла го ла 
има ти у свим ре ги стро ва ним гра ма тич ким вре ме ни ма, би ло да по сто ји уса гла ше ност са пи-
во том у бро ју, би ло да она од су ству је.
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па де жног си сте ма као и у бал ка ни зи ра ним ди ја лек ти ма уз има до ла зи по 
пра ви лу но ми на тив, а у ме то хиј ско -ко сов ским го во ри ма про ди ре и оп шти 
па деж (мИ ло РА до вИћ 2003:26 39, 70; в. у Р. млА дЕ но вИћ 2014:27 157−158, 
163−164).28 Ди стри бу ци ји у ба нат ским го во ри ма до не кле је слич на ди стри бу-
ци ја син гу лар ског но ми на тив ног и ге ни тив ног пи во та у са вре ме ном стан дард-
ном срп ском је зи ку, при че му се у стан дард ном је зи ку, ге не рал но по сма тра-
но, уо ча ва че шћа упо тре ба ге ни ти ва (в. и уп: gric Kat 1961: 77; mi ha i lo vić 
1985: 464−465; ar Se ni Je vić 1993: 67; co rin 1997: 48; Kor dić 2002: 164−168). У 
уса мље ној по твр ди ег зи стен ци јал не ре че ни це са да тим гла го лом у ста ро-
срп ском је зи ку 14. ве ка бе ле жи се но ми на тив име ни це do ubq (ГР Ко вИћ -мЕј џоР 
2007: 189). Ме ђу тим, ка ко је на по ме ну то, пре ма ми шље њу не ких ис тра жи ва-
ча, у овом пе ри о ду мо гло би се го во ри ти о при су ству без лич них по се сив них 
струк ту ра ти па има ку ћу, чи је се пре о бли ко ва ње у има ку ћа ста вља у 16. век 
(в. у gric Kat 1961: 78). 

Струк ту ра ма са но ми на ти вом мно жи не ре фе ри ше се о по сто ја њу ве ћег 
бро ја ен ти те та или по ја ва узе тих као јед на це ли на, а не као део ве ће це ли не 
(12). У не ким при ме ри ма ра ди ло би се о по сто ја њу ка квог пој ма, вр сте пој ма 
(кла се) (13), при че му се упо тре бом плу рал ског об ли ка мо же ис та ћи плу ра-
ли тет но по ја вљи ва ње пред став ни ка да те вр сте. У мно жи ни упо тре бом но-
ми на ти ва, а не ге ни ти ва, до ла зи до из ра жа ја по ста вља ње ен ти те та и по ја ва 
у пр ви план (уп. Ser žant 2014: 308 и др.). Не где би мо гло би ти ре чи на про сто 
о па де жном ва ри ра њу, а не о се ман тич ко-праг ма тич кој ал тер на ци ји (14). 
Но ми на ти вом мно жи не вла сти те име ни це се фор ма ли зу ју по из у зет ку – бе-
ле жи се ет но ним (15), при че му би се мо гло ра ди ти о не ин те гри са ном но ми-
на ти ву ка рак те ри стич ном за раз го вор ни је зик, ка кав на ла зи мо при ли ком 
на бра ја ња, („но ми на тив по сле две тач ке”), што је ов де за пра во и слу чај (уп. 
сИ мИћ 1980: 19−21). Лич не за ме ни це ни ов де не до ла зе у об зир. Оно што 
при вла чи па жњу је сте не у са гла ше ност гла гол ског де ла и пи во та у бро ју – 
гла гол се по пра ви лу ре а ли зу је у син гу лар ском пре зен ту.29 За син гу лар ски 
об лик пре зен та ве зу ју се и име ни це plu ra lia tan tum (16) као и син таг мат ски 
но ми на тив ни из ра зи (17) и имен ски из ра зи у па у кал ним син таг ма ма (18). 
Пи вот је по пра ви лу пост по но ван гла гол ском де лу: 
(12) У тим ја ћу ка за ти, шта да оде сто ји мо, ај де мо уну тра, има та мо да ске па ће мо 

по се да ти, има мо вре ме на. (Бан., 498), Ту има спра ве. Има спра ва з оте сит не 
му те ре, шра фи ће, кли но ве и има спра ва з ото де бло [...] (Бан., 516), Та мо има 
ше ре, осим те што се че ду осо ви не [...] (Бан., 516); 

(13) Он је слу шо да има ви ле, ал кат су све од ле ти ле и та је на оста ла, уве рио се да 
има. (Бан., 520), − Ка ко иде? Де вер, је л има то све? − Има де вер, има кум, има 
фи фе ри ко ји, то сва то ви би ли нај ро ђе ни. (Мн Рум., 377); 

26 У го во ру Па ра ћин ског По мо ра вља пар ти тив ни ге ни тив је уоп ште из у зет на по ја ва.
27 То би се да ло за кљу чи ти на осно ву ко мен та ра: „По твр ђе ни об ли ци име нич ких је ди-

ни ца у М-К го во ри ма, ме ђу тим, иска чу из оп штег ста ња, по што се у де лу М-К го во ра на по ре до 
ја вља ју Н и ОП.” (Р. млА дЕ но вИћ 2014: 158), ма да ау тор не по ми ње екс пли цит но слу ча је ве 
ка да се уз има ја вља оп шти па деж у јед ни ни, али на во ди по твр де оп штег па де жа у јед ни ни уз 
(не)има ло и би ло (стр. 163).

28 Ми сли се пр вен стве но на име ни це.
29 В. уса мље ну по твр ду плу рал ског пре зен та у одељ ку 3.1.
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(14) − Је л има мо жда не ко ве ро ва ње у ве зи с ма лим де те том, да не ва ља га си ти 
све тло у со бу док ма ло не оја ча? Има сва ко ја ки оби ча ји, ко је ку ће ка ко. (Ср Рум., 
153);

(15) Ту има Сло ва ци, Ма џа ра, Ру му на (то је ви ше ру мун ско се ло), а има и Ср ба. 
(Бан. Војв., 190);

(16) И од оте куј не ома има упра во вра та у бур тин ба со ву (енгл. bo ar ding boss) со бу. 
(Бан., 509), − Не ке ма ка зе, има ма ка зе, та ко да, да и ле ти, кад је ле то, он да се 
ши ша ле […] (Мн Рум., 379);

(17) Има та мо јед но пар че лан ца и кључ и он дак с отим ја за вр нем кон трол ни сат 
сва ко по са та. (Бан. Војв., 130), Има ви то, мо то ви ло, то се мо та ка ну ра. Има 
јед на ко ле ни ка и је дан ма ли то чак, с отим се тка. (Бан., 531); 

(18) Има два пу шћа ра, они пу шћа ду сно по ве у ма ши ну. (Бан. Војв., 141), Па има 
два ду ћа на ов де је дан пре ко пу та ме не, ту пи је ду [...] (Мн Рум., 379).
Ма њи број за бе ле же них при ме ра са ге ни ти вом мно жи не уз има сво ди 

се на струк ту ре ко ји ма се по пра ви лу ре фе ри ше о по сто ја њу ве ћег нео д ре ђе-
ног бро ја, по пра ви лу, не ре фе рен ци јал них ен ти те та или по ја ва, при че му се 
ге ни ти вом, ка ко је на го ве ште но, по ка зу је да је реч о де лу не ке ве ће це ли не 
у ши рем сми слу (19). У ге ни ти ву мно жи не од вла сти тих име ни ца за бе ле же-
ни су ет но ни ми (20), а за раз ли ку од но ми на ти ва мо гу се ре а ли зо ва ти и 
лич не за ме ни це (21), али у за бе ле же ном при ме ру ни је реч о ре фе рен ци јал ној 
упо тре би (уп. Ser žant 2014: 306−307):30

(19) Све е то из ме ша но: на кон фе рен ции има љди, же на, омла ди не. (Бан. Војв., 130), 
„То е вој нич ка. Да е бли жа, ви дли би и то по ве на њу. Ту има вој ни ка”, ка же. 
(Бан., 506), Има та ки слу ча је ва: де вој ка има во љу, а ста рии не ду. (Бан., 536); 

(20) Има ту Ите бе ја ца, ту је ста ри Јо ва Ми шков. (Бан., 498);
(21) Ја идем по ла ђи го ре, има нас ве ре сва ко ја ке, на и ђем та мо ди го во ру о Че не ју 

и Цр њи, о Кла рии. (Бан., 505).
Аку за тив мно жи не у овом до ме ну, ка ко је ис так ну то, пред ста вља из у-

зет ну по ја ву, при ме ри су дво сми сле ни и мо гло би се ра ди ти и о го вор ној 
гре шци. До ла зе из Срп ског Ите бе ја (22):
(22) Пет пи ља ка, а то су кли ке ри би ли. Сад има ста кле не ви дим, не и он да је било, 

ал то су би ли ску пи [...] (Срем и Бан., 163), Ка ко он за зво ни, а то су ци гур но 
ин џи ли ри, ево и з дур би ном − има ни ке крат ке, и има не ки та ко ду га чак, и 
хо ма све гле ду та мо на пред. (Бан., 506). 
И у до ме ну мно жи не но ми на тив и ге ни тив уз има мо же мо оче ки ва ти у 

ра зним не бал ка ни зи ра ним срп ским ди ја лек ти ма. Та ко ђе се мо же ус по ста ви-
ти па ра ле ла са ле вач ким го во ром, у ко јем код плу рал ских об ли ка имен ских 
ре чи, ко је, ка ко се ис ти че, та ко ђе под ле жу кван ти фи ка ци ји, уз раз ли чи те 
об ли ке гла го ла има ти пре те же но ми на тив, док се лич не за ме ни це, ка ко у 
јед ни ни та ко и у мно жи ни, увек упо тре бља ва ју у об ли ку ге ни ти ва, с тим 
што мо же до ћи и до тзв. удва ја ња ре че нич них кон сти ту е на та ти па Има л је 
Со ла (сИ мИћ 1980: 23). У не ким дру гим го во ри ма усме ре ним ка ана ли ти зму 
пак, као и у бал ка ни зи ра ним ди ја лек ти ма, но ми на тив је ис ти снуо ге ни тив 
и у мно жи ни, а у ме то хиј ско-ко сов ским го во ри ма при су тан је, у ма њој ме ри, 
али, ре кло би се, у ве ћој не го у јед ни ни, и оп шти па деж, при том пре те жно 

30 Уо чен при мер је вр ло спе ци фи чан.
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са ег зи стен ци јал ним гла го ли ма у пер фек ту и на ро чи то у им пер со нал ним 
кон струк ци ја ма, што се по сма тра у све тлу флук ту и ра ња но ми на ти ва и оп штег 
па де жа у мно жи ни у па сив ним, без лич ним и обез ли че ним ре че ни ца ма (мИ-
ло РА до вИћ 2003: 39−40; в. у Р. млА дЕ но вИћ 2014: 151, 153−154, 157−158, 160, 
163−164). О но ми на ти ву ана ли тич ке при ро де мо гло би би ти ре чи и у не ким 
ба нат ским го во ри ма, на ро чи то у не ким ру мун ским иди о ми ма, у ко ји ма се 
уо ча ва ју раз ли чи те ре дук ци је па де жног си сте ма ин тен зи ви ра не под ути ца јем 
ру мун ског је зи ка (в. нпр. бо ШњА Ко вИћ − вА РЕ нИ КА 2009: 145−146; бо ШњА Ко вИћ 
2010: 371; бо ШњА Ко вИћ − ПР вУ ло вИћ 2011: 187−188, 197−198). У са вре ме ном 
стан дард ном срп ском је зи ку пак плу рал ски имен ски из раз уз син гу лар ски 
об лик пре зен та гла го ла има ти фор ма ли зу је се ис кљу чи во ге ни ти вом мно-
жи не, док је струк ту ра са но ми на ти вом мно жи не и плу рал ским об ли ком 
пре зен та овог гла го ла да нас, ви де ли смо, крај ње не у о би ча је на и мо гла би се 
сма тра ти син так сич ким ар ха и змом (в. и уп: gric Kat 1961: 77; ivić 1963: 23−24; 
mi ha i lo vić 1985: 464; ar Se ni Je vić 1993: 66; co rin 1997: 48−49).

3.2.1.2. нЕ ГИ РА нЕ сТРУК ТУ РЕ. Ка да је реч о струк ту ра ма са не ги ра ним син-
гу лар ским об ли ком пре зен та гла го ла има ти, пи вот се фор ма ли зу је ге ни ти-
вом, но ми на ти вом или аку за ти вом. У це ли ни по сма тра но, имен ски из ра зи у 
ге ни ти ву до ми ни ра ју (око 60% при ме ра), по уче ста ло сти, за ге ни ти вом до ла-
зи но ми на тив (око 35% при ме ра), при че му пре о вла да ва ју при ме ри са по ка зном 
за ме ни цом то (око 55% при ме ра), док се аку за тив и ов де оства ру је по из у-
зет ку, у мно жи ни. До ми на ци ја ге ни ти ва уо ча ва се ка ко у јед ни ни (око 60% 
при ме ра) та ко и у мно жи ни (око 70% при ме ра)31. Ако се ис кљу че при ме ри 
са за ме ни цом то у по зи ци ји но ми на ти ва и ге ни ти ва, до ми на ци ја ге ни ти ва 
још је уоч љи ви ја (око 75% при ме ра), на ро чи то у јед ни ни (око 80% при ме ра). 
Не ги ра ни плу рал ски об лик пре зен та ни је за бе ле жен, те из о ста је и мо дел у 
ко јем би се он ре а ли зо вао са но ми на ти вом мно жи не.

У ге ни ти ву јед ни не уз не ма се ре а ли зу ју бро ји ви (1) и не бро ји ви (2) имен-
ски из ра зи. Бе ле жи се и вла сти та име ни ца – ан тро по ним (3), као и лич не за ме-
ни це (4). За ме нич ко то се ре а ли зу је по из у зет ку (5). Ег зи стен ци јал ну ре че-
нич ну кон фи гу ра ци ју до би ја и струк ту ра са гла гол ском име ни цом, ка да 
ни је реч о ти пич ној ег зи стен ци јал ној ре че ни ци (6):

(1) [...] а у Бе о град да се угу шиш у со бу − не ма авли је, не ма ба шће. (Бан. Војв., 
122), У пр вим ро ју не ма ни кад мла де ма ти це [...] (Бан. Војв., 147);

(2) Без мо ти ке не ма ле ба. (Бан. Војв., 163), То до не се ле ба, − не ма ле ба без ото га. 
(Бан. Војв., 163);

(3) Ма ма че ка, че ка, не ма Ђу ре до под не. (Бан., 531);
(4) Је ре би це − то су пул ге ри во ле ли, − не ма је ко пе сни ца (ле па су па на ја ре би цу!). 

(Бан. Војв., 123); 
(5) Кад до ђе ус кр шњи пост, пре по ста не ма то га па сто ји цео пост. (Ср Рум., 150);
(6) [...] (он је по тро шио јед но две сто иља да ди на ра на ње га, − и не ма по мо ћи!) [...] 

(Бан. Војв., 126).

При ме ри са но ми на ти вом јед ни не уз не ма, ка ко је ис так ну то, углав ном 
се сво де на за ме нич ко то (око 65% при ме ра), ко је се у ве ли кој ве ћи ни по твр да 

31 Тре ба, ме ђу тим, на по ме ну ти да је на рас по ла га њу би ло ма ло при ме ра.



136 ДАН КА ВУ ЈА КЛИ ЈА

(око 75% при ме ра) на ла зи ис пред гла гол ског еле мен та, при че му углав ном 
ни је реч о ти пич ним ег зи стен ци јал ним ре че ни ца ма (7). У пре о ста лим при-
ме ри ма то су по пра ви лу имен ски из ра зи са од ред бом при дев ског ти па (8):32

(7) [...] он дак се че мо на кри шке па ме ће мо у ча бро ве. А са(т) то не ма. (Срем и Бан., 
161), [...] све то би ло др ве не, др ве не та њи ре да се је, све по сне ка ши ке, ви љу шке. 
А сад то све не ма. (Ср Рум., 150), До до ла је (...) дај бо же ки ше... ни то не ма више. 
(Ср Рум., 151);

Сад не ма ни то, кад је опа сно, ве три не и та ко, се зво ни ло у цр кву да се 
рас те ра. (Ср Рум., 152), − А са лаш или ка ко зо ву? Шо фер − Не ма то код нас. 
(Мн Рум., 378);

(8) У то де сет ата ре ва не ма ни је дан спа и ја. (Бан. Војв., 120), Ле па зе мља ора ни ца 
кав што је ов де − не ма. Кад се на је дан брег преп нем, ми слим − не ма ве ћи, а 
дру ги још ве ћи! (Бан. Војв., 169),33 Не ма то ли ко ве ли ко гув но у Ђа лу. (Бан., 536).

Ге ни тив уз не га ци ју по зна ју ра зни не бал ка ни зи ра ни ди ја лек ти срп ског 
је зи ка, при че му се у го во ри ма цен трал не и ис точ не Хер це го ви не, Бо сне и 
Ма чве, у од но су на стан дард ни је зик, ин тен зив ни је ко ри сти, док се у дру гим 
го во ри ма уо ча ва тен ден ци ја ши ре ња аку за ти ва, а у по је ди ним го во ри ма 
(Цр на Го ра) ге ни тив је огра ни чен са мо на струк ту ре са гла го лом не ма ти и 
оне слу ча је ве у ко ји ма је при сут на пар ти тив на ни јан са (в. у ГоР ТАн-ПРЕмК 
1971: 76−78). И ов де је по треб но де таљ но ис пи та ти ста ње у сфе ри ег зи стен-
ци јал них ре че ни ца. За ге ни тив уз не га ци ју у ба нат ским го во ри ма до са да шња 
ли те ра ту ра на во ди да је при лич но до бро за сту пљен, а ме ђу при ме ри ма ко-
ји ма се то по твр ђу је уо ча ва ју се и они са ге ни ти вом у са ста ву ег зи стен ци јал-
них ре че ни ца (ИвИћ и др. 1997: 312−313). С дру ге стра не, у ле вач ком го во ру 
пра ви сло вен ски ге ни тив је рет кост,34 док се уз ег зи стен ци јал но не ма имен-
ски из ра зи по ја вљу ју и у но ми на ти ву и у ге ни ти ву, при че му је ге ни тив 
имен ских из ра за ко ји под ле жу кван ти фи ка ци ји че шћи не го оних ко ји јој не 
под ле жу, а код лич них за ме ни ца се до след но упо тре бља ва, с тим што по-
сто ји и мо гућ ност удва ја ња ре че нич них кон сти ту е на та ти па Не ма га Ран ко, 
ма да су по твр де рет ке (сИ мИћ 1980: 23−25, 28−29, 61−62). Што је го вор ин тен-
зив ни је за хва ћен ана ли ти за ци јом, то је ге ни тив ре ђи, па ће та ко у го во ру 
Па ра ћин ског По мо ра вља ге ни тив уз не га ци ју би ти из у зет но сла бо за сту-
пљен, док ће ге ни тив уз ег зи стен ци јал но не ма би ти огра ни чен на не ко ли ко 

32 Ка да су у пи та њу струк ту ре са за ме нич ким ни шта ти па: […] и онак до фрон та не ма 
ни шта. (Бан., 497), мо гло би би ти ре чи и о об ли ку но ми на ти ва и о об ли ку ге ни ти ва (ИвИћ и 
др. 1997: 101), због че га су та кви при ме ри ис кљу че ни при ли ком кван ти та тив не ана ли зе. Та-
ко ђе су по стра ни оста ле струк ту ре са, услов но ре че но, сло бод ним ре ла тив ним ре че ни ца ма 
ти па: [...] па... не ма ко да иде. (Ср Рум., 151), та ко ђе и при мер: [...] ни у цр кви не ма, не ма ни ко 
да до ђе. (Мн Рум., 383), ко ји је сро дан прет ход ном, с тим што се ни ко мо же ин тер пре ти ра ти 
и као об лик но ми на ти ва и као об лик ге ни ти ва у ко јем је ре ду ко ван фи нал ни су гла сник пред 
ини ци ја ним су гла сни ком (мор фо ло шке) ре чи ко ја сле ди (ни ког да > ни ко да) (уп. ИвИћ и др. 
1997: 313). 

33 На по чет ку пр ве ре че ни це уо ча ва мо те ма ти зи ра ни но ми на тив, тј. но ми на тив ни имен-
ски из раз дис ло ци ран уле во (в. у УРо ШЕ вИћ 2015: 92, нап. 155), те не би би ло ре чи о из ра зу 
ин те гри са ном у ег зи стен ци јал ну ре че ни цу.

34 Има ју ћи у ви ду из у зет ну упо тре бу ге ни ти ва уз не ги ра не об ли ке дру гих гла го ла, ау тор 
(сИ мИћ 1980: 29) ука зу је на мо гућ ност дру га чи је се ман тич ке ин тер пре та ци је че стих при ме ра 
ге ни ти ва уз не ги ра не об ли ке гла го ла има ти.
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уста ље них из ра за (мИ ло РА до вИћ 2003: 41−43, 72). У јед ном ве о ма бал ка ни-
зи ра ном го вор ном иди о му ка кав је ме то хиј ско -ко сов ски, ме ста за ге ни тив 
не ће би ти и ста ње је па ра лел но оном опи са ном за по тврд не кон струк ци је, 
при че му се отва ра про стор за тзв. удва ја ње ре че нич них кон сти ту е на та ти-
па не ма гу се стра, ко је је за раз ли ку од ле вач ког го во ра огра ни че но са мо на 
струк ту ре са не ма. На су прот срп ском ди ја ле кат ском пеј за жу сто ји срп ски 
стан дард ни је зик, у ко јем се уз ег зи стен ци јал но не ма по пра ви лу ре а ли зу је 
ге ни тив (в. и уп. ivić 1963: 24; co rin 1997: 48).

Упо тре ба но ми на тив ног об ли ка за ме нич ког то уз не ма у ба нат ским 
го во ри ма не би тре ба ло да нас из не на ди, с об зи ром на то да не спу та ни раз го-
вор ни срп ски је зик по зна је упо тре бу об ли ка то као из раз је зич ког упро шћава-
ња или еко но ми је, а не као из раз ана ли ти зма мор фо ло шке при ро де (ГРИЦ КАТ 
1975: 258, 293−294).35

Да при дев ска од ред ба омо гу ћа ва упо тре бу и но ми на ти ва по ка зу ју и што-
кав ски стан дард но је зич ки кор пу си (Kor dić 2002: 166). Мо гу ће је да од ред ба 
чи ни по јам од ре ђе ни јим и ис так ну ти јим, што по го ду је упо тре би но ми на ти ва.

У ге ни ти ву мно жи не уо ча ва ју се раз ли чи ти имен ски из ра зи (9) укљу-
чу ју ћи ет но ни ме (10) и лич не за ме ни це (11):

(9) Шта ће? − ма ча ка не ма, ке ра не ма. (Бан., 510), Кад оно не ма си но вљо ви гу шти ћа. 
(Бан., 523);

(10) Е, та мо не ма Ср ба то ли ки и не ма ду ни цр кву [...] (Мн Рум., 377);36

(11) Па ји на ве че не ма, па не ма. (Бан., 523), Гле дим го ре, а не ви дим Вла шти ће, не ма 
ји ниг ди. (Бан., 524).

Но ми на тив мно жи не уз не ма сво ди се на две по твр де, ко је до ла зе из ру-
мун ског Ба на та (12):
(12) [...] јел да но сим не ке јел у Је гриш јел ди не ма во зо ви, ме не су ве ћи ном на ре-

ђи ва ли [...] (Ср Рум., 155), − А је л то био жен ски ил му шки ма на стир? Му шки, 
же не сад, не ма ка лу ђе ри, па сад јед на жен ска, ис Кли су ре, и(з) Ста ре Мол до ве, 
да, да. (Мн Рум., 382). 

Аку за тив мно жи не огра ни чен је на је дан при мер из Бо ке, ко ји се, ипак, 
не мо же ин тер пре ти ра ти јед но знач но (13):
(13) Ку пи мо ја сту ке и он дак до ђе ду с ко ли за ме не, дво је ко ла, не ма сва то ве и сед-

нем ја па ме до ве ду. (Бан., 488).

И у до ме ну плу рал ске па де жне фор ма ли за ци је пи во та у не ги ра ним 
струк ту ра ма ба нат ски го во ри по ка зу ју срод ност са ра зним не бал ка ни зи ра-
ним ди ја лек ти ма срп ског је зи ка и са вре ме ним стан дард ним срп ским је зи ком, 
бу ду ћи да ста ње у мно жи ни у дру гим ди ја лек ти ма и стан дард ном је зи ку 
ма ње-ви ше од го ва ра оном опи са ном за јед ни ну. На овом по љу, ме ђу тим, за ра-
зли ку од ба нат ских го во ра, ле вач ки го вор пре фе ри ра но ми на тив, али ге ни тив 
ни је не по знат (сИ мИћ 1980: 24). По твр де но ми на ти ва у ба нат ским го во ри ма 

35 Тре ба на по ме ну ти да је слич на те жња за па же на и у ла тин ском је зи ку.
36 Ов де се по ја вљу је кван ти фи ка тор при дев ског ти па на ме сто ко јег је у са вре ме ном 

стан дард ном је зи ку обич ни ји кван ти фи ка тор при ло шког ти па.
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пак по ве зу ју их са ју го и сточ ним срп ским го во ри ма, бу ду ћи да би се мо гле 
по сма тра ти као из раз те жње ка ана ли ти за ци ји па де жног си сте ма уо че не у 
ра ни јим ис тра жи ва њи ма срп ских го во ра ру мун ског Ба на та.37 

3.2.1.3. нА По мЕ нЕ о јоШ нЕ КИм сТРУК ТУ РА мА. Оста ли по све до че ни об ли-
ци гла го ла има ти, тре ће ли це јед ни не и мно жи не пер фек та, у прин ци пу, 
ве зу ју се за бро ји ве имен ске из ра зе ре гу лар но кон гру и ра ју ћи са њи ма у ли-
цу, бро ју и ро ду, те не да ју по во да за по себ на раз ма тра ња.38 

С дру ге стра не, у го во ри ма ин тен зив ни је за хва ће ним ана ли ти за ци јом 
па де жног си сте ма, од но сно у бал ка ни зи ра ним ди ја лек ти ма, мо гу се пак ја-
ви ти и не кон гру ент не струк ту ре са син гу лар ским об ли ком пер фек та сред њег 
ро да гла го ла има ти и но ми на ти вом јед ни не или мно жи не ти па има ло ја бу ка, 
а у њи ма ће се че шће ре а ли зо ва ти и кон гру ент ни мо дел имао, има ла, има ло 
/ има ли + но ми на тив јед ни не / мно жи не, ко ји се у не ким го во ри ма сма тра 
обич ни јим од пр вог (не кон гру ент ног) мо де ла, при че му се за го вор Па ра-
ћин ског По мо ра вља, ка да су у пи та њу по тврд не струк ту ре, утвр ђу је ве ћа 
фре квент ност кон гру ент ног мо де ла у мно жи ни не го у јед ни ни (сИ мИћ 1980: 
22−25;39 мИ ло РА до вИћ 2003: 40−43; в. у Р. млА дЕ но вИћ 2014: 155−156, 159−160, 
162−166). 

3.2.2. ГлА Гол бити
3.2.2.1. По ТвРд нЕ сТРУК ТУ РЕ. У по тврд ним струк ту ра ма са пер фе кат ским 

об ли ци ма гла го ла би ти пи вот се ис ка зу је но ми на ти вом, ге ни ти вом или аку за-
ти вом.40 И у ве зи са овим гла го лом но ми на тив до ми ни ра (око 70 % при ме ра), 
док је аку за тив из у зе так и ве зу је се за плу рал ску ре а ли за ци ју имен ског из ра-
за а син гу лар ску не у трум ску ре а ли за ци ју гла гол ског еле мен та. До ми на ци ја 
но ми на ти ва пак ов де је из ра же ни ја у јед ни ни (око 80% при ме ра) не го у мно-
жи ни (око 55% при ме ра, на спрам бли зу 40% при ме ра ге ни ти ва и при бли жно 
5% при ме ра аку за ти ва).41

37 Бу ду ћи да је при мер ко јим се по твр ђу је спо ран, аку за тив ће би ти раз мо трен при ли ком 
из но ше ња си гур ни јих по твр да у ве зи са гла го лом би ти.

38 В. при ме ре у одељ ку 3.1.
39 Ме ђу на ве де ним при ме ри ма ни су уо че не по тврд не не кон гру ент не струк ту ре са но-

ми на ти вом јед ни не.
40 С об зи ром на вр ло рет ку по ја ву, ег зи стен ци јал но би ти у дру гим гра ма тич ким вре ме-

ни ма овом при ли ком оста вља се по стра ни. Па жња се са мо скре ће на па у кал не син таг ме са 
ен кли тич ким пре зент ским об ли ком гла го ла је сам у пр вом ли цу мно жи не и од го ва ра ју ћом 
лич ном за ме ни цом у ге ни ти ву / но ми на ти ву мно жи не. То су струк ту ре ти па Нас/ми смо три 
же не на ме сту стан дард ног Нас је три же не. При ме ри по ти чу из Срп ског Ите бе ја и ру мун ског 
Ба на та: А он ка же: „Има мо ми бра та, Вељ ка. Нас мо три бра та на ла ђу, иде мо код ње га.” (Бан., 
505), Иде, на ши не ма ко да иде баш. Ми смо три же не, две удо ви це, мо ја же на и ја. (Мн Рум., 
383). Ре че ни це ти па Ми смо три на ла зи мо у бал кан ским је зи ци ма / ди ја лек ти ма ка кви су бу-
гар ски, ма ке дон ски, ал бан ски и ару мун ски је зик, од но сно не ки њи хо ви иди о ми, с тим што у 
ис пи ти ва ном ал бан ском го во ру ко ли чин ска кон струк ци ја та ко ђе има об лик но ми на ти ва (со-
бо лЕв 2001: 234; Юллы − со бо лЕв 2003: 269; бА РА и др. 2005: 282). 

41 Тре ба, ме ђу тим, на по ме ну ти да је код гла го ла би ти ве о ма из ра же но пре пли та ње ег-
зи стен ци јал ног и ло ка ци о ног, као и ег зи стен ци јал ног и иден ти фи ка ци о ног (ко пу ла тив ног) 
зна че ња, што је оте жа ва ло ана ли зу гра ђе. Сто га раз ли ке из ме ђу има ти и би ти мо гле би би ти 
са мо по сле ди ца за не ма ри ва ња не ких при ме ра дру гог гла го ла са но ми на тив ним пи во том. 
Про це нат но ми на тив ног пи во та ов де је сма њен и због при су ства при ме ра аку за тив ног пи во-
та у гра ђи за кван ти та тив ну об ра ду.
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Са син гу лар ским но ми на тив ним пи во том гла гол ски еле мент нај че шће 
оства ру је кон гру ен ци ју у бро ју и ро ду (око 85% при ме ра). У ма њем бро ју 
при ме ра кон гру ен ци ја у ро ду из о ста је, ка да се уз не у трум ско син гу лар ско 
би ло (је) по ја вљу је пи вот му шког или жен ског ро да.

Што се ти че кон гру ент них струк ту ра, за па жа ња у ве зи са се ман тич ко-
-праг ма тич ким обе леж ји ма но ми на тив ног пи во та уз гла гол има ти ва же 
на чел но и за од го ва ра ју ће струк ту ре са гла го лом би ти, с тим што се по сто-
ја ње ен ти те та, пој ма или вр сте пој ма (уоп ште) ве зу је за сфе ру про шло сти. 
Гра ђа ре ги стру је бро ји ве (1) и кон тек сту ал но бро ји ве (2) имен ске из ра зе. У 
не ким при ме ри ма ни је реч о по сто ја њу од ре ђе ног пој ма у про шло сти, не го о 
по сто ја њу од ре ђе ног из ра за за од ре ђе ни по јам у про шло сти (уп. 3 и 4). У 
но ми на ти ву јед ни не се по ја вљу је и за ме нич ко то (5) као и не ке вла сти те 
име ни це – ет но ни ми и ан тро по ни ми (6), али је у ве ћи ни слу ча је ва реч о 
ати пич ним ег зи стен ци јал ним ре че ни ца ма, што је и слу чај са не ким име ни-
ца ма до га ђај не и ап стракт не се ман ти ке (7). Лич не за ме ни це не до ла зе у об-
зир. По се бан слу чај пред ста вља ју струк ту ре са за јед нич ком или вла сти том 
име ни цом ко јом се озна ча ва ју кон крет на ли ца ко ја се по мо ћу ег зи стен ци-
јал не ре че ни це уво де као но ви а ипак на не ки на чин пре су по ни ра ни ре фе-
рен ти као те ма да љег са оп ште ња (8). У пи та њу је уста ље на при по ве дач ка 
фор му ла ко ја се ко ри сти за уво ђе ње ју на ка у на род ним при ча ма ти па Био 
(јед ном) је дан Х (в. и уп. мРА ЗЕК 1990: 54; Kor dić 2002: 155; ПРА со ло вА 2010: 
216):

(1) На Ус крс се но си ло за мар ву да иде да се осве ти, на До ви − на по ље на жи то. 
Био крст, и се ишло на жи то да се осве ти жи то, на дру ги дан До ва. (Ср Рум., 151);

(2) Оч ли су на Та миш, јел на во ду − ту је во да би ла, зо ве мо је Ши ро ка ба ра. (Бан., 
523);

(3) [...] има ли смо ла нац и по зе мље, а би ло нас два најс у ку ћу, би ло дру штво, а 
ку ћа ма ла, с тр ском [...] (Бан. Војв., 153), Пр во је ко ло би ло. Би ло је ма ло, а би ло 
је ве ли ко ко ло. (Бан., 521);

(4) Кад де вој ка ра ди да за ра ди, он да до би је ду ка те; је ли ако се мет ну ду ка ти, онда 
де вој ка оће да иде на за ба ву, игран ку (онак је би јо мо зи, − ни је би јо би јо скоп; 
ни је би ло по зо ри ште нег је би јо те ја тор). (Бан. Војв., 155);

(5) То је би ло у ста ро до бо. (Бан. Војв., 137), Ал оде... и он да ка лем је сас ше бој, 
знаш, и то је би ло... (ВСм Рум., 202);

(6) [...] а би ло је три де сет и не што фа ми ли је ов де у овај Ма на стир Ср ба, ову да, овај 
со как ова мо што је би ло све Ср ба, по је дан Ру мун је био. (Мн Рум., 383);

(7) У (о)но вре ме кад је та ра бо та би ла, ко ни је имо дру штва тај је ма но и зе мљу 
[...] (Бан. Војв., 160), Да, ја сам уре ђи ва ла и пор ту и све, и уну тра, и кад је било 
и спре ма ње... (ВСм Рум., 201);

Они има ду спа и ју [...] [...] ни јед на де вој ка ни је те ла да се уда та мо [...] што 
мо ра да иду да ра ду та мо [...] Ме ни је при по ве до је дан Ма џар да је код ње га 
− у ње гов спа и лук − та ки ред би јо: кад се оже ни, мо ра та жен ска [...] (Бан. Војв., 
120), Он дак је био ова ки оби чај: ако при ја тељ уда је кћер, ако сла ву јед но га 
све ца, не ће ду да се при ја те љу. (Бан., 524);

(8) Мо ја ма ти је из Јар ков ца − са ће да се сме је те − ма ти је при ча ла: у Јар ков цу 
би ла ба ба Ан ђа. Че кај те, не мо ра те да при ча те. Има ла ћер ку уда ту у То ма ше-
вац. Она ишла ко ћер ке пе шке. (Бан., 487), Ђу ра се у Ср би ју оже нио. У јед но 
се ло код Бе о гра да био је дан учи тељ (Ђу ра је та мо био на ста ну), па је имо кћер 
и зва ла се Ти на. (Бан., 530).
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Ка да су у пи та њу не кон гру ент не струк ту ре са син гу лар ским но ми на-
тив ним пи во том, гра ђа ре ги стру је бро ји ве (9) и не бро ји ве (10) имен ске из ра зе, 
али не и вла сти те име ни це, од но сно име ни це ко ји ма се озна ча ва ју кон крет на 
људ ска би ћа, та ко ђе ни лич не за ме ни це. Ре кло би се, за пра во, да из о ста ју 
имен ски из ра зи ко ји би упу ћи ва ли на је дин стве ног а на не ки на чин пре су-
по ни ра ног ре фе рен та, од но сно на дис курс но утвр ђе ног ре фе рен та, или ба рем 
име ни це код ко јих то ни је у ве ли кој ме ри из ра же но.42 Пи вот је по пра ви лу 
пост по но ван гла гол ском де лу. За не ма ру ју ћи оне при ме ре ко ји би се мо гли 
по сма тра ти као го вор на гре шка, мо гло би се ра ди ти о ре че ни ца ма у ко ји ма 
но ми на тив ни из раз има ре че нич ни ка рак тер, од но сно пред ста вља ме то ни миј-
ски екс по нент или кон ден за тор ре че нич ног са др жа ја или на про сто не ин те-
гри са ни но ми на тив. Не ке струк ту ре, ме ђу тим, не мо гу се та ко ин тер пре ти-
ра ти.43 У јед ној гру пи при ме ра уо ча ва се тзв. дво стру ка ко да, при че му је 
пр ва пред ста вље на про но ми нал ним ту (в. дру гу под гру пу у 9):

(9) И он дак је би ло у про ле ће лоп та. (Срем и Бан., 163), Па би ло је игра ћу ле. Е, 
ис ко па се ру па, па он дак има јед на ци гља. (Срем и Бан., 163);

ту је би ло су ва ча у пре ки со как (Бан., 309), ту је би ло у Са над тр го ви на 
(Бан., 310); 

(10) То смо игра ли, јед ни дру го ју ри мо; и ту је би ло зе ле на тра ва ле па. (Бан. Војв., 
161),44 би ло је са мо са мар ве жи вот (Бан., 309). 

Што се ти че струк ту ра са син гу лар ским ге ни тив ним пи во том, гла гол 
би ти ве зу је за се бе слич не имен ске из ра зе као гла гол има ти ре а ли зу ју ћи се 
при том у об ли ку пер фек та сред њег ро да јед ни не. То су, да кле, из ра зи ко ји 
до зво ља ва ју пар ти тив но ту ма че ње, од но сно нео д ре ђе ну кван ти фи ка ци ју, 
укљу чу ју ћи не ре фе рен ци јал ност (11). Бе ле жи се и уста ље на струк ту ра би ло 
ре чи (12). Вла сти те име ни це, за ме нич ко то, ни лич не за ме ни це ни су ре ги-
стро ва не. У по је ди ним, ати пич ним ег зи стен ци јал ним ре че ни ца ма на ла зи мо 
име ни це са до га ђај ном и ап стракт ном се ман ти ком (13), при че му се у пр вом 
слу ча ју пар ти тив ност оства ру је као не дре ђе на кван ти фи ка ци ја рад ње кон ден-
зо ва не име ни цом у ге ни ти ву, док у дру гом слу ча ју ге ни тив на су прот но ми-
на ти ву под ра зу ме ва нео д ре ђе ност (и ге не рич ност) по ја ве на ко ју име ни ца 
упу ћу је, што уо ча ва мо и у ве зи са име ни цом свад ба у струк ту ри са ег зи стен-
ци јал ном ре че нич ном кон фи гу ра ци јом (14): 
(11) Би ло ви на у оно вре ме − ста ри ви но гра ди. (Бан. Војв., 174), Кат се вра ти ли с 

ко њи ма, још је би ло ле да, та ки е па до. (Бан., 487), А и ме са је би ло, што да гу бим 
ду шу. (Бан., 498); 

(12) По сле, ка же, би ло ту ре чи, Ђу ка све ин си сти ро, па ка же [...] (ВСм Рум., 204);45

(13) [...] пре тог би ло и спре ма ња, спре ми ли мал ко [...] (ВСм Рум., 200);46 

42 О ово ме ће би ти ви ше ре чи у одељ ку 3.2.3.
43 Не до ступ ност ши рег кон тек ста у ве ћи ни слу ча је ва, ме ђу тим, оне мо гу ћа ва де таљ ну 

се ман тич ко-праг ма тич ку ана ли зу. 
44 Ин те ре сант но је да ау тор овог ис ка за на јед ном ме сту струк ту ру пост би јо из ис ка за: 

То је ус кр шњи пост би јо (160), ко ри гу је у: пост би ло (161). 
45 Уп. са: (...) реч је би ла ова ко: ова мо пре ма Се ми клу шу ту је пре би ло се ло [...] (Ср Рум., 

155).
46 Уп. са: Да, ја сам уре ђи ва ла и пор ту и све, и уну тра, и кад је би ло и спре ма ње... (ВСм 

Рум., 201).
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А, са мо, вал да, уве че, уве че не ка ко, ми слим кад иза ђу зве зде, та ко је би ло 
ре да, он да, мор... да, да... и ко је по стио цео дан [...] (ВСм Рум., 201);47

(14) − Па је л би ла свад ба? Ка ко је би ло? − Би ло свад бе, би ло свад бе, пра ви ли ро-
ди те љи свад бу. (Мн Рум., 377).48

И уз пер фе кат ске об ли ке гла го ла би ти но ми на тив и, ка да је у пи та њу 
об лик би ло (је), ге ни тив мо же мо оче ки ва ти у ра зним не бал ка ни зи ра ним 
ди ја лек ти ма срп ског је зи ка. На да љим је ис тра жи ва њи ма да се утвр ди или 
де таљ ни је утвр ди њи хо ва ди стри бу ци ја, те ис пи та кон гру ент ност гла гол ског 
еле мен та са пи во том, на ро чи то на се ве ру и за па ду, где на ла зи мо раз ли чи те 
мо де ле им пер со нал них ре че ни ца као што су по зва ло га у вој ску, Ће ло ме не 
туј убит Тур ци и др. (ПЕ ТРо вИћ 1977). До са да шња ис тра жи ва ња срп ских 
го во ра у ру мун ском Ба на ту ука зу ју на че шће су бје кат ско -пре ди кат ске не-
ус кла ђе но сти у бро ју у од но су на срп ски Ба нат (бо ШњА Ко вИћ − ПР вУ ло вИћ 
2011: 197).49 Да се у до са да опи са ним ре че нич ним струк ту ра ма пре фе ри ра 
но ми на тив по ка зу је и ле вач ки го вор (сИ мИћ 1980: 21).50 У дру гим го во ри ма 
ин тен зив ни је за хва ће ним ана ли ти за ци јом па де жног си сте ма, од но сно у 
бал ка ни зи ра ним ди ја лек ти ма, ов де за ге ни тив по пра ви лу не ће би ти ме ста, 
али ће се по ред кон гру ент них мо де ла са пер фе кат ским об ли ци ма гла го ла 
би ти, та ко ђе по ја вљи ва ти и не кон гру ент но би ло + но ми на тив јед ни не, при 
че му у ме то хиј ско -ко сов ском иди о му про ди ре и оп шти па деж (мИ ло РА до вИћ 
2003: 40, 70; в. у: Р. млА дЕ но вИћ 2014: 155−158, 163). На ис пи ти ва ном пла ну 
уо ча ва мо раз ли ке у од но су на са вре ме ни стан дард ни срп ски је зик, ко ји са 
но ми на ти вом јед ни не до зво ља ва је ди но кон гру ент не пер фе кат ске об ли ке 
гла го ла би ти, док се не кон гру ент ни мо дел ве зу је за ге ни тив и пер фе кат ско 
би ло (је) (mi ha i lo vić 1985: 465; ar Se ni Je vić 1993: 67; co rin 1997: 47−50; Ко вА-
чЕ вИћ 2007: 108−113). Ис пи ти ва ња ста ро срп ског је зи ка у ши рем, сло вен ском, 
кон тек сту ука зу ју на ди ја хро ниј ску при мар ност пер со нал них по тврд них и 
им пер со нал них51 не ги ра них струк ту ра са гла го лом би ти, при че му се скре-
ће па жња и на по ја ву не ги ра них пер со нал них струк ту ра у ста ро срп ској 
гра ђи из 14. ве ка (в. у ГР Ко вИћ-мЕј џоР 1997: 189−190).

Ка да је у пи та њу плу рал ски пи вот, гла гол ски еле мент се нај че шће пре-
ма ње му по ста вља кон гру ент но (око 80% при ме ра). У ма њем бро ју по твр да 
кон гру ен ци ја из о ста је, ка да се гла гол ски еле мент ре а ли зу је у об ли ку пер-
фек та сред њег ро да јед ни не.

Кон гру ент не струк ту ре у нај ве ћем бро ју при ме ра ре фе ри шу о то ме ко ји 
су или ка кви ен ти те ти, пој мо ви или по ја ве по сто ја ли у про шло сти, без по-
да тка да је реч о де лу ве ће це ли не (15). У по зи ци ји пи во та вла сти те име ни це 

47 Уп. са: Они има ду спа и ју [...] [...] ни јед на де вој ка ни је те ла да се уда та мо [...] што мора 
да иду да ра ду та мо [...] Ме ни је при по ве до је дан Ма џар да је код ње га − у ње гов спа и лук − таки 
ред би јо: кад се оже ни, мо ра та жен ска [...] (Бан. Војв., 120). 

48 Ути сак је да у не ким при ме ри ма, на ро чи то из ру мун ског Ба на та, ге ни тив има ши ру 
упо тре бу не го у са вре ме ном стан дард ном срп ском је зи ку.

49 Тре ба на по ме ну ти да се у ис пи ти ва ном иди о лек ту из Ве ли ког Се ми клу ша при ме ћу је 
до ста агра ма тич них струк ту ра од ко јих би не ке мо гле би ти и „афа зич ног” ка рак те ра.

50 Је дан при мер ати пич не ег зи стен ци јал не ре че ни це ко ји ау тор на во ди мо гао би илу стро-
ва ти не кон гру ент ни ре че нич ни мо дел: Зи ма би ло и ду жа ноћ.

51 Ми сли се на упо тре бу ге ни тив ног пи во та.
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се ре а ли зу ју из у зет но – за бе ле же ни су ет но ни ми (16), при том у ати пич ним 
ег зи стен ци јал ним ре че ни ца ма, док лич не за ме ни це не до ла зе у об зир. У 
гра ђи се појављујe и именицa из кла се plu ra lia tan tum (17), као и па у кал не 
син таг ме (18): 
(15) Ка да се ди за ло зво но, он да се ску пи ло што се ти че и ста ро и мла до. Би ли су 

сту бо ви, и ске ле и пај ва ни. (Бан. Војв., 175), У но вре ме су би ле бан ке; да нов це 
кре нем из бан ке, ја не мам. (Бан., 504), − Ко је су још ма ши не? Шта још има се љак? 
Не кад шта је имо још? − Се ја чи це би ле за жи то и за ку ку руз. (Мн Рум., 380);

(16) [...] и на се лек ти ра нас не ко ли ко, јед но дво је-тро је, и то са мо Ср би (не чу је се) 
из Наћ фа ле би ли не ки, два бра та и ја и још је дан ис Фе ња, да. (Мн Рум., 377);

(17) Кад се мој отац же ни јо, би ла јед на гво зде на ко ла у по лак се ла ([...]), на та ко ла 
су се сви же ни ли (Бан. Војв., 172);

(18) [...] сам имо још јед ну ку ћу и та мо та ко би ле две со бе је дан до со ка ка, је дан 
на траг и на сре ди ни куј на [...] (Мн Рум., 378).

Не кон гру ент ни мо дел има слич ну се ман тич ку кон фи гу ра ци ју, с тим 
што де ли се ман тич ко-праг ма тич ке ка рак те ри сти ке и са не кон гру ент ним 
мо де лом у ко јем се ре а ли зу је но ми на тив јед ни не (19). Не бе ле же се вла сти-
те име ни це ни ти лич не за ме ни це, али се и ов де по ја вљу је име ни ца из кла се 
plu ra lia tan tum (20). Об лик би ло (је) на ла зи мо и уз син таг мат ске но ми на тив не 
из ра зе (21), као и уз па у кал не син таг ме (22). У ру мун ском Ба на ту ре ги стро-
ван је и спе ци фи чан мо дел са би ло су (23). Пи вот је по пра ви лу иза гла гол ског 
еле мен та (уп., ме ђу тим, дру ги при мер у 19):
(19) би ло је кре ве ти са мо у ста ја ћу со бу (Бан., 309), Ду гач ке сук ње би ло (Бан., 309), 

пре је би ло и ви ле (Бан., 309), [...] а дан-два пре то га су се на ву кли ва го ни, на 
сва ку ста ни цу би ло ва го ни, по ше здес-се дам дес ва го на, да се из сва ког се ла 
то ли ко исе ли. (Ср Рум., 155);

(20) При ла зи мо пут па пра во на на шу ка пи ју, а ја чу јем мој отац ди ру мун ски го-
во ри, ту су ка ру це, ка ко је би ло пре оне цр ве не ка ру це. (Ср Рум., 155);

(21) Ни је би ло кав сад гу ра би је ни слат ки ша ни ка ква, са мо је би ло ви но и ра ки ја. 
(Бан., 524);

(22) Ту е би ло три че ти ри ка це, ту се на ву че во де д има да пи ју, да се су ми ва ду 
(за пи ће и за су ми ва ње). (Бан., 498); 

(23) Да, ја сам уре ђи ва ла и пор ту и све, и уну тра, и кад је би ло и спре ма ње... Би ло 
су петшест же не, та ко... (ВСм Рум., 201).

Ге ни тив мно жи не, ко ји се ре а ли зу је уз би ло (је), де ли се ман тич ко-праг-
ма тич ке ка рак те ри сти ке са ге ни ти вом мно жи не уз има – обе леж је пар ти-
тив но сти, од но сно нео д ре ђе не кван ти фи ка ци је, укљу чу ју ћи дис курс ну не-
ис так ну тост (24). И ов де се ре ги стру ју ет но ни ми (25) и лич не за ме ни це (26), 
чи ја се вред ност с об зи ром на обе леж је [референцијалност +/−] не мо же 
по у зда но утвр ди ти:
(24) Увек је би ло бо га ти(х) и убо ги(х). (Бан. Војв., 132), − Је л би ло не кад ви ше ка-

лу ђе ра? − Би ло је, би ло ка лу ђе ра. (Мн Рум., 382)52; 
(25) Би ло Ма џа ра, Шва ба, Ср ба ља и Ру му на − сва ко ја ке ве ре − Фра њи на вој ска 

[...] (Бан. Војв., 169), [...] осим Ма џа ра би ло је и Ту ра ка. (Бан., 498); 

52 На упо тре бу ге ни ти ва у овом при ме ру мо гао је ути ца ти ге ни тив ни об лик у по ста вље-
ном пи та њу, бу ду ћи да да ље у са оп ште њу сле ди но ми на тив мно жи не уз не ма.
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(26) У лет ње вре ме они се кри ју по ку ку ру зу, а у зим ње до ба би ло је њи и у се ло 
− да на ба ву хра ну. (Бан. Војв., 144).
Аку за тив мно жи не по ја вљу је се у ру мун ском Ба на ту, уз об лик би ло је (27):

(27) Би ло је, би ло је ко ла че, опет, и на Ус крс је би ло ко ла че. (ВСм Рум., 202).
У до ме ну мно жи не, опи са ни на род ни го во ри срп ског је зи ка по ка зу ју 

ста ње слич но оном у јед ни ни. Не кон гру ент ни мо де ли су та ко ђе за сту пље ни 
(мИ ло РА до вИћ 2003: 40; в. у Р. млА дЕ но вИћ 2014: 155−162, 165−166). При су ство 
не ких ати пич них мо де ла ег зи стен ци јал них ре че ни ца у ру мун ском Ба на ту 
мо гло би би ти ре зул тат срп ско -ру мун ске је зич ке ин тер фе рен ци је. Тре ба има-
ти у ви ду да је аку за тив ни пи вот ре ги стро ван у го во ру ин фор ма то ра за ко ји 
је ра ни је утвр ђен из ве стан број про ме на ме ђу ко ји ма је и ши ра упо тре ба аку-
за ти ва (бо ШњА Ко вИћ − ПР вУ ло вИћ 2011: 197−198). На дру гој стра ни на ла зи се 
са вре ме ни стан дард ни срп ски је зик, ко ји уз би ло (је) до зво ља ва ис кљу чи во 
ге ни тив мно жи не, док ће но ми на тив мно жи не гра ди ти кон гру ент не струк-
ту ре (gric Kat 1961: 77; ivić 1963: 23−24; mi ha i lo vić 1985: 464−465; co rin 1997: 
48, 52−53; Ко вА чЕ вИћ 2007: 108−113).

3.2.2.2. нЕ ГИ РА нЕ сТРУК ТУ РЕ. Ка да су у пи та њу не ги ра не струк ту ре са 
пер фе кат ским об ли ци ма гла го ла би ти, пи вот мо же би ти уоб ли чен ге ни ти вом 
или но ми на ти вом. У це ли ни по сма тра но, имен ски из ра зи у ге ни ти ву, као и 
код не ги ра них струк ту ра са гла го лом има ти, пре о вла да ва ју (око 60% при ме-
ра).53 До ми на ци ја ге ни ти ва ви дљи ва је у јед ни ни (око 65% при ме ра), бу ду ћи 
да су за бе ле же на све га три при ме ра у мно жи ни − је дан у ге ни ти ву и два у 
но ми на ти ву. Оста ви мо ли по стра ни за ме нич ко то, ко је ни је ни за бе ле же но 
у ге ни ти ву, до ми на ци ја ге ни ти ва по ста је још уоч љи ви ја (око 65% при ме ра), 
на ро чи то у јед ни ни (око 70% при ме ра). 

У ге ни ти ву јед ни не бе ле же се слич ни имен ски из ра зи ко ји се у да том 
об ли ку по ја вљу ју уз не ма, при че му се ге ни тив ов де ве зу је за син гу лар ско 
не у трум ско ни је би ло (1).54 Ге ни тив ним уоб ли ча ва њем гла гол ске име ни це 
до би ја се пре ди кат ски из раз са ег зи стен ци јал ном гра ма тич ком кон фи гу ра ци-
јом (2), а екс пли ци ра њем псе у до а ген са у да ти ву ‘по сто ја ње’ се мо ди фи ку је 
у ‘по се до ва ње’ (3):

(1) [...] (је дан је на пра ви јо, дру ги су те ли, ал ни су мо гли, ни је би ло ко ва ча, − та ко 
го во ру), на та ко ла су се сви же ни ли. (Бан. Војв., 172), Пре ни је би ло мле ка ре, 
по сле је иза шла мле ка ра [...] (Срем и Бан., 161), Имо сам стри ца, го ро га у се ло није 
би ло ун цу та. (Бан., 528), Ни је би ло дру ге ин те ли ген ци је у Цр њу. (Бан., 529);

(2) И иди уби − ман да се ра ди жи то − ни је би ло за бра не. (Бан. Војв., 123);
(3) У ста ро вре ме ни је би ло ле ба сва ким. (Бан., 488).

Но ми на тив ни имен ски из ра зи у јед ни ни нај че шће се ре а ли зу ју у окви ру 
кон гру ент них струк ту ра (око 85% при ме ра). У ма њем бро ју при ме ра из о ста-
је кон гру ен ци ја у ро ду.

53 Тре ба, ме ђу тим, ис та ћи, да ни је за бе ле же но мно го не ги ра них ре че ни ца, па и кван ти-
та тив не на ла зе тре ба ре ла ти ви зо ва ти.

54 Прет по ста вља се да и ов де до ла зе у об зир ан тро по ни ми и лич не за ме ни це, ко је гра ђа не 
ре ги стру је. Уп. са: Не би ло те ‘про клет био’ (РСГВ1, 108), ко је до ла зи са сме де рев ско-вр шач ког 
под руч ја ју жног Ба на та.
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Кон гру ент ним струк ту ра ма у за бе ле же ним при ме ри ма ре фе ри ше се о 
од су ству ка квог пој ма, ен ти те та или из ра за за ка кав по јам у про шло сти (4). У 
гра ђи се бе ле жи и за ме нич ко то, у ати пич ној ег зи стен ци јал ној ре че ни ци (5). 
У окви ру истог ис ка за мо гу се сме њи ва ти ге ни тив и но ми на тив као дис курс но 
оса мо ста љен имен ски из раз ка рак те ри сти чан за раз го вор ни је зик (6):

(4) Је два се че ка ло да до ђе Ус крс да при ђе то, да се иде у са лу да се игра у са лу, 
а пре док сам ја де те био, ни је би ла са ла ди се, по сле пра вио бир таш јед ну ве ћу 
со бу та ко, са ла, та ко се зва ла, и он да та мо се игра ло уну тра. (Ср Рум., 149);

[...] је ли ако се мет ну ду ка ти, он да де вој ка оће да иде на за ба ву, игран ку (онак 
је би јо мо зи, − ни је би јо би јо скоп; ни је би ло по зо ри ште нег је би јо те ја тор). 
(Бан. Војв., 155);

(5) [...] си гур но су си гра ли и кар те, а код нас, ни је би ло, не, ни је би ло то, он да, 
су три дан је би ло... (ВСм Рум., 200);

(6) Ту ни је би ло ни шу ме, ни се ло, ни ва ро ши, ни шта на свет бе ли. (Бан., 504).

У из у зет ним по твр да ма не кон гру ент них струк ту ра са но ми на тив ним 
имен ским из ра зом у јед ни ни не на ла зи се ни шта но во у од но су на до са да 
опи са не не кон гру ент не струк ту ре (7):

(7) ни је би ло ни та пцов ка (Бан., 310), Је бо онак ни је би ло кав да нас, ме сни од бор, 
нег у Пер лез би ла вој на влас. (Бан., 526).

И ка да су у пи та њу не ги ра не струк ту ре са гла го лом би ти, при ме ћу је 
се слич ност са ле вач ким го во ром, у ко јем се уо ча ва не што ве ћа скло ност ка 
упо тре би ге ни ти ва (сИ мИћ 1980: 22). С дру ге стра не, у го во ру Па ра ћин ског 
По мо ра вља ге ни тив у од рич ним струк ту ра ма са гла го лом би ти пред ста вља 
из у зет ну по ја ву, док су кон гру ент ни мо де ли ти па огра да ни је би ла, ба би це 
не су би ле че шће у упо тре би од не кон гру ент них ти па ни је би ло гас, ни је би ло 
ку пов не ча ра пе ки сад (мИ ло РА до вИћ 2003: 41−43, 72). У стан дард ном је зи ку 
пак не ги ра но ег зи стен ци јал но би ти ве зу је по пра ви лу је ди но ге ни тив (ivić 1963: 
24; co rin 1997: 47−48). У до са да шњој ли те ра ту ри из не то је за па жа ње да се 
пер со нал не ег зи стен ци јал не ре че ни це, осим ка да из ра жа ва ју све вре ме ну 
ег зи стен ци ју, по пра ви лу ре а ли зу ју у по тврд ном об ли ку, а да би пре ба ци ва ње 
у од ри чан об лик нај че шће под ра зу ме ва ло пре во ђе ње пер со нал не струк ту ре у 
им пер со нал ну или пак ну жну за ме ну ег зи стен ци јал ног кван ти фи ка то ра од рич-
ним уни вер зал ним кван ти фи ка то ром (Ко вА чЕ вИћ 2007: 113), па би се и ов де 
мо гла тра жи ти раз ли ка из ме ђу ди ја ле кат ског и стан дард ног је зич ког из ра за.

Ге ни тив мно жи не се у гра ђи ре а ли зу је по из у зет ку, уз ни је би ло (8):
(8) Ни је би ло си цо ва и та љи га кав да нас. (Бан., 524).

Кон гру ент ну струк ту ру са но ми на ти вом мно жи не на ла зи мо у јед ном 
спе ци фич ном при ме ру из ру мун ског Ба на та (9). У са вре ме ном стан дард ном 
је зи ку ра ди је би се упо тре био ге ни тив мно жи не са при ло шким кван ти фи-
ка то ром на ме сто при дев ског:

(9) Ни су би ле тол ке ма ши не и не на пла ти чо век [...] (Мн Рум., 376).

Не кон гру ент не струк ту ре са но ми на ти вом мно жи не у го то во свим при-
ме ри ма до ла зе са су же ним кон тек стом из ма те ри ја ла ко ји ни је био пред мет 
кван ти та тив не ана ли зе (10):
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(10) Ни је би ло кав сад гу ра би је ни слат ки ша ни ка ква, са мо је би ло ви но и ра ки ја. 
(Бан., 524),55 пре ни је би ло ду ћа ни (Бан., 309), ни је би ло ло тре (Бан., 309), није 
би ло по кри ве ни опан ци (Бан., 309), из ра ни је ни је би ло ти ко ко шињ ци не го на 
дуд јел на ба грен (Бан., 309−310).

Што се ти че не ги ра них струк ту ра са гла го лом би ти и плу рал ским пи во-
том у дру гим ди ја лек ти ма, не би се има ло шта до да ти оно ме што је до са да 
већ из не то у ра ду.

3.2.3. оП ШТИ По ГлЕд нА дИ сТРИ бУ ЦИ јУ ПА дЕ жА ПИ во ТА И од нос ПРЕ мА ГлА-
Гол сКом ЕлЕ мЕн ТУ. Ис пи ти ва на гра ђа по ка зу је да су за ди стри бу ци ју па де жа 
ко ји ма се фор ма ли зу је пи вот уз гла го ле има ти и би ти пре вас ход но од го вор-
ни гра ма тич ки и се ман тич ко -праг ма тич ки фак то ри: по тврд ност / од рич ност 
струк ту ре, [квантитативност +/−], од ре ђе ност / нео д ре ђе ност, од но сно ре фе-
рен ци јал ност / не ре фе рен ци јал ност пи во та, дис курс на пр о ми нент ност пи во-
та, пре су по ни ра ност пи во та, од но сно тип ег зи стен ци јал ног зна че ња. Њи хо ва 
уло га де лом сла би услед усме ре но сти ис пи ти ва них го во ра ка ана ли ти зму, 
ко ја је нај ин тен зив ни ја у го во ри ма из ло же ним ја ком ути ца ју ру мун ског је зи ка.

Основ ни па де жни фор ма ли за то ри пи во та је су но ми на тив и ге ни тив, у 
че му ис пи ти ва ни го во ри по ка зу ју ср од ност са ра зним не бал ка ни зи ра ним 
ди ја лек ти ма срп ског је зи ка и са вре ме ним стан дард ним срп ским је зи ком. У 
по је ди ним слу ча је ви ма мо гло би се го во ри ти о ши ре њу но ми на ти ва у сфе ру 
ге ни ти ва, у че му се пак ба нат ски го во ри при бли жа ва ју бал ка ни зи ра ним ди-
ја лек ти ма и не бал ка ни зи ра ним го во ри ма за хва ће ним ана ли ти за ци јом па де-
жног си сте ма. Из у зет но, у до мен ге ни ти ва ула зи и аку за тив, што је по зна то 
по је ди ним при зрен ско -ти моч ким го во ри ма, а што би пред ста вља ло ре зул тат 
ути ца ја ру мун ског је зи ка.

По ста вља се пи та ње ка ко је основ на ди стри бу ци ја но ми на тив ног и ге-
ни тив ног пи во та гра ма тич ки и се ман тич ко-праг ма тич ки ре гу ли са на. Ис пи-
ти ва на гра ђа на во ди на сле де ће прет по став ке. Не га ци ја се, ре кло би се, по-
ка зу је нај ва жни јим ре гу ла то ром па де жне фор ма ли за ци је пи во та. Док у по-
тврд ним струк ту ра ма до ми ни ра но ми на тив, у не ги ра ним пре ва гу од но си 
ге ни тив. Ге ни тив би био за пра во ти пи чан фор ма ли за тор пи во та уз не га ци-
ју, што од ли ку је и не ке не бал ка ни зи ра не го во ре срп ског је зи ка и са вре ме ни 
стан дард ни срп ски је зик. Под по себ ним се ман тич ко-праг ма тич ким окол но-
сти ма уз не га ци ју мо же до ћи но ми на тив. Та ко, на при мер, ка да се го во ри о 
то ме да не ки из раз ни је по сто јао у про шло сти, упо тре би ће се но ми на тив ни 
пи вот јер би упо тре бом ге ни тив ног ре че ни ца до би ла дру ги сми сао (уп. Није 
би ло по зо ри ште ‘ни је по сто ја ла реч по зо ри ште’ → Ни је би ло по зо ри шта 
‘ни је по сто јао ен ти тет по зо ри ште’). Обе леж је [квантитативност +/−] та ко ђе 
ути че на ре а ли за ци ју ге ни ти ва. Ме ђу тим, у крај њој ли ни ји, и са ма не га ци ја, 
као и сма ње на од ре ђе ност, ре фе рен ци јал ност и дис курс на ис так ну тост, од-
но сно нео д ре ђе ност, не ре фе рен ци јал ност и дис курс на не ис так ну тост пи во та, 
ко је по го ду ју ре а ли за ци ји ге ни ти ва у по тврд ним струк ту ра ма, мо гу се из ве сти 
из овог обе леж ја, тј. из се ман тич ке ин ва ри јан те ‘сте пен (гра ни ца) уче шћа 
пред ме та у рад њи ко ју озна ча ва гла гол’, при че му се кван ти та тив но обе леж је 

55 Ово би мо гао би ти и ге ни тив јед ни не.



146 ДАН КА ВУ ЈА КЛИ ЈА

мо же пре не ти на це лу пре ди ка ци ју, па се, на при мер, не ре фе рен ци јал ност 
мо же ти ца ти име но ва ног до га ђа ја, рад ње (уп. у фЕ лЕ ШКо 1995: 67 и Ser žant 
2014: 278−279, 306−307, 309−310 и др.; уп. мРА ЗЕК 1990: 55). Ин тер ре ла ци је 
ових се ман тич ко -праг ма тич ких и гра ма тич ких обе леж ја тек че ка ју на де таљ-
но ра све тља ва ње узи ма њем у об зир бо га ти је и ра зно вр сни је го вор не гра ђе, 
што би тре ба ло ура ди ти и у ве зи са дру гим го во ри ма и стан дард ним је зи ком 
не за не ма ру ју ћи ње го ву раз го вор ну ва ри јан ту. 

Што се ти че гра ма тич ког од но са из ме ђу пи во та и гла гол ског еле мен та, 
ана ли за гра ђе по ка зу је да гла гол има ти углав ном ис по ља ва не кон гру ент ност, 
док гла гол би ти, из гле да, по ка зу је ва ри ја ци је ко је су у ве зи са се ман тич ко-
-праг ма тич ким обе леж ји ма пи во та, те се у овом до ме ну ба нат ски го во ри у 
из ве сној ме ри при бли жа ва ју ју го и сточ ним срп ским го во ри ма, а уда ља ва ју 
од срп ског је зич ког стан дар да.

Обра зо ва ње ре че ни ца са син гу лар ским об ли ком пре зен та гла го ла има ти 
и пи во том у но ми на ти ву мно жи не тре ба ло би по сма тра ти у све тлу син так-
сич ких и се ман тич ко -праг ма тич ких свој ста ва пи во та. Он не ма ти пич на 
су бје кат ска свој ства: ни ске је то пи кал не вред но сти, тј. фо кал ног је ка рак те-
ра, не ма кључ но свој ство ар гу мен та – не по сто ји пре ди кат ко ји на ме ће би ло 
ка кве лек сич ке са др жа је ег зи стен ци јал ном пи во ту (уп. Ben tley 2013: 
705−706). То што ег зи стен ци јал но има ти углав ном по ка зу је не кон гру ент ност 
мо гло би се об ја сни ти и ње го вим ис хо ђе њем из по се сив ног има ти, што би се, 
из ме ђу оста лог, мо гло по твр ди ти и ста ро срп ском (као и исто риј ском фран цу-
ском) гра ђом, где на ла зи мо аку за тив уз син гу лар ско без лич но има (в. gric Kat 
1961: 78; в. и одељ ке 3.1., нап. 11, и 3.2.1.1; уп. cruS hi na 2015: 53−55).

У ве зи са ати пич ним су бје кат ским свој стви ма слич но би се мо гло кон-
ста то ва ти и за не кон гру ент ни мо дел са гла го лом би ти и плу рал ским но ми-
на тив ним пи во том као и за не кон гру ент ни мо дел са да тим гла го лом и син-
гу лар ским но ми на тив ним пи во том, с тим што су ов де у игри и не ки дру ги 
се ман тич ко-праг ма тич ки фак то ри. Ре кло би се да из ме ђу оста лог обе леж је 
[специфичност] де лом ре гу ли ше кон гру ент ност струк ту ра. Мо же мо ре ћи да 
имен ски из раз по се ду је то обе леж је уко ли ко уво ди но ви, је дин ствен али на 
не ки на чин пре су по ни ран ре фе рент у дис курс, од но сно уко ли ко уво ди ре фе-
рент ко ји је прет ход но утвр ђен у дис кур су (в. и уп. у Ben tley 2013: 687; УРо-
ШЕ вИћ 2015: 44, нап. 77). Ме ђу при ме ри ма не кон гру ент ног мо де ла у ба нат ској 
гра ђи не уо ча ва ју се спе ци фич ни или ба рем из ра зи то спе ци фич ни имен ски 
из ра зи. Исто та ко, на при мер, уз при по ве да ча ку фор му лу Био (јед ном) је дан 
Х, у ко јој је пи вот при лич но спе ци фи чан, не по ја вљу је се ва ри јант на струк-
ту ра са не кон гру ент ним гла гол ским еле мен том Би ло (јед ном) је дан Х. На 
кра ју, не кон гру ент ни мо дел са би ти мо гао би би ти и оста так ста рог ти па 
је зи ка ко ји не зна за су бје кат ско -пре ди кат ске од но се, те ни за кон гру ен ци ју 
(в. ГР Ко вИћ-мЕј џоР 2007: 77−81).

По ста вља се пи та ње ко ји су мо де ли ег зи стен ци јал них ре че ни ца из вор-
ни, тј. при мар ни, а ко ји пред ста вља ју ино ва ци ју. Да би се од го во ри ло на ово 
пи та ње, те бо ље раз у ме ле не ке њи хо ве спе ци фич но сти, нео п ход но је де таљ но 
раз мо три ти при ме ре из ши ре, сло вен ске и бал кан ске, па и оп ште лин гви стич-
ке, пер спек ти ве на син хро ниј ском и ди ја хро ниј ском пла ну. С об зи ром на ши-
ри ну и не до вољ ну про у че ност ове те ма ти ке, мо же се са мо упу ти ти на још 
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не ке мо гу ће прав це раз ми шља ња у бу ду ћим ис тра жи ва њи ма има ју ћи у виду 
из ве сне по дат ке из дру гих сло вен ских и бал кан ских, као и ро ман ских, је зи ка. 
Ре кло би се да су у ба нат ским го во ри ма не ке ре че ни це са гла го лом има ти 
про ду жи ле ег зи стен ци ју ста рих мо де ла са гла го лом би ти, те да су не ки ста-
ри ји мо де ли са гла го лом има ти мо гли би ти ре ви та ли зо ва ни под стра ним 
ути ца јем (уп. Р. млА дЕ но вИћ 2014: 167).

На и ме, ка да су у пи та њу по тврд не струк ту ре, уз (ока ме ње ни) син гу лар-
ски об лик пре зен та ег зи стен ци јал ног гла го ла и на да ле ком сло вен ском се-
ве ру, у тзв. ве ли ко ру ским ди ја лек ти ма, на ла зи мо ка ко но ми на тив, јед ни не 
или мно жи не, та ко и ге ни тив, јед ни не или мно жи не, с тим што је гла гол ски 
лек сич ки екс по нент би ти.56 Но ми на тив и ге ни тив на ла зи мо и у по тврд ним 
струк ту ра ма са гла го лом би ти у пер фек ту, при че му се уз но ми на тив ни пи вот 
гла гол ски еле мент та ко ђе мо же по ста ви ти кон гру ент но или не кон гру ент но 
(со бо лЕв 1997: 44−45; уп. у ПЕ ТРо вИћ 1977: 367).57 За ис точ но сло вен ске је зи-
ке се ге не рал но на во ди да се у пре зен ту ко ри сти ока ме ње на фор ма јед ни не 
гла го ла би ти, за раз ли ку од дру гих сло вен ских је зи ка у ко ји ма, ис ти че се, 
по пра ви лу до ла зе у об зир оба бро ја (мРА ЗЕК 1990: 54). Ли те ра ту ра ука зу је и 
на то да се у тзв. син так сич ким сло вен ским је зи ци ма у про шлом и бу ду ћем 
вре ме ну ко ри сте лич ни об ли ци гла го ла би ти у ком би на ци ји са но ми на ти вом, 
а да не ки је зи ци као што су че шки, пољ ски, гор њо лу жич ко срп ски, та кву 
струк ту ру има ју и у са да шњем вре ме ну, те да се у сви ма њи ма рет ко упо-
тре бља ва без лич ни об лик да тог гла го ла са ге ни ти вом (нИ Цо ло вА 1990: 
240−241).58 

И у окви ру не ги ра них кон струк ци ја у ве ли ко ру ским ди ја лек ти ма на-
ла зи мо и но ми на тив и ге ни тив, с тим што се за сфе ру са да шњо сти ко ри сти 
ока ме ње но нет, а за сфе ру про шло сти пер фе кат гла го ла би ти. При том се са 
но ми на тив ним пи во том та ко ђе мо гу гра ди ти кон гру ент не и не кон гру ент не 
струк ту ре (со бо лЕв 1990: 44−45). За не ги ра не кон струк ци је у син так сич ким 
сло вен ским је зи ци ма на во ди се да су им пер со нал не са ге ни тив ним пи во том, 
али да, ако је су бје кат ли це, и то углав ном пр во и дру го, кон струк ци је мо гу 
би ти пер со нал не са но ми на тив ним пи во том (нИ Цо ло вА 1990: 240−241). 

С дру ге стра не сто је бал кан ски је зи ци / ди ја лек ти као што су бу гар ски, 
ма ке дон ски, ал бан ски и ару мун ски је зик, од но сно не ки њи хо ви иди о ми, у 
ко ји ма се са ег зи стен ци јал ним има по ја вљу ју но ми на тив и/или оп шти па деж 
/ аку за тив, у јед ни ни или мно жи ни, при че му оп шти па деж, од но сно аку за-
тив мо же би ти огра ни чен на не ке за ме ни це. Ге не рал но по сма тра но, у по је-
ди ним бал кан ским иди о ми ма оба ег зи стен ци јал на гла го ла мо гу оства ри ти 

56 При сут но је, ме ђу тим, схва та ње да тзв. срп ско хр ват ски ге ни тив у ег зи стен ци јал ним 
ре че ни ца ма ни је исто што и пар ти тив ни ге ни тив у ег зи стен ци јал ним ре че ни ца ма у дру гим 
сло вен ским је зи ци ма, ко јим се озна ча ва нео д ре ђе ност ко ли чи не и ко ји ре дов но ал тер ни ра са 
но ми на ти вом (нпр. чеш. Bylo  jídla, Nebylo peněz: Bylo jídlo, Nebyly peníze), при че му се при ме-
ћу је ге ни тив и у до њо лу жич ко срп ском је зи ку у при ме ри ма ана лог ним срп ско хр ват ским ти па 
Би ло их је сву да (мРА ЗЕК 1990: 55, 56, нап. 33).

57 Нео п ход но је, ипак, пр о ве ри ти си ту а ци ју у ве зи са по тврд ним не кон гру ент ним струк-
ту ра ма у ко ји ма се ре а ли зу је но ми на тив ни пи вот.

58 Опет тре ба на гла си ти да је нео п ход но де таљ но са гле да ва ње ди ја ле кат ске си ту а ци је. 
Уп. нпр. у не ким ру ским ди ја лек ти ма струк ту ру у ко јој гла гол кон гру и ра у бро ју са ге ни ти вом 
мно жи не: Снов будут (Ser žant 2014: 312).
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и кон гру ент ни и не кон гру ент ни од нос пре ма пи во ту, с тим што кон гру ент ни 
мо дел са има ти, на во ди се, пред ста вља рет кост, а ре кло би се да кон гру ент ни 
мо дел са плу рал ским пре зент ским об ли ком овог гла го ла уоп ште из о ста је. 
У дру гим пак има ти је ти пич но не кон гру ент но оства ру ју ћи се са мо у син гу-
ла ру, а би ти је ти пич но кон гру ент но, а ако се по ја вљу је и аку за тив ни пи вот, 
огра ни ча ва се на струк ту ре са има ти. При ме ћу је се и да се ати пич на не кон-
гру ент ност гла го ла би ти (у бро ју) мо же ти ца ти ати пич них ег зи стен ци јал них 
ре че ни ца у ко ји ма гла гол пре ра ста у ко пу лу (мРА ЗЕК 1990: 54−55; нИ Цо ло вА 
1990: 238, 240; со бо лЕв 1997: 43−46;59 со бо лЕв 2001: 34−35, 232−234; Юллы 
− со бо лЕв 2003: 266−269; бА РА и др. 2005: 43, 279−282; в. и у: Р. млА дЕ но вИћ 
2014: 156−157; ПРА со ло вА 2010). 

Да гла гол има ти по ка зу је скло ност ка из град њи не кон гру ент них мо-
де ла, тј. ис кљу чи во син гу лар ској ре а ли за ци ји по ка зу је и ге не рал но ро ман ска, 
од но сно ита ло ро ман ска гра ђа, на ко јој се за па жа и да је гла гол би ти на чел но 
не у тра лан у том по гле ду.60 На овој гра ђи уста но вље на су и три основ на типа 
од но са из ме ђу гла гол ског де ла и пи во та с об зи ром на кон гру ент ност у бро ју: 
до след но сла га ње, по сто ја но од су ство сла га ња и ди фе рен ци јал но сла га ње. 
Ди фе рен ци јал но сла га ње под ра зу ме ва да се у јед ним струк ту ра ма оства ру је 
сла га ње, док у дру гим из о ста је, и то се до во ди у ве зу са се ман тич ко -праг ма-
тич ким ка рак те ри сти ка ма имен ског из ра за, тј. са обе леж јем [специфичност]. 
На овој гра ђи је утвр ђе на ска ла спе ци фич но сти, ко ја се про те же од лич них 
за ме ни ца за пр во и дру го ли це, ко је су мак си мал но спе ци фич не, до не спе ци-
фич них имен ских из ра за. Ра ди ло би се о ска ли гра ду ал ног и им пли ка ци о ног 
ка рак те ра. Та ко, на при мер, у не ким ро ман ским иди о ми ма са мо ће про но ми-
нал ни пи во ти гра ди ти кон гру ент ни мо дел, у не ким до ла зе у об зир и од ре-
ђе ни из ра зи лек си ка ли зо ва ни име ни цом али не и нео д ре ђе ни из ра зи, дру ги 
ће пак до зво ли ти и не ке нео д ре ђе не имен ске из ра зе мар ки ра не обе леж јем 
[специфичност]. Ни је за бе ле же но да нео д ре ђе ни имен ски из ра зи кон тро ли шу 
сла га ње, а да при том са од ре ђе ним не ма сла га ња. При ме ћу је се и да у по је ди-
ним ро ман ским иди о ми ма ди фе рен ци јал но сла га ње ко ре ли ра са ал тер на-
ци јом ег зи стен ци јал них гла го ла (кон гру ент но би ти / не кон гру ент но има ти), 
док у не ким дру гим иди о ми ма ко ји по ка зу ју ди фе рен ци јал но сла га ње гла гол 
је увек би ти.61 Tреба на по ме ну ти и да се за ру мун ски је зик на во ди по сто ја-
но сла га ње гла гол ског еле мен та и пи во та (в. и уп. Ben tley 2013; cruSchi na 
2015: 39−40). 

По ред то га, по зна то је да су у ру мун ском је зи ку но ми на тив и аку за тив 
име ни ца син кре ти зо ва ни (в. у ur Su le SKu-mi li Čić 2012: 254). По зна то је и да 
у ка сном ла тин ском до ла зи има ти са но ми на тив ним или аку за тив ним пи-
во том, ко ји се као део гу бит ка си сте ма па де жа по ја вљу је и у не ким дру гим 

59 Ов де се упу ћу је и на бу гар ске струк ту ре ти па: Там бе ше зе ле на и чи ста поляна, прах 
няма ше. Прилеп,прилеп би ло.

60 У не ко ли ко шпан ских ва ри је те та пак уо ча ва се јед на ино ва ци ја − гла гол има ти по чи ње 
да се оства ру је кон гру ент но (в. у cruSchi na 2015: 40, 55).

61 Тре ба на по ме ну ти и да се на овој гра ђи уо ча ва и ја ка ко ре ла ци ја из ме ђу при су ства 
тзв. екс пле тив ног еле мен та (ти па фран цу ског Il: Il y a des li vres sur la ta ble) и од су ства кон гру-
и ра ња, од но сно кон гру и ра ња са њим (cruSchi na 2015: 35, 41−42). Уп. при ме ре са тзв. дво стру-
ком ко дом у одељ ку 3.2.2.1.
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ре че ни ца ма. У ти по ло шкој ли те ра ту ри го во ри се о тзв. про ши ре ном по љу 
упо тре бе аку за ти ва (енгл. еxten ded ac cu sa ti ve), за ко је се ну де раз ли чи та об ја-
шње ња, ко ја би се мо гла про ве ри ти и на срп ској ди ја ле кат ској гра ђи, што 
пре ва зи ла зи окви ре овог ра да. Ра ди ло би се, на и ме, о упо тре би аку за тив ног 
па де жног об ли ка, ко ји ти пич но мар ки ра обје кат пре ла зног гла го ла, за обе-
ле жа ва ње је ди ног ар гу мен та (су бјек та) не ких не пре ла зних гла го ла, углав ном 
оних ко ји озна ча ва ју мен тал не про це се, не вољ не рад ње и ег зи стен ци ју. Овај 
тип про ме не, ко ји се за па жа у ка сном ла тин ском, че сто се де ша ва при пре-
ла ску са аку за тив ног на ер га тив ни мо дел ко ди ра ња гра ма тич ких ре ла ци ја 
и обр ну то (cruSchi na 2015: 37, нап. 6; cen na mo 2011: 170−180, 184−185).

На да ље, ди ја хро ниј ска ис тра жи ва ња сло вен ских је зи ка ука зу ју на то 
да је по тврд но ег зи стен ци јал но би ти при мар но ве зи ва ло но ми на тив ни пи вот, 
при че му је мо жда мо гло до ла зи ти до ал те р на ци је са ге ни ти вом, а да је из вор-
ни сло вен ски па деж пи во та не ги ра них кон струк ци ја био ге ни тив, ко ји је под 
од ре ђе ним усло ви ма мо гао ал тер ни ра ти са но ми на ти вом (в. у ГР Ко вИћ-мЕј џоР 
2007: 189−190). Тре ба ис та ћи и да ста ро ру ски спо ме ни ци по зна ју не кон гру-
ент не струк ту ре са гла го лом би ти ти па тамбылоРепников, дождь было (в. 
у ПЕ ТРо вИћ 1977: 367). Под се ти мо се да се гла гол има ти сма тра се кун дар ним 
ег зи стен ци јал ним гла го лом за ко ји се прет по ста вља да се по ја вио у сфе ри 
ег зи стен ци јал них ре че ни ца на ба зи без лич не по се си је, ре а ли зу ју ћи се пр во 
са аку за тив ним пи во том. 

Има ју ћи све ре че но у ви ду, мо гле би се су ми ра ти и до пу ни ти сле де ће 
прет по став ке у ве зи са не ким ати пич ним мо де ли ма ег зи стен ци јал них ре че-
ни ца.

Ре кло би се да се у слу ча ју ре а ли за ци је не кон гру ент не струк ту ре има 
+ но ми на тив мно жи не ра ди о но вом мо де лу са има ти, ко ји је мо жда пр о ду-
жио ег зи стен ци ју ста рог мо де ла са би ти, при че му је ње го ва ис хо ди шна струк-
ту ра по се сив ног ка рак те ра ути ца ла на не кон гру и ра ње са пи во том, као и ати-
пич на су бје кат ска свој ства пи во та, а по др шку ова квом мо де лу та ко ђе је мо гла 
да ти бал кан ска је зич ка сре ди на, с тим што тре ба узе ти у об зир и усло ве го-
вор не ко му ни ка ци је, за ко ју су по год ни ји не кон гру ент ни мо де ли бу ду ћи да 
зах те ва ју ма њи ког ни тив ни ан га жман го вор ни ка (на ро чи то ка да је у пи та њу 
овај тип ре че ни ца у ко ји ма пи вот по пра ви лу за у зи ма по зи ци ју иза гла гол-
ског еле мен та, што ни је ти пич но за су бје кат). 

Ре че ни це са плу рал ским об ли ком пре зен та гла го ла има ти и пи во том у 
но ми на ти ву мно жи не као и ре че ни це са пер фе кат ским об ли ком гла го ла има
ти ко ји кон гру и ра у бро ју (и ро ду) са пи во том у но ми на ти ву мо гле би би ти 
ре зул тат фор мал ног ујед на ча ва ња са од го ва ра ју ћим мо де ли ма ре че ни ца са 
гла го лом би ти, с тим што су се ман тич ко-праг ма тич ки фак то ри мо жда ути-
ца ли на та кво мо де ло ва ње ре че ни це, при че му не тре ба у не ким слу ча је ви ма 
за не ма ри ти ни по др шку бал кан ске је зич ке сре ди не, а та ко ђе ни ти по ло шку 
те жњу ка из град њи што ти пич ни јих су бје кат ско-пре ди кат ских струк ту ра.

Што се ти че струк ту ра са аку за тив ним пи во том, с об зи ром на то да аку-
за тив мар ки ра обје кат пре ла зног гла го ла, упо тре бом аку за тив ног пи во та ми 
до би ја мо ер га тив ни гра ма тич ки мо дел. Де таљ но ис пи ти ва ње ове про бле ма-
ти ке тек пред сто ји, а ов де се са мо мо же кон ста то ва ти да је у ба нат ским го-
во ри ма сва ка ко реч о по че ци ма не ка кве гра ма тич ке ре ор га ни за ци је, ко ју 
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тре ба по сма тра ти у све тлу ана ли ти за ци је па де жног си сте ма и срп ско -ро ман-
ске, од но сно срп ско-ру мун ске је зич ке ин тер фе рен ци је, а ко ја је у по је ди ним 
при зрен ско-ти моч ким го во ри ма да ле ко ин тен зив ни ја, што, с об зи ром на да-
ле ко ве ћи сте пен ана ли ти за ци је и је зич ке мик со гло ти је, не из не на ђу је. Те шко 
се мо же го во ри ти о кон ти ну и те ту аку за ти ва кроз ве ко ве на под руч ју Ба на та, 
бу ду ћи да га да нас ов де на ла зи мо са мо по из у зет ку, а нај тран спа рент ни ји 
при ме ри ве за ни су за гла гол би ти и до ла зе из ру мун ског Ба на та. 

Има ју ћи све ре че но у ви ду, не кон гру ент ни мо де ли са гла го лом би ти мо-
гли би, да кле, би ти ста ри ји ре че нич ни мо де ли ко ји би пред ста вља ли оста так 
ста рог ти па је зи ка ко ји не по зна је су бје кат ско -пре ди кат ске од но се, те ни кон-
гру ен ци ју. У но вим ти по ло шким окви ри ма мо гли су оп ста ти под од ре ђе ним 
син так сич ким и се ман тич ко -праг ма тич ким усло ви ма, а уз по др шку бал кан-
ске је зич ке сре ди не, при че му та ко ђе не тре ба пре не брег ну ти ни њи хо ву 
по де сност за го вор ну ко му ни ка ци ју. У ко јој ме ри је кон гру ент ност гла гол ског 
де ла и пи во та у ко ре ла ци ји са про то ти пич ним свој стви ма су бјек та, од но сно 
обе леж јем [специфичност], те пер со нал ност [људско +], нео п ход но је у да-
љим ис тра жи ва њи ма ра све тли ти, син хро ниј ски и ди ја хро ниј ски. На да љим 
је ис тра жи ва њи ма да се де таљ но ра све тли це ло куп на про бле ма ти ка.

4. ЗА КљУ чАК. У ба нат ским го во ри ма за бе ле же но је ви ше мо де ла ег зи стен-
ци јал них ре че ни ца са гла го ли ма има ти и би ти. На не ке струк ту ре са но-
ми на ти вом скре ну та је па жња у до са да шњим ис тра жи ва њи ма ових го во ра, 
а ана ли за ко ја је са да спро ве де на по пи су је све гра ма тич ке кон фи гу ра ци је 
уо че не у гра ђи, те упу ћу је на мо гу ће фак то ре ко ји ре гу ли шу њи хо ву ди стри-
бу ци ју. 

При ме ћу је се да је ди стри бу ци ја ова два ег зи стен ци јал на гла го ла при-
мар но усло вље на гра ма тич ким фак то ри ма. Ге не рал но по сма тра но, гла гол 
има ти огра ни ча ва се на пре зент, при том син гу лар ски, док се у оста лим 
вре ме ни ма по ја вљу је би ти. Из у зет но, има ти до би ја и пер фе кат ску фор ма-
ли за ци ју, што је на ро чи то за сту пље но у бал ка ни зи ра ним срп ским го во ри ма, 
а што је по зна вао ста ри ји књи жев ни је зик. Та кве струк ту ре мо гле би би ти 
ре зул тат ши ре ња има ти из сфе ре пре зен та у сфе ру дру гих гра ма тич ких 
вре ме на, али и ре зул тат кре та ња ка ти пу је зи ка за ко ји су ка рак те ри стич не 
кон струк ци је са гла го лом има ти, при че му са по ја вом ва ри јант ног мо де ла 
да ље мо же до ћи до ис ти ски ва ња гла го ла би ти или до се ман тич ко -праг ма-
тич ке и/или гра ма тич ке ди фе рен ци ја ци је има ти и би ти. Бал кан ска је зич ка 
сре ди на мо гла је по др жа ти, од но сно убр за ти ова кве про це се, што по ка зу је, 
на при мер, ста ње у ме то хиј ско-ко сов ским го во ри ма.

Уо ча ва се да се оба гла го ла мо гу ре а ли зо ва ти ка ко са но ми на тив ним 
та ко и са ге ни тив ним пи во том, те да се по из у зет ку, а по свој при ли ци под 
стра ним ути ца јем, пи вот мо же фор ма ли зо ва ти и аку за ти вом, што би се мо-
гло по сма тра ти у све тлу гра ма тич ке ре ор га ни за ци је, пре све га (по чет не) 
ана ли ти за ци је го во ра за хва ће них овом по ја вом, под стак ну те стра ним (ру-
мун ским) ути ца јем, за шта се па ра ле ла мо же про на ћи у по је ди ним при зрен-
ско-ти моч ким го во ри ма. 

Ди стри бу ци ју но ми на ти ва и ге ни ти ва у пр вом ре ду тре ба ло би до во ди-
ти у ве зу са њи хо вим про то ти пич ним се ман тич ким обе леж ји ма, пре све га 
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обе леж јем [квантитативност +/−] у ши рем сми слу. Док у по тврд ним струк-
ту ра ма ап со лут ну до ми на ци ју има но ми на тив (у при бли жно 80% при ме ра 
код гла го ла има ти и 70% при ме ра код гла го ла би ти), не ги ра не струк ту ре 
пре фе ри ра ју ге ни тив (у при бли жно 75% при ме ра код гла го ла има ти и 65% 
при ме ра код гла го ла би ти оста ве ли се по стра ни пи во ти са за ме нич ким то). 
На да ље се ди стри бу ци ја ових па де жа се ман тич ко -праг ма тич ки ре гу ли ше, 
а у по је ди ним слу ча је ви ма мо гло би се го во ри ти о про ши ре ном по љу упо-
тре бе но ми на ти ва услед усме ре но сти го во ра ка ана ли ти зму, што је мо гло 
ути ца ти и на ма њи про це нат при ме ра са не ги ра ним ге ни ти вом.

У струк ту ра ма са но ми на тив ним пи во том гла гол има ти углав ном не 
по ка зу је кон гру ент ност – плу рал ски пи вот се ре а ли зу је са син гу лар ским 
об ли ком пре зен та, што би се мо гло по сма тра ти у све тлу ати пич них су бје кат-
ских свој ста ва пи во та, по се сив не ис хо ди шне струк ту ре овог ти па ег зи стен-
ци јал них ре че ни ца (мо жда и угле да ња на не кон гру ент не струк ту ре са би ти), 
бал ка ни стич ких про це са, те по де сно сти та квих струк ту ра за го вор ну ко му-
ни ка ци ју, бу ду ћи да су ког ни тив но јед но став ни је. Из у зет но, у ба нат ским 
го во ри ма на ла зи мо кон гру ент не струк ту ре са син гу лар ским пи во том и син-
гу лар ским пер фек том, плу рал ским пи во том и плу рал ским пер фек том, те 
плу рал ским пи во том и плу рал ским пре зен том. Струк ту ре са пер фек том 
мо гле би би ти ре зул тат струк ту рал ног ујед на ча ва ња са екви ва лент ним мо-
де ли ма са гла го лом би ти, уз евен ту ал ну по др шку бал кан ске је зич ке сре ди не, 
те у крај њој ли ни ји и ре зул тат ти по ло шке те жње ка из град њи што ти пич-
ни јих су бје кат ско -пре ди кат ских струк ту ра. Не кон гру ент не струк ту ре са 
син гу лар ским пер фе кат ским об ли ком гла го ла има ти у ба нат ским го во ри ма 
се не ре а ли зу ју, што пред ста вља зна чај ну ди фе рен ци јал ну цр ту у од но су на 
бал ка ни зи ра не го во ре и не ке дру ге иди о ме ин тен зив ни је за хва ће не бал ка-
ни за ци јом. Из бе га ва ње струк ту ре са плу рал ским пре зен том у овим и ра зним 
дру гим бал ка ни зи ра ним, од но сно бал кан ским иди о ми ма пак, ре кло би се, по-
сле ди ца је (ве ће) мо гућ но сти тран зи тив не ин тер пре та ци је та кве струк ту ре, 
че му је мо гло до при не ти ши ре ње син так сич ке тран зи тив но сти.

С дру ге стра не, гла гол би ти, чи ни се, ис по ља ва из ве стан сте пен ди фе рен-
ци јал ног сла га ња ко је је у ве зи са се ман тич ко -праг ма тич ким обе леж ји ма 
пи во та, што је у скла ду са са вре ме ном те о ри јом о ти пич ним кан ди да ти ма за 
оства ри ва ње су бје кат ске, од но сно пи вот ске по зи ци је. Ре кло би се да обе леж је 
пи во та [специфичност] има ути ца ја на кон гу рен ци ју. Та ко се, на при мер, уз 
при по ве да ча ку фор му лу Био (јед ном) је дан Х, у ко јој је пи вот при лич но спе-
ци фи чан, не по ја вљу је ва ри јант на струк ту ра са не кон гру ент ним гла гол ским 
еле мен том Би ло (јед ном) је дан Х. Не кон гру ент не струк ту ре мо гле би се по сма-
тра ти и као оста так ста рог ти па је зи ка ко ји не зна за су бје кат ско -пре ди кат ске 
од но се, те ни за кон гру ен ци ју, при че му су се у но вим ти по ло шким окви ри-
ма се ман тич ко -праг ма тич ки адап ти ра ле, а та ко ђе тре ба има ти у виду и 
по др шку бал кан ске је зич ке сре ди не, те усло ве го вор не ко му ни ка ци је, ко јој 
по го ду је ма њи ког ни тив ни ан га жман го вор ни ка.

У по је ди ним не кон гру ент ним струк ту ра ма ра ди ло би се о но ми на тив-
ном пи во ту ре че нич ног, до га ђај ног ка рак те ра, од но сно о не ин те гри са ном 
но ми на ти ву, по пут но ми на ти ва ко ји се ре а ли зу је при ли ком на бра ја ња по сле 
две тач ке. 
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На да љим је ис тра жи ва њи ма да се де таљ но утвр де син так сич ко-се ман-
тич ка и праг ма тич ка обе леж ја ег зи стен ци јал них ре че ни ца у ба нат ским и 
дру гим срп ским го во ри ма, као и на ши рем сло вен ском и бал кан ском про сто ру, 
а из исто риј ске, ти по ло шке, те оп ште лин гви стич ке пер спек ти ве. У об зир би 
тре ба ло узе ти и све ати пич не ег зи стен ци јал не ре че ни це, на ро чи то оне ло ка-
ци о ног ка рак те ра, ка ко би се ис пи та ло да ли има ди фе рен ци јал ног сла га ња 
гла гол ског еле мен та са пи во том ко је би се ис по ља ва ло кроз ал тер на ци ју гла-
гол ског еле мен та.

На ди ја ле кат ској гра ђи са сло вен ског про сто ра мо гао би се ис пи та ти 
син так сич ко -се ман тич ки ста тус пи во та, гла гол ског еле мен та и ко де у све тлу 
са вре ме них син так сич ких те о ри ја, на ро чи то ако се има у ви ду да на да том 
про сто ру на ла зи мо и па де жну ва ри ја ци ју пи во та. На не ке мо гу ће прав це разми-
шља ња у бу ду ћим ис тра жи ва њи ма ово га ти па скре ну та је па жња у ра ду.
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Dan ka Vu ja kli ja

ON EXI STEN TI AL SEN TEN CES IN BA NAT VER NA CU LARS 
OF THE ŠU MA DI JA-VOJ VO DI NA DI A LECT

S u m  m a r y

This pa per de als with exi sten ti al sen ten ces with verbs of the ha ve- and be- type (На сто лу) има 
ко ла ча in the Ba nat ver na cu lars of the Šu ma di ja-Voj vo di na di a lect, pri ma rily ba sed on the ma te rial of 
pu blis hed fi eld re cords from the exa mi ned area. The analysis is ap pro ac hed from a syntac tic-se man tic 
and, in part, le xi cal and prag ma tic stand po int. To a cer tain ex tent, the si tu a tion in the Ba nat ver na cu lars 
is vi e wed in the ge ne ral Što ka vian, So uth Sla vic, pan -Sla vic and Bal kan con texts, wit ho ut ne glec ting 
eit her the di ac hro nic or ge ne ral lin gu i stic per spec ti ve of the phe no me non un der study. In ad di tion 
to the mo dels that exist in the con tem po rary Što ka vian stan dards, ot her mo dels are re cor ded in the 
Ba nat ver na cu lars of the Šu ma di ja-Voj vo di na di a lect, so me of which are (espe ci ally) cha rac te ri stic 
of so ut he a stern Ser bian ver na cu lars, whi le so me are re cor ded in the far Sla vic north. Whi le the verb 
to ha ve do es not ge ne rally agree with the pi vot, the verb to be, it co uld be said, shows a de gree of 
dif fe ren tial agre e ment that is re la ted to the [spe ci fi city] of the pi vot, which is in li ne with a con tem-
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po rary the ory of typi cal can di da tes for ac hi e ving the po si tion of a su bject, or pi vot. Furt her re se arch 
is ne e ded to de ter mi ne the di stri bu tion of each re cor ded mo del in the Što ka vian di a lect area and 
beyond, in the So uth Sla vic, pan-Sla vic and Bal kan ter ri to ri es, to de ter mi ne the ir ori gin and se man tic-
-prag ma tic po ten tial, and to exa mi ne in de tail the typo lo gi cal and ge ne ral lin gu i stic di men sion of 
the phe no me non un der study, as well as to tho ro ughly lo ok at cer tain syntac tic cha rac te ri stics of 
par ti cu lar mo dels in the light of mo dern syntac tic the o ri es.
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Са би на Ха луп ка-Ре ше тар
Еле о но ра Ко вач Рац

СРП СКИ ЈЕ ЗИК ИЗ МА ЊИН СКЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ*

По ла зе ћи од чи ње ни це да је по зи ти ван став пре ма не ком је зи ку је дан од основ них 
фак то ра ко ји до при но се успе шном уче њу тог је зи ка (Brown 2000; la i ho nen 2015), у раду 
се ис тра жу ју ста во ви уче ни ка сред њих шко ла на ма ђар ском на став ном је зи ку пре ма 
срп ском као не ма тер њем је зи ку. Ис тра жи ва њем је об у хве ће но 1087 уче ни ка за вр шних 
го ди на 11 сред њих струч них шко ла и свих 10 гим на зи ја на те ри то ри ји Вој во ди не, у 
ко ји ма се на ста ва из во ди на ма ђар ском је зи ку. Циљ ис тра жи ва ња је да се утвр ди ко ји 
од не ко ли ко ис пи ти ва них фак то ра у нај ве ћој ме ри ути че на ста во ве уче ни ка и на тај 
на чин до би је ја сни ја сли ка о то ме ка кве је про ме не нео п ход но уве сти у на ста ву срп ског 
као не ма тер њег је зи ка ка ко би се код уче ни ка – го вор ни ка ма њин ског је зи ка у ве ћој 
ме ри раз ви ла функ ци о нал на и си ту а ци о на дво је зич ност.

Кључ не ре чи: со ци о лин гви сти ка, ста во ви пре ма је зи ку, ди фу зно и ком пакт но на-
се ље ни Ма ђа ри у Вој во ди ни, срп ски је зик као не ма тер њи је зик. 

Relying on the esta blis hed fact that po si ti ve at ti tu des to wards a lan gu a ge gre atly in flu-
en ce the lan gu a ge le ar ning pro cess and the le ar ning out co mes (Brown 2000; la i ho nen 2015), 
this pa per exa mi nes at ti tu des to wards Ser bian as a non-na ti ve lan gu a ge among se con dary 
school stu dents with Hun ga rian as the lan gu a ge of in struc tion. The pa per re ports on the re sults 
of a sur vey con duc ted with 1,087 fi nal year stu dents of 11 vo ca ti o nal se con dary scho ols and 
all 10 gram mar scho ols in Voj vo di na with Hun ga rian as the lan gu a ge of in struc tion. The aim 
of the re se arch is to de ter mi ne which of a num ber of fac tors ex plo red has the gre a test in flu en ce 
on the stu dents’ at ti tu des, and thus gain a cle a rer pic tu re of what chan ges sho uld be in tro du ced 
in to te ac hing Ser bian as a non-na ti ve lan gu a ge so that spe a kers of a mi no rity lan gu a ge de ve lop 
a hig her de gree of fun cti o nal and si tu a ti o nal bi lin gu a lism.

Key words: so ci o lin gu i stics, at ti tu des to wards lan gu a ge, dif fu sed and com pactly set tled 
Hun ga ri ans in Voj vo di na, Ser bian as a non-na ti ve lan gu a ge.

1. Увод нА РАЗ мА ТРА њА. Ста во ви пре ма је зи ку пред ста вља ју ши рок со-
ци о лин гви стич ки кон структ. Као и дру ги ста во ви, пред ста вља ју ком плек сан 
скуп ми шље ња, осе ћа ња и ре ак ци ја – скуп ко ји у ве ли кој ме ри об ли ку је 
иден ти тет по је дин ца и гру па, и, што је нај зна чај ни је, у ве ли кој ме ри ути че 
на њи хо во дру штве но по на ша ње (ПА У но вИћ 2009: 77–78). Ра јан и Џајлс (ryan 
– gi leS 1982: 7) де фи ни шу је зич ке ста во ве као „би ло ко ји афек тив ни, ког ни-
тив ни или би хе ви о рал ни ин декс ева лу а тив не ре ак ци је на раз ли чи те је зич ке 
ва ри је те те или го вор ни ке”, док Га рет и са рад ни ци (gar rett et al. 2003: 12) 
твр де да ста во ви пре ма је зи ку под у пи ру све со ци о лин гви стич ке и со ци јал-
но-пси хо ло шке по ја ве: сте ре о ти пе пре ма ко ји ма су ди мо о дру ги ма, на чин 
на ко ји се по зи ци о ни ра мо у ра зним дру штве ним гру па ма, наш од нос пре ма 

* Рад је на стао у окви ру про је ка та Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру (бр. 178002) и 
Дис кур си ма њин ских је зи ка, књи жев но сти и кул ту ра у Ју го и сточ ној и Сред њој Евро пи (бр. 
178017), ко је 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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по је дин ци ма и пре ма гру па ма ко ји ма не при па да мо итд. Ста во ви су че сто 
за сно ва ни на сте ре о ти пи ма, не рет ко и на пред ра су да ма а отво ре но ис ка за ни, 
екс пли цит ни ста во ви че сто се раз ли ку ју од оних при кри ве них, ис по ље них 
ин ди рект но кроз је зич ку упо тре бу и по на ша ње у раз ли чи тим си ту а ци ја ма 
(gar ret et al. 2003). Број на со ци о лин гви стич ка ис тра жи ва ња све до че о то ме 
да је по зи ти ван став пре ма не ком је зи ку је дан од основ них фак то ра ко ји до-
при но се успе шном уче њу тог је зи ка, јер се услед ње га ја вља спрем ност и 
мо ти ва ци ја за уче ње (Brown 2000; la i ho nen 2015: 47). По ла зе ћи од ове тврд-
ње, спро ве ли смо ис тра жи ва ње ста во ва пре ма ма тер њем је зи ку (ма ђар ском), 
пре ма срп ском је зи ку као не ма тер њем и пре ма ен гле ском је зи ку као стра ном 
ме ђу вој во ђан ским уче ни ци ма за вр шних раз ре да сред ње шко ле ко ји на ста ву 
слу ша ју на ма ђар ском је зи ку, а срп ски и ен гле ски је зик уче од пр вог раз ре да 
основ ног обра зо ва ња. Циљ истрaживања био је да утвр ди мо да ли и у ко јој 
ме ри ути чу на ста во ве ис пи та ни ка не за ви сне ва ри ја бле окру же ња у ко ме 
уче ни ци жи ве, вр сте сред ње шко ле ко ју по ха ђа ју, али и фак то ри као што су 
уз раст у ко ме су по че ли да уче дру ги или тре ћи је зик, уче ста лост ко јом га 
ко ри сте, си ту а ци је у ко ји ма га ко ри сте, са мо про це на зна ња да тог је зи ка, те 
школ ска оце на из пред ме та. Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња тре ба ло би да 
пру же ја сни ји увид у ста во ве при пад ни ка ма ђар ске на ци о нал не ма њи не 
пре ма ва ри је те ти ма ма тер њег је зи ка, пре ма срп ском је зи ку као не ма тер њем, 
те ен гле ском је зи ку као стра ном и да ука жу на аспек те на ста ве је зикâ ко ји ма 
би тре ба ло по све ти ти ви ше па жње ка ко би уче ни ци раз ви ли што по зи тив-
ни је ста во ве пре ма је зи ци ма уоп ште, али и пре ма ви ше је зич но сти. У овом 
ра ду при ка за ће мо са мо онај део ре зул та та ис тра жи ва ња ко ји се ти че срп ског 
је зи ка као не ма тер њег.

2. Ис ТРА жИ вА њА сТА во вА ПРЕ мА јЕ ЗИ КУ У вИ ШЕ јЕ ЗИч нИм сРЕ дИ нА мА. Као 
по сле ди ца гло ба ли за ци је и ве ли ких ми гра ци ја, 21. век се че сто сма тра ве ком 
мул ти лин гви зма и мул ти кул тур но сти (за раз ли ку из ме ђу мул ти кул ту ра ли-
зма, мул ти кул ту рал но сти и мул ти кул тур но сти в. бУ ГАР сКИ 2016: 39–40). У 
скла ду са европ ским је зич ким и обра зов ним по ли ти ка ма, а на ро чи то с Европ
ском по ве љом о ре ги о нал ним или ма њин ским је зи ци ма, ко ју је Ср би ја ра ти-
фи ко ва ла, на ет нич ки и је зич ки ра зно ли ком под руч ју Вој во ди не су у рав но-
прав ној слу жбе ној упо тре би осим срп ског је зи ка и ћи ри лич ног пи сма, још 
и ма ђар ски, сло вач ки, хр ват ски, ру мун ски, и ру син ски је зик и њи хо ва пи сма.1 
Та ко ђе у скла ду са по ме ну том по ве љом, чи ји је глав ни циљ да омо гу ћи или 
олак ша го вор ни ци ма ре ги о нал них или ма њин ских је зи ка да се њи ма сло бод-
но слу же у при ват ном и јав ном жи во ту, при пад ни ци на ци о нал них ма њи на 
у Вој во ди ни има ју пра во на шко ло ва ње на свом ма тер њем је зи ку, па се та ко 
на ста ва у Вој во ди ни из во ди на ма ђар ском на став ном је зи ку у 71 основ ној 
шко ли и 35 сред њих шко ла, од че га је 10 гим на зи ја.2 Као по сле ди ца ова кве 
је зич ке по ли ти ке, ко ја (ма кар де кла ра тив но, в. фИ лИ По вИћ 2011) те жи раз во ју 

1 Ста тут АП Вој во ди не, члан 24 (https://www.skup sti na voj vo di ne.gov.rs/faj lo vi/fi le/Sta tut/
Sta tut%20AP%20Voj vo di ne.pdf ).

2 По да ци пре у зе ти са: http://www.pu ma.voj vo di na.gov .rs/etext.php?ID_mat=1271 и http://
sred nje sko le.edu ka ci ja.rs/na sta va-na -je zi ku-ma nji na.
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би лин гви зма и афир ма ци ји обра зо ва ња на је зи ци ма ма њи на, при пад ни ци 
на ци о нал них ма њи на би тре ба ло да го во ре је дан или ви ше ва ри је те та ма-
тер њег је зи ка (за ма ђар ски, в. KovácS rácz – ha luP Ka-rešetАr 2018 и ра до ве 
на ко је се ау то ри по зи ва ју), уз срп ски као ве ћин ски је зик, као и је дан стра ни 
је зик (нај че шће ен гле ски), ко ји се учи од пр вог раз ре да основ ног обра зо ва ња.3 
Од школ ске 2018/19. го ди не при ме њу ју се но ви на став ни пла но ви, чи ји је 
циљ да се уче ни ци ма из хо мо ге них сре ди на олак ша усва ја ње срп ског је зи ка. 
На и ме, са чи ње не су две ва ри јан те про гра ма, А и Б, ко ји се су штин ски раз-
ли ку ју у при сту пу на ста ви и оби му усва ја ња срп ског је зи ка. Ва ри јан та А је 
осми шље на та ко да од го ва ра мо гућ но сти ма и по тре ба ма уче ни ка из оних 
сре ди на у ко ји ма је усва ја ње срп ског је зи ка оте жа но. Оче ки ва ни ре зул тат 
при ме не ових пла но ва је сте ве ћа мо ти ви са ност за уче ње срп ског је зи ка, бу ду-
ћи да су и ис хо ди ма и са др жа ји ма при ме ре ни ји ре ал но сти, ве ли ким раз ли ка-
ма у по зна ва њу срп ског је зи ка уче ни ка из раз ли чи тих сре ди на и раз ли чи тих 
ма тер њих је зи ка. Без об зи ра на то да ли се при ме њу је на став ни план А или 
Б, до кра ја сред ње шко ле, тј. на кон 11–12 го ди на уче ња срп ског је зи ка у 
окви ру фор мал ног обра зов ног си сте ма, уче ни ци – при пад ни ци ма њин ских 
је зи ка тре ба ло би да стек ну ма кар ба зич ну ко му ни ка тив ну ком пе тен ци ју, 
тј. спо соб ност ко му ни ка ци је са вр шња ци ма као и са оста лим го вор ни ци ма 
срп ског је зи ка ван обра зов ног кон тек ста. Но, ка да се на ста ва у це ло сти из-
во ди на је зи ку на ци о нал не ма њи не, уче ни ци че сто би ва ју не до вољ но ком-
пе тент ни за пи сме ну и усме ну ко му ни ка ци ју на срп ском је зи ку, и са мим тим 
им је оте жа на мо гућ ност рав но прав ног уче шћа у све ту ра да и ин те гра ци је 
у дру штво (сТЕ фА но вИћ 2004; 2005). Ка ко при ме ћу је Фи ли по вић (2011: 352), 
„ре ал ност у ве ћи ни обра зов них си сте ма у све ту, ме ђу тим, је сте да на груп-
ном ни воу де ца го вор ни ци ма њин ских је зи ка и при пад ни ци ма њин ских 
за јед ни ца ве о ма рет ко успе ва ју на ака дем ском и про фе си о нал ном пла ну. 
Дру гим ре чи ма, чи ни се да они по је дин ци ко ји се успе шно афир ми шу и 
ин те гри шу у ши ру за јед ни цу то чи не упр кос обра зов ном си сте му, а не за-
хва љу ју ћи ње му”. У ко јој ме ри се при пад ни ци ма њин ских је зи ка на кра ју 
сред њо школ ског обра зо ва ња за и ста мо гу сма тра ти ви ше је зич ним осо ба ма 
за ви си од број них фак то ра, укљу чу ју ћи њи хов од нос, тј. ста во ве пре ма овим 
је зи ци ма. То је кључ но пи та ње ко јим се ба ви мо у овом ра ду, да кле, ка кви су 
ста во ви ма ђар ских уче ни ка за вр шних раз ре да сред њих шко ла у Вој во ди ни 
(на ма ђар ском на став ном је зи ку) пре ма ве ћин ском срп ском је зи ку и шта су 
глав не де тер ми нан те тих ста во ва. Тек ка да бу де мо има ли ја сни ју сли ку о 
ста ту су овог је зи ка ме ђу уче ни ци ма сред њих шко ла, о по зи тив ним или не-
га тив ним ста во ви ма ко је уче ни ци има ју пре ма ње му и о фак то ри ма ко ји 
ути чу на ова кве ста во ве, мо ћи ће мо да раз у ме мо ка ко обра зов ни си стем 
мо же ути ца ти на ста во ве пре ма је зи ку и евен ту ал но дор пи не ти спро во ђе њу 
до след них је зич ких по ли ти ка.

Пре ма Ко вач Рац и Ха луп ка-Ре ше тар (2017а) „до са да шња ис тра жи ва ња 
ста во ва пре ма је зи ку ме ђу вој во ђан ским уче ни ци ма ко ји на ста ву слу ша ју 

3 О пр вом стра ном је зи ку, ко ји се та ко ђе уво ди у пр вом раз ре ду основ ног обра зо ва ња, 
те о дру гом стра ном је зи ку, ко ји се из у ча ва од пе тог раз ре да основ ног обра зо ва ња, ов де не-
ће мо го во ри ти.
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на ма ђар ском је зи ку кре та ла су се у два глав на прав ца: јед ним де лом ти ца-
ла су се ста во ва пре ма ма ђар ском је зи ку и ње го вим ва ри је те ти ма (ма хом, 
ди ја лек ти ма, в. KovácS rácz 2011; 2013), а дру гим де лом ста во ва пре ма срп-
ском је зи ку ме ђу уче ни ци ма чи ји је ма тер њи је зик ма ђар ски”.4 По то њих 
сту ди ја је знат но ма ње (fenyve Si 2011; KovácS rácz 2011; 2013; ate lJe vić 2016; 
Ко вАч РАЦ – хА лУП КА-РЕ ШЕ ТАР 2017а). Ме ђу тим, по зна то је да уче ста лост 
из ла га ња ве ћин ском (слу жбе ном) је зи ку зна чај но ути че не са мо на ни во по-
зна ва ња тог је зи ка већ и на фо р ми ра ње ста во ва пре ма ње му (в. la i ho nen 
2015: 48). Уз ово, Бор беј (BorBély 2000) ис ти че да став ма њин ских је зич ких 
за јед ни ца пре ма слу жбе ном је зи ку у нај ве ћој ме ри од ре ђу ју сле де ћи дру-
штве ни и де мо граф ски фак то ри: ве ли чи на је зич ке за јед ни це, те ри то ри јал на 
рас по де ла ње них чла но ва (тј. да ли су на се ља у ко ји ма жи ве ди фу зна или 
ком пакт на), (про цен ту ал ни) од нос при пад ни ка раз ли чи тих ет нич ких гру па 
уну тар на се ља, као и вр сте бра ко ва.

У по сто је ћој со ци о лин гви стич кој ли те ра ту ри о ма ђар ској ма њи ни у 
Вој во ди ни већ је ус по ста вље на оштра раз ли ка из ме ђу љу ди ко ји жи ве у ди-
фу зном и ком пакт ном окру же њу (ha luP Ka-rešetАr – KovácS rácz 2019 и 
ре фе рен це у том ра ду): ве ли ки део мла дих Ма ђа ра ко ји жи ве у ком пакт ном 
окру же њу (про стор но по ла ри зо ва ни) у Вој во ди ни пот пу но су или функ ци-
о нал но не пи сме ни на срп ском је зи ку (gáBrity molnár 2007), јер га нај че шће 
не го во ре, већ га са мо раз у ме ју. Ова ква си ту а ци ја је углав ном ре зул тат чи-
ње ни це да у ком пакт ним сре ди на ма ма ђар ска ма њи на жи ви у хо мо ге ним 
на се љи ма или на се љи ма у ко ји ма Ма ђа ри пред ста вља ју ве ћин ско ста нов ни-
штво и за то су рет ко из ло же ни срп ском је зи ку, осим у ад ми ни стра тив ним 
окви ри ма (KovácS rácz 2011б). Слич ну си ту а ци ју при ме ћу је и Ан дрић (2009: 
39), ко ја ис ти че да у ма лим, хо мо ге ним ма ђар ским сре ди на ма уче ни ци „не 
осе ћа ју по тре бу да на у че срп ски. Они се, на и ме, у свом ми кро о кру же њу са-
свим до бро сна ла зе на ма тер њем је зи ку и не раз ми шља ју о то ме да ће им 
ка сни је, за афир ма ци ју на би ло ком по љу, тре ба ти зна ње срп ског је зи ка”. С 
дру ге стра не, Ма ђа ри ко ји жи ве у ди фу зном окру же њу у Вој во ди ни у сва-
ко днев ном су кон так ту са срп ским је зи ком и мно ги су дво је зич ни. За раз-
ли ку од ком пакт ног окру же ња, у ди фу зном окру же њу ма ђар ски се углав ном 
(или ис кљу чи во) ко ри сти у кру гу по ро ди це. На рав но, ов де опи са на си ту а-
ци ја ни је је дин стве на за ма ђар ски у ма њин ском кон тек сту. Као што је ис так-
ну то у de wa e le – Pe na di az 2018, га ли циј ски је (уз шпан ски) слу жбе ни је зик 
у се вер ној Шпа ни ји, ко ри сти се у ад ми ни стра ци ји, па се ипак овај је зик 
знат но ви ше ко ри сти у ру рал ним сре ди на ма, док се у гра до ви ма и уну тра-
шњим обла сти ма углав ном ко ри сти шпан ски. 

О ста во ви ма пре ма је зи ци ма у ви ше је зич ном окру же њу с два или ви ше 
слу жбе них је зи ка по сто ји обим на ли те ра ту ра (нпр. Ber na uS – gard ner 2008; 
Ber na uS – maS go ret 2004; Ber na uS et al. 2007; hu gu et – JanéS 2008; new man 
et al. 2008 о Ка та ло ни ји; ce noz 2008; la Sa ga Ba Ster 2003; la Sa ga Ba Ster – Si er ra 

4 Број не су сту ди је у ко ји ма се про у ча ва ути цај срп ског је зи ка на ма тер њи је зик код 
основ но школ ских и сред њо школ ских уче ни ка у Вој во ди ни ко ји на ста ву слу ша ју на ма ђар ском 
је зи ку, а ме ђу нај че шћим те ма ма ја вља ју се ин тер фе рен ци ја и про ме на ко да (за ли те ра ту ру в. 
Ко вАч РАЦ – хА лУП КА-РЕ ШЕ ТАР 2017б).
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2009; ro Jo et al. 2010 o Ба ски ји; fer rer 2010 o Ва лен си ји; de wa e le – Pe na di az 
2018 o Га ли ци ји; day et al. 2010; tho maS – ro BertS 2011 o Вел су; de wa e le 2005 
o Бел ги ји; hil ton 2010; zun gu – Pil lay 2010 o Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци; lai 
2011 o Хонг Кон гу). Ов де пред ста вље ни ре зул та ти ис тра жи ва ња до при не ће 
ли те ра ту ри из ове обла сти пред ста вља њем ста во ва вој во ђан ских Ма ђа ра 
пре ма срп ском као не ма тер њем је зи ку. 

3. мЕ То до ло ГИ јА Ис ТРА жИ вА њА. Ис пи та ни ке у овом ис тра жи ва њу чи ни ли 
су уче ни ци 3. и 4. раз ре да из 21 шко ле – 423 уче ни ка из 10 гим на зи ја и 664 
уче ни ка из 11 средњих струч них шко ла на ко ји ма се на ста ва из во ди на ма ђар-
ском је зи ку. Та бе ла 1 да је пре глед струк ту ре ис пи та ни ка, пре ма сре ди ни и 
пре ма вр сти сред ње шко ле (број уче ни ка из сва ке шко ле дат је у за гра да ма).

Та бе ла 1. Струк ту ра ис пи та ни ка

Вр ста 
сред ње 
шко ле/
Окру же ње 

Ди фу зна сре ди на Ком пакт на сре ди на У куп но 

Гим на зи је

• Зре ња нин ска гим на зи ја (28)
• Гим на зи ја Но ви Кне же вац (12)
• Гим на зи ја „Све то зар Мар ко-

вић”, Но ви Сад (18)
• Гим на зи ја „Вељ ко Пе тро вић”, 

Сом бор (22)

• Бе чеј ска гим на зи ја (57)
• Гим на зи ја за та лен то ва не уче ни ке 

„Де же Ко сто ла њи”, Су бо ти ца (49)
• Гим на зи ја „Све то зар Мар ко вић”, 

Су бо ти ца (80)
• Гим на зи ја и еко ном ска шко ла „До-

си теј Об ра до вић”, Бач ка То по ла (30)
• Сен ћан ска гим на зи ја (70)
• Гим на зи ја за та лен то ва не уче ни ке 

„Бо љаи”, Сен та (57)

423

Струч не 
шко ле

• Хе миј ско-пре храм бе на сред-
ња шко ла, Чо ка (29)

• Ме ди цин ска шко ла, Зре ња-
нин (9)

• Сред ња ме ди цин ска шко ла 
„др Ру жи ца Рип”, Сом бор (23)

• Елек тро тех нич ка шко ла „Ми-
хај ло Пу пин”, Но ви Сад (31)

• Хе миј ско-тех но ло шка шко ла, Су бо-
ти ца (76)

• Тех нич ка шко ла „Иван Са рић”, Су-
бо ти ца (126)

• Гим на зи ја и еко ном ска шко ла „До-
си теј Об ра до вић”, Бач ка То по ла (26)

• По љо при вред на шко ла, Бач ка То-
по ла (126)

• Сред ња ме ди цин ска шко ла, Сен та 
(54)

• Тех нич ка шко ла, Ада (100)
• Еко ном ско-тр го вин ска шко ла, Бе чеј 

(65)

664

Укуп но 
ис пи та-
ника

172 915 1087

Као што се из гор ње та бе ле ја сно ви ди, ис пи та ни ка из ком пакт не сре ди не 
би ло је да ле ко ви ше не го из ди фу зне сре ди не. Раз лог за ову дис про пор ци ју 
крије се у чи ње ни ци да око 57% ма ђар ског ста нов ни штва у Ср би ји жи ви у ком-
пакт ној сре ди ни (Bar lai – gáBrity 2008: 17), па је и број средњошко ла ца у 
тим обла сти ма не про пор ци о нал но ве ћи у по ре ђе њу са ди фу зним сре ди на ма. 
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По ред ово га, уче ни ци чи ји је ма тер њи је зик ма ђар ски а жи ве у ком пакт ној 
сре ди ни нај че шће се од лу чу ју за да ље шко ло ва ње на ма ђар ском на став ном 
је зи ку, а ком пакт не сре ди не сва ка ко пру жа ју ви ше мо гућ но сти за то. При-
пад ни ци ма ђар ске ма њи не ко ји жи ве у ди фу зном окру же њу, с дру ге стра не, 
че сто се од лу чу ју да на ста ве сред њо школ ско обра зо ва ње на срп ском је зи ку, 
би ло за то што им то омо гу ћа ва ши ри из бор шко ла или за то што ве ру ју да ће 
на тај на чин сте ћи ака дем ску ко му ни ка тив ну ком пе тен ци ју и би ти спрем ни ји 
за сту ди је.

Дру ги раз лог из бо ра упра во ових ис пи та ни ка је сте тај што их фор мал но 
обра зо ва ње и оче ки ва ни ни во зна ња срп ског је зи ка чи ни по год ним уче сни-
ци ма сту ди је о је зич ким ста во ви ма. Тре ће, оче ку је се да ће ста во ви ових мла-
дих адо ле сце на та од ра жа ва ти ква ли тет на ста ве срп ског као не ма тер њег је зи ка 
у Вој во ди ни, с об зи ром на то да су уче сни ци у овом ис тра жи ва њу учи ли срп ски 
у окви ру фор мал ног обра зо ва ња ви ше од 10 го ди на. Та ко ђе, с об зи ром на број 
ис пи та ни ка у овој сту ди ји, оче ку је мо да ће ре зул та ти ис тра жи ва ња да ти 
вер ну сли ку ста во ва уче ни ка за вр шних раз ре да свих вој во ђан ских сред њих 
шко ла на ма ђар ском на став ном је зи ку.

Оно што чи ни за ни мљи вим про у ча ва ње ста во ва уче сни ка у овом ис тра-
жи ва њу је сте то што су, као го вор ни ци ма њин ског је зи ка, из ло же ни ве ћин-
ском је зи ку и кул ту ри већ од ра ног уз ра ста, те је оче ки ва ње да ће би ти отво-
ре ни за из ла га ње срп ском је зи ку и да ће њи хов од нос пре ма срп ском би ти 
по зи ти ван. С дру ге стра не, ра ни ја ис тра жи ва ња на ма њем узор ку по ка за ла 
су да уче ни ци ко ји жи ве у ком пакт ној сре ди ни има ју ма ње по зи ти ван став 
пре ма ве ћин ском је зи ку од уче ни ка ко ји жи ве у ди фу зној сре ди ни (Ко вАч 
РАЦ – хА лУП КА-РЕ ШЕ ТАР 2017а). Да кле, сре ди на у ко јој ис пи та ни ци жи ве чини 
се ва жним пре дик то ром њи хо вог ста ва пре ма срп ском, као ве ћин ском је зи ку. 
Осим овог фак то ра, вр ста сред ње шко ле та ко ђе би се мо гла по ка за ти зна чај-
ним фак то ром бу ду ћи да гим на зи је пру жа ју ши ре, оп ште обра зо ва ње, док је 
у сред њим струч ним шко ла ма фо кус на струч ним пред ме ти ма. И број ни дру-
ги фак то ри би мо гли ути ца ти на ста во ве, као што су уз раст у ком су уче ни ци 
по че ли да усва ја ју или уче срп ски је зик (с об зи ром на то да вре ме усва ја ња 
не ког је зи ка зна чај но ути че на ста во ве пре ма том је зи ку, в. KiSS 1996), уче ста-
лост упо тре бе срп ског је зи ка, кон тек сти у ко ји ма се он ко ри сти, успех (оценa) 
из пред ме та Срп ски је зик као не ма тер њи, те са мо про це на зна ња овог је зи ка. 

Ин стру мент ко ји смо ко ри сти ли био је упит ник на ма ђар ском је зи ку, 
са ста вљен за по тре бе овог ис тра жи ва ња. Прет ход но је спро ве де но пи лот 
ис тра жи ва ње на гру пи од 13 сту де на та пр ве го ди не Од се ка за хун га ро ло ги ју 
и упит ник је де ли мич но мо ди фи ко ван пре ко ри шће ња у овом ис тра жи ва њу. 
Са сто јао из три одељ ка, по јед ног за сва ки је зик ко ји смо ис тра жи ва ли, а сва-
ки оде љак се са сто јао од два де ла: пр ви део је ис пи ти вао про фил уче ни ка, 
док је дру ги део упит ни ка ко ри стио ди хо том ну ска лу (да/не) за вред но сне 
су до ве уче ни ка о да том је зи ку, тј. о то ме да ли сма тра ју да је он леп, ко ри стан, 
лак за уче ње, нео п хо дан за успех, да ли зна ње тог је зи ка пред ста вља пред ност, 
те да ли га сма тра ју (ме ђу на род но) при зна тим је зи ком. Ис тра жи ва ње је спро-
ве де но у пи са ној фор ми, то ком јед ног ча са ре дов не школ ске на ста ве (45 
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ми ну та), у свим вој во ђан ским гим на зи ја ма у ко ји ма се на ста ва из во ди на 
ма ђар ском је зи ку (укуп но 10), као и у 11 сред њих струч них шко ла.

4. РЕ ЗУл ТА ТИ. По дат ке при ку пље не у ис тра жи ва њу ана ли зи ра ли смо 
по мо ћу софт вер ског па ке та SPSS Sta ti stics 20. По тен ци јал ни про блем већ 
по ме ну те зна чај не раз ли ке у бро ју уче сни ка из две ју сре ди на (све га 172 из 
ди фу зне а чак 915 уче ни ка из ком пакт не сре ди не), те две вр сте сред ње шко-
ле (423 ис пи та ника из гим на зи је на су прот 664 из сред њих струч них шко ла) 
ре ши ли смо тре ти ра њем сре ди не и вр сте сред ње шко ле као не за ви сних ва ри-
ја бли и ана ли зом по да та ка уну тар под у зо ра ка као и из ме ђу њих. Осим ових, 
а по узо ру на прет ход на ис тра жи ва ња (Ко вАч РАЦ – хА лУП КА-РЕ ШЕ ТАР 2017а), 
у ис тра жи ва ње смо укљу чи ли и сле де ће не за ви сне ва ри ја бле: а) уз раст у ком 
су ис пи та ни ци по че ли да уче срп ски; б) уче ста лост упо тре бе срп ског је зи ка; 
в) са мо про це на зна ња срп ског је зи ка; г) кон тек сти упо тре бе срп ског је зи ка; 
е) оце на из пред ме та Срп ски је зик као не ма тер њи на кра ју прет ход не школ-
ске го ди не. У по гле ду ових ва ри ја бли, ста ти стич ки зна чај ну раз ли ку из ме ђу 
под у зо ра ка ис пи та ни ка пре ма сре ди ни уо чи ли смо са мо у по гле ду уз ра ста 
у ко ме су по че ли да уче срп ски је зик (у ди фу зној сре ди ни је то ра ни ји уз раст) 
и у по гле ду фре квен ци је упо тре бе срп ског је зи ка (у ком пакт ном окру же њу 
је то нај че шће на не дељ ном, а у ди фу зном на днев ном ни воу), док у по гле ду 
оста ле три по ме ну те ва ри ја бле ни су ре ги стро ва не ста ти стич ки зна чај не 
раз ли ке из ме ђу ис пи та ни ка из ком пакт них и ди фу зних сре ди на. 

На кон ово га, ис пи та ни ке смо по де ли ли на под у зор ке пре ма вр сти сред-
ње шко ле и по но во про ве ри ли да ли по сто је ста ти стич ки зна чај не раз ли ке 
из ме ђу њих у по гле ду го ре по ме ну тих пет ва ри ја бли. И ов де су уо че не ста-
ти стич ки зна чај не раз ли ке, и то по пи та њу фре квен ци је упо тре бе (где уче-
ни ци сред њих струч них шко ла у зна чај но ве ћем про цен ту ко ри сте срп ски 
је зик на днев ном ни воу), са мо про це не зна ња срп ског је зи ка (при че му је 41% 
уче ни ка сред њих струч них шко ла из ја ви ло да ни ти раз у ме ни ти го во ри 
срп ски, а до дат них 11% да раз у ме али не го во ри овај је зик, док ме ђу уче ни-
ци ма гим на зи ја пре вла ђу је ми шље ње да без по те шко ћа во де сва ко днев ни 
раз го вор или да чак мо гу да раз го ва ра ју о би ло ко јој те ми на срп ском), као 
и кон тек ста упо тре бе срп ског је зи ка (уче ни ци гим на зи ја знат но че шће ко ри-
сте срп ски је зик у шко ли, док уче ни ци сред њих струч них шко ла то чи не у 
кру гу при ја те ља). Што се ти че школ ске оце не из пред ме та Срп ски је зик као 
не ма тер њи, Спир ма нов ро-ко е фи ци јент ука зу је на ста ти стич ки зна чај ну 
не га тив ну ко ре ла ци ју ја ког ин тен зи те та из ме ђу вр сте шко ле и оце не (r=-,769, 
p< ,000), али не и из ме ђу сре ди не и школ ске оце не (r= ,012, p= ,715).

Сле де ће пи та ње на ко ји смо тра жи ли од го вор је сте да ли се вред но сни 
су до ви ис пи та ни ка о срп ском је зи ку зна чај но раз ли ку ју за ви сно од сре ди не 
у ко јој ис пи та ни ци жи ве. Та бе ла 2 да је де скрип тив не ста ти стич ке по дат ке 
о ста во ви ма ис пи та ни ка пре ма срп ском на осно ву њи хо вих од го во ра на пи-
та ња о то ме да ли срп ски је зик сма тра ју ле пим (Л), ко ри сним (К), да ли се 
ла ко учи (У), да ли је нео п хо дан за на пре до ва ње (Н), да ли ми сле да зна ње 
срп ског је зи ка пред ста вља пред ност (З), те да ли је срп ски (ме ђу на род но) 
при знат (П) је зик. У да љем тек сту пр во пред ста вља мо од го во ре на ова пи-
та ња (+ или -) у про цен ти ма по окру же њу и за цео узо рак:
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Та бе ла 2. Вред но сни су до ви ис пи та ни ка о срп ском је зи ку пре ма сре ди ни (де скрип тив на 
ана ли за, у про цен ти ма)

Вред но сни суд/ 
сре ди на

Л К У Н З П
+ – + – + – + – + – + –

Ди фу зна 74,5 25,5 50,7 49,3 70,1 29,9 60,3 39,7 55,9 44,1 52,1 47,9
Ком пакт на 48 52 68,8 31,2 48,5 51,5 40,2 59,8 55,7 44,3 26,2 73,8
Цео  узо рак 52,2 47,8 66 34 52 48 43,6 56,4 55,8 44,2 30,3 69,7

Ка ко по да ци у та бе ли ја сно по ка зу ју, ста во ви пре ма срп ском је зи ку су 
углав ном по зи тив ни, ма да не у по гле ду свих тврд њи. Ме ђу тим, с об зи ром 
на већ по ме ну ту раз ли ку у ве ли чи ни два ју под у зо ра ка, по да ци о це лом узор-
ку ну жно од ра жа ва ју су до ве зна чај но ве ћег под у зор ка и за то о це лом узор ку 
у да љем тек сту не ће би ти ре чи. Ис пи та ни ци из ди фу зне сре ди не из ра зи ли 
су по зи тив ни ји став пре ма срп ском је зи ку од вр шња ка из ком пакт них сре-
ди на. Ова раз ли ка је го то во под јед на ко из ра же на у од но су на ка те го ри је 
„леп”, „лак”, „нео п хо дан за на пре до ва ње” и „при знат”, док зна ње срп ског 
је зи ка (З) ис пи та ни ци из оба под у зор ка у јед на кој ме ри ви де као пред ност. 
Ва ља на по ме ну ти и да ис пи та ни ци из ком пакт не сре ди не у ве ћем про цен ту 
сма тра ју срп ски је зик ко ри сним не го ис пи та ни ци из ди фу зне сре ди не, о чему 
ће би ти ви ше ре чи у на ред ном одељ ку ра да. 

Вред но сне су до ве ис пи та ни ка ис тра жи ли смо и у за ви сно сти од вр сте 
сред ње шко ле ко ју по ха ђа ју, а ре зул та те ове де скрип тив не ана ли зе да је мо у 
Та бе ли 3:

Та бе ла 3. Вред но сни су до ви ис пи та ни ка о срп ском је зи ку пре ма вр сти шко ле (де скрип тив на 
ана ли за, у про цен ти ма)

Вред но сни суд/ 
вр ста шко ле

Л К У Н З П
+ – + – + – + – + – + –

Сред ња струч на 80,9 19,1 97,4 2,6 37,4 68 96,9 3,1 95,8 4,2 98,7 1,3
Гим на зи ја 70,4 29,6 73,5 26,5 53 47 74,6 25,4 73,2 26,8 75,3 24,7
Цео  узо рак 60,3 39,7 58,7 41,3 61,4 38,6 59,4 40,6 59 41 60,4 39,6

Ста во ви пре ма срп ском је зи ку из ра зи то су по зи тив ни у оба под у зор ка 
за све вред но сне су до ве осим за „лак”. Ма да про цен ту ал ни по да ци то не по-
ка зу ју ја сно, хи-ква драт тест ука зу је на то да су уче ни ци сред њих струч них 
шко ла из ра зи ли ста ти стич ки зна чај но по зи тив ни ји став пре ма срп ском је зи ку 
у по гле ду вред но сних су до ва „ко ри стан” (p=,002), „при знат” (p=,029), као и 
(гра нич но) за „зна ње срп ског је зи ка пред ста вља пред ност” (p=,049).

На кон ово га, при ме ном ло ги стич ке ре гре си је по ку ша ли смо да утвр-
ди мо ути цај не за ви сних ва ри ја бли сре ди не, вр сте сред ње шко ле, уз ра ста у 
ко ме су уче ни ци по че ли да уче срп ски, уче ста ло сти упо тре бе срп ског је зи ка, 
са мо про це не зна ња, кон тек ста у ко ји ма ко ри сте срп ски, те школ ске оце не из 
пред ме та Срп ски је зик као не ма тер њи на ве ро ват но ћу из ра жа ва ња по зи тив-
ног ста ва ис пи та ни ка пре ма срп ском је зи ку на осно ву њи хо вих вред но сних 
су до ва. У на став ку да је мо вред ност хи-ква дра та и ста ти стич ку зна чај ност мо-
де ла, про це нат ва ри јан се у ста во ви ма ко је мо дел мо же да об ја сни на осно ву 
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ко е фи ци јен та ре гре си је (На гел кер ке), као и про це нат слу ча је ва ко је мо дел 
тач но кла си фи ку је, за сва ки вред но сни суд по на о соб:

Та бе ла 4. Ре зул та ти ло ги стич ке ре гре си је

Вред но сни суд/
ре гре си ја Л К У Н З П

Хи-ква драт 40,156 31,606 22,633 31,105 8,887 54,451
р ,000 ,000 ,002 ,000 ,261 ,000
Об ја шње но 
ва ри јан се 6,2% 4,9% 3,4% 4,9% 1,4% 8,9%

Тач но 
кла си фи ко ва но 57,5% 67,1% 55,3% 61% 55,2% 72,3%

Као што се из гор ње та бе ле ја сно ви ди, мо дел не ма ве ли ку пре дик тив ну 
моћ за све вред но сне су до ве јер у не ким слу ча је ви ма об ја шња ва ре ла тив но 
ма ли по сто так ва ри јан се, што ука зу је на то да су ве ро ват но дру ги фак то ри 
зна чај ни ји (нпр. сре ди на и/или вр ста шко ле).

На кра ју, би нар ном ло ги стич ком ре гре си јом ис тра жи ли смо да ли се 
сре ди на, вр ста сред ње шко ле, те пре о ста лих пет не за ви сних ва ри ја бли мо гу 
ко ри сти ти као пре дик тор ве ро ват но ће да ће ис пи та ни ци срп ски је зик по и ма-
ти као леп, ко ри стан, као је зик ко ји се ла ко учи и ко ји је нео п хо дан за на пре-
до ва ње, да је зна ње спр ског је зи ка пред ност, те да је срп ски (ме ђу на род но) 
при знат. Од шест вред но сних су до ва, сре ди на се по ка за ла зна чај ним пре-
дик то ром ве ро ват но ће да ће се срп ски је зик по и ма ти као „леп”, „ко ри стан”, 
„ко ји се ла ко учи”, „ко ји је нео п хо дан за на пре до ва ње” и „ при знат”.

Вр ста шко ле се, у окви ру овог мо де ла, не мо же сма тра ти зна чај ним пре-
дик то ром ни јед ног вред но сног су да. Од пре о ста лих пет ва ри ја бли, уз раст 
у ком су ис пи та ни ци по че ли да уче срп ски зна ча јан је пре дик тор ве ро ват-
но ће да ће се овај је зик сма тра ти ле пим, уче ста лост упо тре бе срп ског је зи ка 
пре дик тор је ве ро ват но ће да ће се срп ски сма тра ти ко ри сним, док са мо про-
це на зна ња срп ског је зи ка, кон тек сти упо тре бе, те оце на из пред ме та Срп ски 
је зик као не ма тер њи у овом ис тра жи ва њу се ни су по ка за ли зна чај ним пре-
дик то ром ути ца ја на ве ро ват но ћу из ра жа ва ња по зи тив них вред но сних су-
до ва пре ма срп ском је зи ку.

5. дИ сКУ сИ јА. Ов де при ка за ни ре зул та ти ука зу ју на то да вој во ђан ски 
уче ни ци за вр шних го ди на сред ње шко ле на ма ђар ском на став ном је зи ку 
углав ном из ра жа ва ју по зи ти ван став пре ма срп ском је зи ку. Иа ко је ово оче-
ки ва ни ре зул тат, ана ли за при ку пље них по да та ка де лом та ко ђе по твр ђу је 
ре зул та те ра ни јих ис тра жи ва ња и ука зу је на то да је сре ди на ва жан пре дик тор 
ста во ва. Оче ки ва ли смо да ће ис пи та ни ци из ди фу зних сре ди на по ка за ти по-
зи тив ни ји став пре ма срп ском је зи ку јер су они че шће из ло же ни овом је зи ку 
у сва ко днев ном жи во ту, а мно ги од њих су и дво је зич ни. У овом ис тра жи-
ва њу пр во смо по ре ди ли под у зор ке ис пи та ни ка пре ма сре ди ни у ко јој жи ве 
и ова ана ли за је по ка за ла да ис пи та ни ци из ди фу зих сре ди на ста ти стич ки 
зна чај но ра ни је би ва ју из ло же ни срп ском је зи ку и ко ри сте га сва ко днев но, 
за раз ли ку од вр шња ка у ком пакт ним сре ди на ма, ко ји срп ски ко ри сте тек на 
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не дељ ном ни воу. Ис пи та ни ке смо та ко ђе по ре ди ли пре ма сред њој шко ли 
ко ју по ха ђа ју, што је та ко ђе ука за ло на не ко ли ке ста ти стич ки зна чај не раз-
ли ке ме ђу под у зор ци ма: уче ни ци сред њих струч них шко ла у зна чај но ве ћем 
про цен ту ко ри сте срп ски је зик на днев ном ни воу, али их исто вре ме но ве ли ки 
про це нат (чак 41%) при зна је да ни ти раз у ме ни ти го во ри срп ски, а до дат них 
11% да раз у ме али не го во ри овај је зик. С дру ге стра не, ме ђу уче ни ци ма гим-
на зи ја пре вла ђу је ми шље ње да без по те шко ћа во де сва ко днев ни раз го вор или 
да чак мо гу да раз го ва ра ју о би ло ко јој те ми на срп ском. Ова кав про тив реч-
ни ре зул тат мо гао би би ти по сле ди ца укр шта ња ва ри ја бли сре ди не и вр сте 
шко ле.Та ко ђе, раз ли ке се уо ча ва ју и у по гле ду кон тек ста упо тре бе срп ског 
је зи ка, где уче ни ци гим на зи ја знат но че шће ко ри сте срп ски је зик у шко ли, 
док уче ни ци сред њих струч них шко ла то чи не у кру гу при ја те ља. 

Де скрип тив на ста ти стич ка ана ли за по да та ка о ста во ви ма ис пи та ни ка 
пре ма срп ском на осно ву њи хо вих од го во ра на пи та ња о то ме да срп ски је зик 
сма тра ју ле пим, ко ри сним, да ли се ла ко учи, да ли је нео п хо дан за на пре до-
ва ње, да ли ми сле да зна ње срп ског је зи ка пред ста вља пред ност, те да ли је 
срп ски (ме ђу на род но) при знат је зик по ка за ла је да су ста во ви пре ма срп ском 
је зи ку углав ном по зи тив ни, и то ста ти стич ки зна чај но по зи тив ни ји ме ђу 
ис пи та ни ци ма из ди фу зне сре ди не. Из у зе так чи ни вред но сни суд „срп ски 
је зик је ко ри стан”, где су ис пи та ни ци из ком пакт не сре ди не из ра зи ли по зи-
тив ни ји став, што ту ма чи мо као из раз све сти о то ме да је са мо про це ње но 
зна ње срп ског је зи ка код ви ше од по ло ви не ових ис пи та ни ка ве о ма скром но 
(уп. gáBrity molnár 2007). Раз ли ке у вред но сним су до ви ма ис пи та ни ка у 
за ви сно сти од вр сте сред ње шко ле ко је по ха ђа ју хи-ква драт тест по ка зао је 
са мо за став ке „ко ри стан”, „при знат” и (гра нич но) за „зна ње срп ског је зи ка 
пред ста вља пред ност”, при че му су уче ни ци сред њих струч них шко ла из ра-
зи ли ста ти стич ки зна чај но по зи тив ни ји став пре ма срп ском је зи ку од уче-
ни ка гим на зи ја. Раз ло зи за по сто ја ње ове раз ли ке из ме ђу уче ни ка сред њих 
струч них шко ла и гим на зи ја у овом тре нут ку ни су са свим ја сни. Упра во из 
овог раз ло га смо при ме ни ли ло ги стич ку ре гре си ју ка ко би смо утвр ди ли 
ути цај не за ви сних ва ри ја бли на ве ро ват но ћу из ра жа ва ња по зи тив ног ста ва 
ис пи та ни ка пре ма срп ском је зи ку на осно ву њи хо вих вред но сних су до ва. 
Иа ко се мо дел по ка зао ста ти стич ки зна јач ним за све вред но сне су до ве осим 
за „зна ње срп ског је зи ка пред ста вља пред ност”, та ко ђе се по ка за ло да мо дел 
не ма ве ли ку пре дик тив ну моћ за све вред но сне су до ве (нпр. за „лак”) јер 
об ја шња ва ре ла тив но ма ли по сто так ва ри јан се, што ука зу је на то да су ве ро-
ват но дру ги фак то ри зна чај ни ји (нпр. сре ди на и/или вр ста шко ле). Ово нас 
је на ве ло да при ме ни мо би нар ну ло ги стич ку ре гре си ју ка ко би смо ис тра-
жи ли ко ја се од не за ви сних ва ри ја бли укљу че них у ово ис тра жи ва ње мо же 
ко ри сти ти као пре дик тор ве ро ват но ће да ће ис пи та ни ци срп ски је зик по и ма-
ти као леп, ко ри стан, као је зик ко ји се ла ко учи и ко ји је нео п хо дан за на пре-
до ва ње, да је зна ње спр ског је зи ка пред ност, те да је срп ски (ме ђу на род но) 
при знат. Од шест вред но сних су до ва, сре ди на се по ка за ла зна чај ним пре дик-
то ром ве ро ват но ће у пет слу ча је ва, и то за „леп”, „ко ри стан”, „ко ји се ла ко 
учи”, „ко ји је нео п хо дан за на пре до ва ње” и „при знат”, с тим што је у свим 
слу ча је ви ма осим „ко ри стан” вред ност не га тив на, што зна чи да је ма ња ве-
ро ват но ћа да уче ни ци из ком пакт них сре ди на сма тра ју срп ски ле пим, ла ким 
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за уче ње, нео п ход ним за на пре до ва ње и при зна тим (фак тор се кре ће од ,302 
до ,390). На су прот оче ки ва њи ма, вр ста шко ле се, у окви ру овог мо де ла, не 
мо же сма тра ти зна чај ним пре дик то ром ни јед ног вред но сног су да. Од пре-
о ста лих не за ви сних ва ри ја бли, је ди но се уз раст у ком су ис пи та ни ци по че ли 
да уче срп ски по ка зао зна чај ним пре дик то ром, и то са мо у слу ча ју ве ро ват-
но ће да ће се овај је зик сма тра ти ле пим. Уче ста лост упо тре бе срп ског је зи ка 
је зна ча јан пре дик тор са мо за вред но сни суд „ко ри стан”, а оста ле ва ри ја бле 
се ни су по ка за ле зна чај ним пре дик то ром ути ца ја на ве ро ват но ћу из ра жа ва ња 
по зи тив них вред но сних су до ва пре ма срп ском је зи ку. 

6. ЗА КљУч нА РАЗ мА ТРА њА. У овом ра ду смо ис тра жи ва ли ста во ве пре ма 
срп ском је зи ку ме ђу укуп но 1087 уче ни ка за вр шних раз ре да вој во ђан ских 
сред њих шко ла на ма ђар ском на став ном је зи ку. Ве ћи на при пад ни ка ма ђар-
ске на ци о нал не ма њи не у Вој во ди ни жи ви у ком пакт ној сре ди ни и углав ном 
го во ри ма ђар ски, док они ко ји жи ве у ди фу зној сре ди ни нај че шће до бро го-
во ре срп ски или су дво је зич ни. По ла зе ћи од ове чи ње ни це и осла ња ју ћи се 
на по сто је ћу со ци о лин гви стич ку ли те ра ту ру о Ма ђа ри ма као ет нич кој ма њи-
ни и о ста во ви ма пре ма ве ћин ском је зи ку ме ђу при пад ни ци ма на ци о нал них 
ма њи на, јед на од по чет них хи по те за у овој сту ди ји би ла да ће ис пи та ни ци из 
ди фу зне сре ди не из ра зи ти по зи тив ни ји став пре ма срп ском од ис пи та ни ка из 
ком пакт не сре ди не. Ис тра жи ва ње смо спро ве ли ка ко у гим на зи ја ма, та ко и у 
сред њим струч ним шко ла ма у же љи да утвр ди мо да ли се вр ста сред ње шко-
ле мо же сма тра ти фак то ром ко ји ути че на ста во ве пре ма срп ском. Ко нач но, у 
ис тра жи ва ње смо укљу чи ли и не за ви сне ва ри ја бле уз ра ста у ком су ис пи та-
ни ци по че ли да уче срп ски, уче ста ло сти упо тре бе срп ског је зи ка, са мо про це не 
зна ња срп ског је зи ка, кон тек сте упо тре бе срп ског је зи ка, те оце не из пред ме та 
Срп ски је зик као не ма тер њи на кра ју прет ход не школ ске го ди не.

Хи по те зе ис тра жи ва ња де ли мич но су по твр ђе не. На и ме, по твр ђе но је да 
сре ди на у ко јој жи ве ис пи та ни ци у ве ли кој ме ри ути че на њи хо ве ста во ве 
пре ма срп ском је зи ку, при че му су ис пи та ни ци из ди фу зне сре ди не по ка за-
ли по зи тив ни је ста во ве од вр шња ка из ком пакт не сре ди не. Ме ђу тим, вр ста 
сред ње шко ле ни је се по ка за ла као зна ча јан пре дик тор ста во ва, док су се од 
пре о ста лих пет не за ви сних ва ри ја бли са мо уз раст у ком су ис пи та ни ци по че-
ли да уче срп ски, те уче ста лост упо тре бе срп ског је зи ка по ка за ли као зна-
ча јан пре дик тор, и то са мо за по је дан вред но сни суд. 

Упр кос ово ме, ов де опи са но ис тра жи ва ње има пе да го шке им пли ка ци је. 
Пре све га, оно по твр ђу је да ра но из ла га ње дру гом (али и тре ћем) је зи ку, као 
и фре квен ци ја упо тре бе срп ског (или би ло ког дру гог) је зи ка ре зул ти ра ју 
по зи тив ни јим ста во ви ма пре ма овом је зи ку. На рав но, на пр ви фак тор на ста-
ва је зи ка не мо же да ути че. Ме ђу тим, ни во ко му ни ка тив не ком пе тен ци је 
вој во ђан ских Ма ђа ра на срп ском је зи ку мо же се да ље раз ви ја ти и по бољ ша-
ти ин си сти ра њем на њи хо вом по сти за њу функ ци о нал но-си ту а ци о не дво је-
зич но сти или ви ше је зич но сти, што се мо же по сти ћи уко ли ко се у на став ни 
план и про грам Срп ског је зи ка као не ма тер њег укљу чи низ ми кро- и ма кро-
кон тек сту ал них и ге о по ли тич ких фак то ра ко ји мо гу ути ца ти на ста во ве 
пре ма је зи ку, као и со ци о би о граф ске ва ри ја бле и је зич ки про фил уче ни ка 
(уп. hu gu et – JanéS 2008; de wa e le 2010; de wa e le – Pe na di az 2018). У кон тек сту 
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ис пи та ни ка у овом ис тра жи ва њу, ја сно је да ма кро-кон тек сту ал ни фак тор 
сре ди не има зна ча јан ути цај на ста во ве: јак на ци о нал ни/ет нич ки иден ти тет 
ис пи та ни ка из ком пакт не сре ди не до во ди до ма ње из ра же них по зи тив них 
ста во ва пре ма срп ском је зи ку не го што је то слу чај код ис пи та ни ка из ди фу-
зне сре ди не, што ука зу је на по тре бу да се ви ше па жње по све ти под сти ца њу 
по зи тив ног ста ва пре ма је зич кој ра зно ли ко сти и пре ма не го ва њу ви ше је зич-
но сти код мла дих уоп ште, на ро чи то у ви ше је зич ним сре ди на ма ка ква је 
Вој во ди на (уп. BuS Se 2017).
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Sa bi na Ha lup ka-Re še tar 
Eleonóra Kovács Rácz

SER BIAN FROM A MI NO RITY PER SPEC TI VE

S u m  m a r y

This pre sent pa per exa mi nes at ti tu des to wards Ser bian as a non-na ti ve lan gu a ge among se-
con dary school stu dents with Hun ga rian as the lan gu a ge of in struc tion. Exi sting stu di es, con duc ted 
with fe wer par ti ci pants, ha ve fo und that the en vi ron ment in which stu dents li ve gre atly in flu en ces 
the ir at ti tu des, and that in dif fu sed lin gu i stic en vi ron ments, the re spon dents’ at ti tu des to ward Ser bian 
are sig ni fi cantly mo re po si ti ve than in com pact Hun ga rian com mu ni ti es (KovácS rácz – ha luP Ka-
-re še tar 2017a; 2017b). Relying on the se fin dings, the re se arch we pre sent in this pa per in clu ded 
1,087 fi nal year stu dents of 11 vo ca ti o nal se con dary scho ols and all 10 gram mar scho ols in Voj-
vo di na with Hun ga rian as the lan gu a ge of in struc tion. The aim of the re se arch is to de ter mi ne 
which of а num ber of in de pen dent va ri a bles in clu ded in the study has the gre a test in flu en ce on the 
stu dents’ at ti tu des, and thus gain a cle a rer pic tu re of what chan ges sho uld be in tro du ced in to te ac hing 
Ser bian as a non-na ti ve lan gu a ge so that spe a kers of a mi no rity lan gu a ge de ve lop a hig her de gree of 
fun cti o nal and si tu a ti o nal bi lin gu a lism, as well as a sen se of be lon ging to two lan gu a ges and two 
cul tu res.

The va ri a bles in clu ded in the study are en vi ron ment (com pact vs. dif fu se), type of se con dary 
school (gram mar school vs. vo ca ti o nal se con dary school), as well as a num ber of mo re ge ne ral va-
ri a bles such as age of on set of ac qu i si ti on, fre qu ency of use, self-as ses sed pro fi ci ency in Ser bian, 
con texts of use, and school gra de in Ser bian. The re se arch in stru ment was a writ ten qu e sti on na i re, 
de sig ned spe ci fi cally for this study, first pi lo ted on a gro up of 13 first-year uni ver sity stu dents and 
par ti ally mo di fied be fo re be ing used in this lar ge-sca le study. The first part in ve sti ga ted the par ti-
ci pants’ pro fi le, whi le the se cond part of the qu e sti on na i re used a dic ho to mo us sca le (yes/no) and it 
fo cu sed on the par ti ci pants’ va lue jud ge ments re gar ding Ser bian, i.e. on whet her they con si der Ser-
bian to be a be a u ti ful, use ful, easy to le arn, ne ces sary to pro sper, advan ta ge o us and re cog ni zed 
lan gu a ge. The da ta ob ta i ned wit hin the re se arch we re analyzed using the SPSS Sta ti stics 20 soft wa re 
pac ka ge.

The re sults of this qu an ti ta ti ve study show that en vi ron ment in deed plays a cru cial ro le in 
lan gu a ge at ti tu des and that, ba sed on the ir va lue jud ge ments, pu pils from a com pact en vi ron ment 
show a sig ni fi cantly stron ger et hnic iden tity and hold less po si ti ve at ti tu des to ward Ser bian than 
pu pils from a dif fu se en vi ron ment. When we ex plo red the par ti ci pants’ va lue jud ge ments per type 
of school, the chi-squ a re test re tur ned that pu pils of vo ca ti o nal scho ols sig ni fi cantly mo re of ten fo und 
Ser bian to be use ful, re cog ni zed, and advan ta ge o us than the ir pe ers who at tend gram mar scho ols. 
In or der to ascer tain the ef fects of en vi ron ment, type of school, age of on set of ac qu i si ti on, fre qu ency 
of use, self-as ses sed pro fi ci ency, con texts of use and gra de on the li ke li hood that par ti ci pants sho wed 
a po si ti ve at ti tu de to wards Ser bian, we per for med a lo gi stic re gres sion test ba sed on the ir va lue jud-
ge ments. En vi ron ment was pro ven to be a sig ni fi cant pre dic tor of the pro ba bi lity of Ser bian be ing 
per ce i ved as be a u ti ful wit hin the mo del. The odds ra tio in di ca tes that stu dents from com pact en vi-
ron ments are less li kely to con si der Ser bian be a u ti ful, use ful, easy, pro spe ro us and re cog ni zed, – by 
a fac tor of .302 to .390. The type of school did not pro ve to be a pre dic tor of at ti tu des, and of the 
mo re ge ne ral in de pen dent va ri a bles ta ken in to ac co unt, only age of on set of ac qu i si ti on and fre qu-
ency of use we re fo und to cor re la te with the par ti ci pants’ at ti tu des to ward Ser bian, but each of them 
only for one va lue jud ge ment.

The study adds to the ot her wi se rat her scar ce li te ra tu re fo cu sing on lan gu a ge at ti tu des of a 
mi no rity lan gu a ge to ward the ma jo rity lan gu a ge, with its re sults con fir ming the need to pay mo re 
at ten tion to sti mu la ting po si ti ve at ti tu des to ward lan gu a ge di ver sity and to fo ste ring plu ri lin gual 
aspi ra ti ons in young pe o ple ge ne rally, but espe ci ally so in mul ti lin gual are as li ke Voj vo di na and 
espe ci ally in tho se con texts whe re an et hnic mi no rity ex hi bits spa tial po la ri za tion and et hnic do mi-
na tion. One way of pro mo ting po si ti ve lan gu a ge at ti tu des in such a con text is by en su ring that the 
cur ri cu lum ta kes in to ac co unt the wi de ran ge of mic ro- and mac ro con tex tu al and ge o po li ti cal fac tors 
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lan gu a ge at ti tu des are lin ked to, and well as uni que le ar ner-in ter nal so ci o bi o grap hi cal va ri a bles and 
lin gu i stic pro fi les.
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На та ша Киш

О НЕ КИМ АСПЕК ТИ МА ЈЕ ЗИЧ КЕ ПО ЛИ ТИ КЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ  
КРОЗ СТА ВО ВЕ ПРЕ МА ЈЕ ЗИ КУ*

За да так ра да је сте да се на осно ву ана ли зе ста во ва две ма њин ске на ци о нал не за-
јед ни це, ма ђар ске и сло вач ке, ука же на ре зул та те при ме не ак ту ел не је зич ке по ли ти ке 
у по гле ду за шти те њи хо вих је зич ких пра ва. Ис тра жи ва ње је спро ве де но у че ти ри ме ста 
у ко ји ма ма ђар ска, од но сно сло вач ка на ци о нал на за јед ни ца чи не број ча но ве ћин ско 
ста нов ни штво, као и ме ђу Но во са ђа ни ма срп ске на ци о нал но сти. По да ци при ку пље ни 
по мо ћу ан ке те ука зу ју на оп шти став да се је зич ка пра ва две ма њин ске на ци о нал не 
за јед ни це по шту ју у раз ли чи тим до ме ни ма упо тре бе је зи ка, али да у по је ди ним сег мен-
ти ма слу жбе не упо тре бе је зи ка по сто ји не за до вољ ство чи је узро ке тре ба да ље ана ли-
зи ра ти и от кло ни ти.

Кључ не ре чи: је зич ка по ли ти ка, ста во ви пре ма је зи ку, ма ђар ски је зик, сло вач ки 
је зик, срп ски је зик.

The aim of this pa per is pre sent the re sults of applying the cur rent lan gu a ge po licy ai med 
at pro tec ting mi no rity lan gu a ge rights, by analyzing the at ti tu des of two mi no rity na ti o nal 
com mu ni ti es, Hun ga rian and Slo vak. The re se arch was con duc ted in fo ur pla ces in which 
Hun ga ri ans or Slo vaks are the ma jo rity po pu la tion, and in No vi Sad among the pe o ple of Ser-
bian na ti o na lity. The da ta col lec ted thro ugh a sur vey in di ca te the ge ne ral at ti tu de is that the 
lan gu a ge rights of the two na ti o nal mi no ri ti es are re spec ted in dif fe rent do ma ins of lan gu a ge 
use, but that the re is so me le vel of dis sa tis fac tion in so me seg ments of of fi cial lan gu a ge use, 
the ca u ses of which sho uld be furt her analyzed and eli mi na ted.

Key words: lan gu a ge po li tics, at ti tu des, Hun ga rian, Slo vak, Ser bian.

1. Увод И ЦИ љЕ вИ Ис ТРА жИ вА њА. Вој во ди на као ау то ном на по кра ји на 
Ре пу бли ке Ср би је пред ста вља мул ти ет нич ку сре ди ну у ко јој пре ма по пи су 
ста нов ни штва из 2011. жи ви 21 ет нич ка за јед ни ца. „Po kra ji na bi zbog svo je 
iz u zet ne ša ro li ko sti za slu ži la rang spe ci fič ne po zi ci je i u Evro pi. Za i sta je ret kost 
da se na ova ko ma lom pro sto ru na la zi to li ko et ni ci te ta, to li ko is pre ple ta nih za jed-
ni ca upu će nih jed ne na dru ge – po ve za nih ‛di na mi kom isto ri je’” (Kar tag-od ri 
2006: 177). Ви ше ве ков на тра ди ци ја за јед нич ког жи во та раз ли чи тих ет нич ких 
и на ци о нал них1 за јед ни ца у Вој во ди ни има обе леж ја мул ти кул ту ра ли зма, 

* Овај рад је на стао 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. Рад је био из ло жен у ви ду усме ног са оп ште-
ња на Ме ђу на род ној је зи ко слов ној кон фе рен ци ји Цен тра за је зич на ис тра жи ва ња CLARC 
2018: PER SPEK TI VE JE ZIČ NE RA ZNO LI KO STI ко ја је одр жа на од 8. до 10. ју на 2018. го ди не 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту Све у чи ли шта у Ри је ци (Хр ват ска).

1 Ове за јед ни це чи не ет нич ке или на ци о нал не ма њи не у Вој во ди ни. Под пој мом ет
нич ке ма њи не под ра зу ме ва ју се за јед ни це са ет но кул тур ном по себ но шћу, нај че шће дру га-
чи јег по ре кла од ве ћин ске по пу ла ци је. Ако при том ове за јед ни це има ју ма тич ну др жа ву 
из ван гра ни ца оне у ко јој жи ве, он да се оне од ре ђу ју као на ци о нал не ма њи не (Bu gar SKi 2005: 
80). 
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од но сно ин тер кул ту ра ли зма.2 „Je dan od iz vo ra mul ti kul tu ra li zma je ste su ži vot dve 
ili vi še et no kul tur nih gru pa ... ko je ima ju po se ban je zik i kul tu ru” (Kar tag-od ri 2006: 
174). Вој во ди на се у том по гле ду од ли ку је из ра же ном ви ше је зич но шћу. Ве ћи-
на ста нов ни штва, око 77%, као ма тер њи је зик ко ри сти срп ски, док пре о ста лих 
23% ста нов ни ка По кра ји не го во ри не ки од 16 је зи ка: ал бан ски, бо сан ски,3 
бу гар ски, бу ње вач ки, цр но го р ски, хр ват ски, вла шки, ма ђар ски, ма ке дон ски, 
не мач ки, ром ски, ру мун ски, ру ски, ру син ски, сло вач ки, сло ве нач ки.4 

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је за га ран то ва на су пра ва на очу ва ње на ци о-
нал не по себ но сти, ко ја се, из ме ђу оста лог, огле да ју у мо гућ но сти ма упо тре-
бе соп стве ног ма тер њег је зи ка и пи сма у слу жбе ној ко му ни ка ци ји.5 Та ко, 
по ред срп ског је зи ка и ћи ри лич ног пи сма, пре ма Ста ту ту Вој во ди не ста тус 
слу жбе них је зи ка6 има ју ма ђар ски, сло вач ки, хр ват ски, ру мун ски и ру син ски 

2 У са вре ме ним со ци о лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма на гла ша ва се раз ли ка из ме ђу 
мул ти кул ту ра ли зма и ин тер кул ту ра ли зма. Мул ти кул ту ра ли зам или мул ти кул ту рал ност 
при зна је пра во дру гих кул ту ра, али за др жа ва по де ље ност, не ма ди ја ло га ни ин тер ак ци је. 
Мул ти кул ту ра ли зам не на гла ша ва раз ме ну вред но сти ме ђу кул ту ра ма, већ упра во су прот но, 
њи хо ву за шти ту. С дру ге стра не, ин тер кул ту ра ли зам или ин тер кул ту рал ност пред ста вља 
ко му ни ка ци ју, ди ску си ју и ди ја лог ме ђу при пад ни ци ма раз ли чи тих кул ту ра (Po žgaJ ha dži i 
dr. 2006: 358). Го во ре ћи о кон цеп ту је зич ке то ле ран ци је, Ран ко Бу гар ски ис ти че да он об у хва-
та ве ли ки ра спон ста во ва пре ма раз ли чи то сти на осно ву че га пра ви раз ли ку из ме ђу сла би је 
и ја че то ле ран ци је. Сла би ји сте пен то ле ран ци је под ра зу ме ва спрем ност да се са мо при хва ти 
по сто ја ње и прак ти ко ва ње раз ли чи то сти у по гле ду ра се, ет ни ци те та, ре ли ги је, је зи ка, кул-
ту ре, оби ча ја, по на ша ња, итд. Овај сте пен то ле ран ци је од го ва рао би мул ти кул ту рал но сти, 
схва ће ној као ко ег зи стен ци ја раз ли чи тих кул ту ра на од ре ђе ној те ри то ри ји. То ле ран ци ја у 
ја чем сми слу пред ста вља под сти цај за ин тер кул ту рал ност, ко ја под ра зу ме ва ин тер ак ци ју тих 
кул ту ра (Bu gar SKi 2001: 107−108). Ре зул та ти ис тра жи ва ња ко ји ће би ти пред ста вље ни у овом 
ра ду го во ре у при лог то ме да се ме ђу по сма тра ним на ци о нал ним за јед ни ца ма оства ру је од нос 
ин тер кул ту рал но сти. Ви ше о то ме да ље у ра ду. О де но та тив ним и ко но та тив ним зна че њи ма 
тер ми на: мул ти кул ту ра ли зам, мул ти кул ту рал ност, ин тер кул ту рал ност, ин тер кул ту ра ли
зам, ви ше кул тур ност, в. у: mi Keš 2001: 47−49.

3 Од бор за стан да р ди за ци ју срп ског је зи ка не при хва та на зив бо сан ски је зик, већ ис кљу-
чи во бо шњач ки је зик.

4 По да ци о бро ју го вор ни ка и бро ју при пад ни ка од ре ђе не на ци о нал не за јед ни це, ко ри шће-
ни у овом ра ду, пре у зе ти су из По пи са ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва из 2011. го ди не: 
http://www.stat.gov.rs/sr-latn/obla sti/po pis/po pis-2011/.

5 Устав Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, бр.83/06) у чла ну 10. утвр ђу је да је 
у Ре пу бли ци Ср би ји у слу жбе ној упо тре би срп ски је зик и ћи ри лич ко пи смо, с тим што се 
слу жбе на упо тре ба дру гих је зи ка и пи са ма уре ђу је за ко ном, на осно ву Уста ва Ре пу бли ке Ср-
би је. Уз то, од ред бом чла на 79. пре ци зи ра но је пра во при пад ни ка ма њин ских на ци о нал них 
за јед ни ца на очу ва ње по себ но сти, што под ра зу ме ва и пра во на упо тре бу свог је зи ка и пи сма. 

Ста тут АП Вој во ди не („Слу жбе ни лист АПВ”, бр. 20/2014) у чла ну 24. став 1. утвр ђу је 
да су у ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма АП Вој во ди не у слу жбе ној упо тре би срп ски је зик и ћи ри-
лич ко пи смо, ма ђар ски, сло вач ки, хр ват ски, ру мун ски и ру син ски је зик и њи хо ва пи сма. 
По ред то га, у ста ву 2. про пи са но је и да ор га ни АП Вој во ди не у окви ру сво јих над ле жно сти 
пред у зи ма ју ме ре у ци љу до след ног оства ри ва ња за ко ном уре ђе не слу жбе не упо тре бе је зи ка 
и пи са ма на ци о нал них ма њи на − на ци о нал них за јед ни ца. Сва за кон ска ак та у ве зи са слу жбе-
ном упо тре бом је зи ка мо гу се про на ћи на сај ту По кра јин ског се кре та ри ја та за обра зо ва ње, 
про пи се, упра ву за на ци о нал не ма њи не – на ци о нал не за јед ни це: http://www.pu ma.voj vo di na.
gov .rs/etext.php?ID_mat=26.

6 Пре ма про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве обавезнa је да сво јим 
ста ту том уве де ма њин ски је зик у слу жбе ну упо тре бу ако про це нат при пад ни ка на ци о нал не 
ма њи не чи ји се је зик уво ди у слу жбе ну упо тре бу до сти же 15% од укуп ног бро ја ста нов ни ка 
пре ма ре зул та ти ма по след њег по пи са ста нов ни штва. На те ри то ри ји АП Вој во ди не се, ка да 
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је зик и њи хо ва пи сма, док у по је ди ним оп шти на ма та кав ста тус има ју још 
и че шки, ма ке дон ски и бу гар ски је зик. Пре ма зва нич ним по да ци ма7 у Вој во-
ди ни је од укуп но 45 оп шти на у 39 гра до ва и оп шти на у слу жбе ној упо тре би, 
по ред срп ског је зи ка, је дан или ви ше је зи ка и пи са ма при пад ни ка на ци о нал-
них ма њи на. Ми ло рад Ра до ва но вић ука зу је на то да је „prav na re gu la ti va 
ko ja se ti če je zi ka i pi sa ma (i nji ho ve rav no mer ne i rav no prav ne slu žbe ne i jav ne 
upo tre be) re la tiv no ši ro ko pri hva će na i pri me nji va na: u predškol skom, osnov noš kol-
skom i sred njoš kol skom obra zo va nju, te u uni ver zi tet skom obra zo va nju, u na uč-
nom is tra ži va nju, kul tu ri, ve ri od no sno cr kvi, u iz da vaš tvu, jav nom in for mi sa nju 
(no vi ne, ra dio, te le vi zi ja), u pra vo su đu, udru že nji ma i po li tič kim or ga ni za ci ja ma, 
u po kra jin skoj i lokalnoј ad mi ni stra ci ji, na zi vi ma me sta, ime ni ma uli ca, na zi vi ma 
usta no va i fir mi, jav nim nat pi si ma, itd.” (ra do va no vić 2004: 49−50). Да пи та ње 
ви ше је зич но сти у окви ри ма зва нич не је зич ке по ли ти ке има зна чај но ме сто 
го во ри и чи ње ни ца да је од 2006. го ди не Ср би ја пот пи сни ца Европ ске по ве ље 
о ре ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма Са ве та Евро пе.8 

Ка да се го во ри о мул ти кул ту ра ли зму, од ве ли ке је ва жно сти ка кав од нос 
пре ма је зич ким пра ви ма има ју др жа ве и ре ги је у ко ји ма жи ве пред став ни ци 
раз ли чи тих ет но кул тур них и је зич ких за јед ни ца. „Da nas u sve tu po sto ji go to vo 
to li ko na či na pri zna va nja mul ti je zič no sti ko li ko ima mul ti kul tu ral nih dr ža va. Raz-
ne dr ža ve raz vi le su raz li či te je zič ke po li ti ke i for mi ra le in sti tu ci je u ci lju pri zna va-
nja lin gvi stič kih pra va, dok broj ne stu di je upu ću ju na uspeh ili ne u speh po je di nih 
usta no va i po li ti ka” (ca Po to ri 1993, на ве де но пре ма Kar tag-od ri 2006: 174).9

Ис тра жи ва ње чи ји ће ре зул та ти би ти пред ста вље ни у овом ра ду тре ба 
да по ка же ко ре ла ци је из ме ђу зва нич не је зич ке по ли ти ке10 ко ја уре ђу је упо-

ма њин ски је зик и пи смо ни је у слу жбе ној упо тре би на це лој те ри то ри ји је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве, је зик уво ди у слу жбе ну упо тре бу у на се љу или ме сној за јед ни ци на ње ној те ри-
то ри ји уко ли ко про це нат при пад ни ка од ре ђе не на ци о нал не ма њи не до сти же 25% пре ма ре-
зул та ти ма по след њег по пи са ста нов ни штва (пре у зе то из тек ста Тре ћег пе ри о дич ног из ве шта ја 
о при ме ни Европскe повељe о ре ги о нал ним или ма њин ским је зи ци ма у Ре пу бли ци Ср би ји, тач ка 
50, стр. 32 – https://ljud ska pra va.gov.rs/sh/no de/19820). 

7 Зва нич ни по да ци о слу жбе ној упо тре би је зи ка на те ри то ри ји Вој во ди не да ти су у та-
бе ли на сај ту По кра јин ског се кре та ри ја та за обра зо ва ње, про пи се, упра ву за на ци о нал не 
ма њи не – на ци о нал не за јед ни це: http://www.pu ma.voj vo di na.gov .rs/ma pa.ph p. 

8 Пот пи си ва њем ове по ве ље Ср би ја се оба ве за ла на 68 ме ра у се дам обла сти јав ног жи-
во та за шти те ма њин ских је зи ка. Ср би ја пре по зна је 15 та квих је зи ка: ал бан ски, бо сан ски, 
бу гар ски, бу ње вач ки, хр ват ски, че шки, не мач ки, ма ђар ски, ма ке дон ски, ром ски, ру мун ски, 
ру син ски, сло вач ки, укра јин ски и вла шки. Текст по ве ље мо же се у це ло сти по гле да ти на сај-
ту Кан це ла ри је за људ ска и ма њин ска пра ва Вла де Ре пу бли ке Ср би је (http://www.ljud ska pra va.
gov.rs/sh/no de/19820).

9 У ра ду Lan gu a ge Po licy and Lan gu a ge Plan ning in Stan dard Lan gu a ge Cul tu res – An Al
ter na ti ve Ap pro ach Је ле на Фи ли по вић (fi li Po vić 2011) пред ста вља ал тер на тив ни при ступ је-
зич кој по ли ти ци и је зич ком пла ни ра њу у кон тек сту стан дард но је зич ких кул ту ра ко ји ну ди 
но ву ин тер пре та ци ју је зи ка, ње го ве фор ме, функ ци је и ко му ни ка циј ских до ме на ње го ве упо-
тре бе. Ау тор ка пред ста вља кон цепт је зич ке по ли ти ке ко ји је дао Спол ски (SPolSKy 2009), а 
пре ма ко јем се из два ја ју три основ не ком по нен те: је зич ка прак са, је зич ка иде о ло ги ја и је зич ки 
ме наџ мент. На во ди да Спол ски упо тре бља ва тер мин „lan gu a ge be li efs” за оно што она на зи ва 
је зич ком иде о ло ги јом бу ду ћи да сма тра да се ра ди ви ше о дру штве ној не го о ин ди ви ду ал ној 
по ја ви (fi li Po vić 2011: 123). У свом ра ду по ку ша ла је да по ну ди те о риј ски и ме то дич ки мо дел 
је зич ке по ли ти ке ко ји ви ше ни је је зич ки ме наџ мент она ко ка ко га де фи ни ше Спол ски (124).

10 Ду брав ко Шки љан од ре дио је је зич ку по ли ти ку као „skup ra ci o nal nih i uglav nom in-
sti tu ci o na li zi ra nih po stu pa ka ko ji ma ne ko druš tvo utje če na je zič ke ob li ke jav ne ko mu ni ka ci je i na 
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тре бу је зи ка на те ри то ри ји Вој во ди не и ста во ва ко ји се у ве зи са слу жбе ном 
и не слу жбе ном јав ном упо тре бом је зи ка11 фор ми ра ју ме ђу чла но ви ма две 
ма њин ске на ци о нал не за јед ни це, од но сно три је зич ке за јед ни це. За ову вр сту 
ана ли зе опре де ли ли смо се бу ду ћи да ста во ви пре ма је зи ку, од но сно је зи ци ма 
има ју ва жну уло гу у сва ком дру штву и под сна жним су ути ца јем раз ли чи тих 
дру штве них и по ли тич ких фак то ра (hol meS ‒ wil Son 2017: 433). Они су сиг-
на ли и ин ди ка то ри дру штве них од но са ко ји по сто је ме ђу при пад ни ци ма 
раз ли чи тих гру па од ре ђе них пре ма по лу, ста ро сти, сте пе ну обра зо ва ња, 
при пад но сти раз ли чи тим со ци јал ним гру па ма, пре ма на ци о нал ној или вер-
ској при пад но сти и сл., те би оту да мо ра ли има ти зна чај ну уло гу у об ли ко ва-
њу је зич ке по ли ти ке и у пла ни ра њу је зи ка сва ке го вор не за јед ни це. У кон-
тек сту на ше те ме, на ва жност ана ли зе ста во ва на ци о нал них ма њи на пре ма 
свом је зи ку, али и ве ћин ском је зи ку, ука за ла је, из ме ђу оста лих, Ме ла ни ја 
Ми кеш, ис ти чу ћи да на ви тал ност јед ног је зи ка ути чу број ни дру штве ни и 
де мо граф ски фак то ри, али и дру штве но по ли тич ки про це си ко ји се од ра-
жа ва ју у ста во ви ма при пад ни ка ма њин ске и ве ћин ске на род но сти у ви ше-
је зич ној сре ди ни (mi Keš 2006: 440).12 

У со ци јал ноп си хо ло шком сми слу по јам ста во ва под ра зу ме ва оп ште и 
сра зме р но трај не дис по зи ци је да се на не што ре а гу је до след но по вољ но или 
не по вољ но (Bu gar SKi 1996: 103), а овим су пој мом об у хва ће не ког ни тив на (са-
знај на), афек тив на (емо ци о нал на) и ко на тив на (вољ на) ком по нен та (КР нЕ ТА 
1998: 15).13 Са ми ста во ви пре ма је зи ку сто га се мо гу од ре ди ти као вред но сне 
ре ак ци је на раз ли чи те је зи ке и је зич ке ва ри је те те, а пре ко њих и на њи хо ве 
го вор не пред став ни ке (Bu gar SKi 1996: 103).14

Циљ овог ра да је сте да се на осно ву по зи тив них и не га тив них ста во ва 
раз ли чи тих је зич ких за јед ни ца пре ма мо гућ но сти ма упо тре бе је зи ка ис так ну 
по зи тив ни аспек ти при ме не је зич ке по ли ти ке у мул ти ет нич кој и мул ти је зич-
ној сре ди ни, али и да се скре не па жња на по тен ци јал не про бле ме. Ста во ви 
пре ма је зи ку по сма тра них на ци о нал них за јед ни ца тре ба да ука жу на ак ту-
ел не тен ден ци је у од но си ма из ме ђу раз ли чи тих на ци о нал них за јед ни ца у 
ви ше на ци о нал ној и ви ше је зич ној сре ди ни ка ква је Вој во ди на. Пред мет ис-
тра жи ва ња је су, с јед не стра не, ста во ви пред став ни ка ма ђар ске и сло вач ке 

for mi ra nje svi je sti svo jih su di o ni ka o tim ob li ci ma” (šKi lJan 1988: 8). Је зич ка се по ли ти ка ба ви 
пр вен стве но је зи ком у јав ној упо тре би, али ипак мо же има ти сна жан ути цај и на при ват ну 
ко му ни ка ци ју (šKi lJan 1988: 9).

11 Те шко је пре ци зно раз гра ни чи ти не слу жбе ну али јав ну и слу жбе ну упо тре бу је зи ка. 
Слу жбе на упо тре ба је зи ка је сте „onaj na ro či ti va žni i me ro dav ni seg ment jav ne upo tre be ko ji na 
ne ki na čin no si dr žav ni pe čat. To su, pre sve ga, zva nič ni do ku men ti dr ža ve i nje nih or ga na, kao i 
pa ra dr žav nih in sti tu ci ja u ad mi ni stra ci ji, obra zo va nju, sud stvu, me di ji ma i dr. Na su prot to me, pri-
vat na štam pa, pre da va nja, po zo riš ne pred sta ve, fil mo vi itd. pri pa da ju jav noj ali ne slu žbe noj upo tre bi” 
(Bu gar SKi 2005: 85).

12 В. фу сно ту 21.
13 Ког ни тив на ком по нен та ста ва под ра зу ме ва схва та ња и са зна ња о од ре ђе ном пој му 

или по ја ви. Афек тив на ком по нен та од но си се на емо ци је ко је по сто је у ве зи са објек том ста ва, 
док ко на тив на ком по нен та ста ва под ра зу ме ва тен ден ци ју да се не што учи ни у од но су на обје-
кат ста ва (КР нЕ ТА 1998, 15).

14 Ран ко Бу гар ски пред ста вио је на уч ну област на род на лин гви сти ка и у окви ру ње из-
вр шио ка те го ри за ци ју ста во ва и су до ва пре ма је зи ку и о је зи ку ука зу ју ћи на њи хо ве основ не 
ка рак те ри сти ке и функ ци је ко је има ју у го вор ној за јед ни ци (Bu gar SKi 1996: 83‒120).
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на ци о нал не за јед ни це у ве зи са оства ри ва њем сво јих је зич ких пра ва. С дру-
ге стра не, по сма тра ни су ста во ви го вор ни ка срп ског као ве ћин ског је зи ка 
пре ма је зич ким пра ви ма ма њин ских на ци о нал них за јед ни ца. На овај на чин 
пи та ња би лин гвал но сти или мо но лин гвал но сти у јед ном или у дру гом је-
зи ку, по сма тра на кроз ста во ве пре ма је зи ку, са гле да ва ју се на ко лек тив ном 
и на ин ди ви ду ал ном пла ну. Наш за да так ни је био да ана ли зи ра мо са ме па-
ра ме тре ко ји по кре ћу из бор је зи ка код би лин гвал них го вор ни ка, већ са мо 
кон крет ну упо тре бу не ког од је зи ка у раз ли чи тим до ме ни ма жи во та.15 

Опре де ли ли смо се да ана ли зи ра мо ста во ве две ма њин ске на ци о нал не 
за јед ни це у Вој во ди ни, ма ђар ску и сло вач ку, бу ду ћи да су нај број ни је, али 
и ка ко би смо ис та кли по тре бу за ова квом вр стом ис тра жи ва ња и ме ђу чла-
но ви ма оста лих је зич ких за јед ни ца на овим про сто ри ма.16 Наш за да так био 
је упо ред на ана ли за ста во ва Ма ђа ра и Сло ва ка у ве зи са је зич ким пра ви ма 
у сре ди на ма, гра до ви ма и ма њим ме сти ма, у ко ји ма они чи не ве ћин ско ста-
нов ни штво, са ста во ви ма пред став ни ка ве ћин ског срп ског је зи ка у Но вом 
Са ду. Иа ко су у Но вом Са ду у слу жбе ној упо тре би че ти ри је зи ка: срп ски, ма-
ђар ски, сло вач ки и ру син ски, ве ли ку ве ћи ну чи не го вор ни ци срп ског је зи ка, 
89,21%, док су го вор ни ци слу жбе них ма њин ских је зи ка при сут ни у знат но 
ма њем про цен ту: ма ђар ски − 3,42%, сло вач ки − 1,78% и ру син ски − 0,08%. 
Ана ли за је по де ље на у ви ше сег ме на та пре ма кон крет ним ци ље ви ма: А) 
Ста во ви Ма ђа ра и Сло ва ка пре ма: а. мо гућ но сти ма слу жбе не, не слу жбе не 
јав не и при ват не упо тре бе ма тер њег је зи ка; б. обра зо ва њу на ма тер њем је-
зи ку; в. за сту пље но сти њи хо вих ма тер њих је зи ка у ме ди ји ма; г. срп ском као 
ве ћин ском, слу жбе ном је зи ку на те ри то ри ји чи та ве др жа ве и за јед нич ком 
жи во ту у мул ти ет нич кој и ви ше је зич ној сре ди ни; Б) Ста во ви го вор ни ка 
ве ћин ског срп ског је зи ка пре ма: а. је зич ким пра ви ма на ци о нал них ма њи на; 
б. за јед нич ком жи во ту у мул ти ет нич кој и ви ше је зич ној сре ди ни.

2. мЕ То до ло ГИ јА Ис ТРА жИ вА њА. У овом ис тра жи ва њу узе ти су у об зир 
ге о граф ски, де мо граф ски и со ци о лин гви стич ки па ра ме три ко ји од ре ђу ју 
не је зич ки кон текст17 у ко јем се ко му ни ка ци ја од ви ја као и струк тур ни тип 
је зи ка. Број ност го вор ни ка је зи ка на ци о нал них ма њи на ко ји су у кон так ту са 
дру гим ма њин ским или са ве ћин ским је зи ком од ре ђу је је зич ко обе леж је сре-
ди не, а је зич ка сре ди на „je naj sna žni ji pri rod ni re gu la tor funk ci o nal nog pre sti ža 
ili rav no te že je zi ka u kon tak tu u vi še je zič nim za jed ni ca ma. U za vi sno sti od ja či ne 
de lo va nja osta lih fak to ra druš tve ne struk tu re, pre sve ga, onih ko ji pro iz i la ze iz 

15 Џо шуа Фи шман на во ди раз ли чи те до ме не упо тре бе је зи ка, као што су по ро ди ца, 
шко ла, игра ли ште, цр ква и сл., ко ји по кре ћу из бор је зи ка код би лин гвал них го вор ни ка. Не ка 
но ви ја ис тра жи ва ња о про ме ни ко да об у хва та ју ши ри оп сег лин гви стич ких, праг ма тич ких и 
дру штве них аспе ка та мул ти лин гви зма (co u Pland − Ja wor SKi 1997: 325).

16 Ве ли ки до при нос про у ча ва њу ви ше је зич но сти код нас да ла је Ме ла ни ја Ми кеш кроз 
раз ли чи та со ци о лин гви стич ка и пси хо лин гви стич ка ис тра жи ва ња. За јед но са сво јим са рад-
ни ци ма ис тра жи ва ла је ка ко се у ви ше кул тур ној Вој во ди ни од ра жа ва ет но је зич ка де мо кра-
ти ја и ви тал ност ма њин ских је зи ка у упо тре би је зи ка и у ста во ви ма пре ма упо тре би је зи ка 
(mi Keš 2006). Овом при ли ком упу ти ће мо са мо на не ке од ње них ра до ва ко ји се ба ве овом 
про бле ма ти ком: mi Keš 1974; 1976; 2000; 2001а; 2001b; 2006.

17 Пре ци зну кла си фи ка ци ју ти по ва је зич ког и не је зич ког кон тек ста в. у: ra do va no vić 1986: 
67−69.
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in sti tu ci o na li zo va ne vi še je zič no sti, broj na za stu plje nost iz vor nih go vor ni ka bi će 
vi še ili ma nje re le vant na u for mi ra nju obra za ca upo tre be ma ter njeg i ne ma ter njeg 
je zi ka u dvo je zič nim sre di na ma” (mi Keš 1976: 63). Зна ча јан фак тор при ли ком 
из бо ра и упо тре бе је зи ка сва ка ко је и ге о граф ска ди стри бу ци ја на ци о нал них 
ма њи на. Ка да је реч о Вој во ди ни, ре ле вант но је то што по је ди не за јед ни це 
жи ве скон цен три са не у не ким од де ло ва и оп шти на у Вој во ди ни у ко ји ма 
чи не број ча но ве ћин ско ста нов ни штво. Та кве су за јед ни це у по гле ду ет но-
је зич ке ви тал но сти у знат но бо љем по ло жа ју од на ро да ко ји жи ве ра штр ка-
но по чи та вој те ри то ри ји или у са мо не ким ње ним де ло ви ма.18 При ли ком 
ана ли зе ста во ва пре ма је зи ку ва жну уло гу има ју раз ли чи ти со ци о ло шки, 
од но сно со ци о лин гви стич ки па ра ме три као што су ста рост, пол, сте пен обра-
зо ва ња, сте пен зна ња не ма тер њег је зи ка и сл. Бу ду ћи да је основ ни циљ овог 
ис тра жи ва ња уо ча ва ње оп штих тен ден ци ја у упо тре би ма тер њег и не ма тер њег 
је зи ка и у оства ри ва њу је зич ких пра ва, огра ни чи ли смо се са мо на го вор ну 
си ту а ци ју у ко јој се ко му ни ка ци ја од ви ја (раз ли чи те си ту а ци је у сва ко днев-
ном жи во ту у ко ји ма се ко му ни ка ци ја од ви ја), по зна тост са го вор ни ка као 
и је зич ко зна ње са го вор ни ка.19

Сто га су ода бра не упра во ма ђар ска и сло вач ка на ци о нал на за јед ни ца, 
као две ре пре зен та тив не гру пе. Пр во, као што је већ ре че но, ра ди се о две 
нај број ни је ма њин ске за јед ни це у Вој во ди ни ко је жи ве и кон цен три са но у 
од ре ђе ним оп шти на ма, али и ра штр ка но по чи та вој те ри то ри ји. По том, ма ђар-
ски је зик при па да раз ли чи тој је зич кој по ро ди ци у од но су на ве ћин ски је зик: 
ма ђар ски при па да угро-фин ској, а срп ски ин до е вроп ској по ро ди ци, тач ни је 
ње ној сло вен ској гра ни. С дру ге стра не, сло вач ки и срп ски је зик је су ге нет ски 
срод ни, али при па да ју раз ли чи тим гру па ма: за пад но сло вен ској и ју жно сло вен-
ској. Ге нет ска срод ност је зи ка ва жан је па ра ме тар бу ду ћи да се го вор ни ци сло-
вен ских је зи ка мо гу, у ма њој или ве ћој ме ри, ме ђу соб но раз у ме ти. Не сло вен ски 
је зи ци ма ње су под ло жни ин тер фе рен ци ја ма са сло вен ским, те их го вор ни ци 
сло вен ских је зи ка мо ра ју по себ но учи ти уко ли ко же ле њи ма овла да ти, што 
не сло вен ске је зич ке за јед ни це оста вља окре ну те се би са ми ма у не кој вр сти по-
ве ћа не ко му ни ка циј ске изо ла ци је (šKi lJan 1988: 89). Две по сма тра не ма њин ске 
на ци о нал не за јед ни це при па да ју и два ма ти по ви ма од но са ма тич не пре ма ди-
ја спор ној си ту а ци ји: ма ђар ски је зик део је по гра нич не си ту а ци је, док сло вач ки 
је зик при па да си ту а ци ји та ко зва не „ди ја спо ре” (ra do va no vić 2004: 46).20 На-
да ље, ове се две за јед ни це од ли ку ју из ра зи том ет но је зич ком ви тал но шћу,21 

18 Ме ла ни ја Ми кеш на во ди да „raz li ka u ge o graf skoj di stri bu ci ji je zič ko-et nič kih gru pa u 
kon tak tu uslo vlja va raz lič ne re al ne mo guć no sti pri me ne in sti tu ci o nal ne dvo je zič no sti. U za vi sno sti 
od ste pe na ge o graf ske dis per zi je ne kih et nič kih gru pa ili de lo va tih et nič kih gru pa, po treb na je ve-
ća ili ma nja in ter ven ci ja in sti tu ci o nal nih fak to ra” (mi Keš 1976: 63).

19 Еле о но ра Ко вач-Ра ц је у сво јим ис тра жи ва њи ма о упо тре би је зи ка вој во ђан ских Ма ђа-
ра по ка за ла да на од нос пре ма упо тре би ма ђар ског и срп ског је зи ка има ју ути ца ја си ту а ци о ни 
про стор, зна ње ко му ни ка ци о ног парт не ра, као и ван је зич ки раз ло зи: сте пен зна ња је зи ка уче-
сни ка у раз го во ру, си ту а ци ја, сте пен шко ло ва ња и ста рост го вор ни ка (Ko vaČ-ra c 2013; 2015). 

20 Срп ски је зик је ма тич ни, ау тох то ни је зик.
21 Ме ла ни ја Ми кеш на во ди да је ет но је зич ка ви тал ност на ци о нал них ма њи на усло-

вље на раз ли чи тим фак то ри ма ко ји ути чу на фор ми ра ње ста во ва при пад ни ка на ци о нал не ма-
њи не у од но су на свој по ло жај и по ло жај ве ћин ског на ро да, као и на њи хо во по на ша ње пре ма 
соп стве ној кул тур ној ба шти ни. Ра ди се пр вен стве но о ста ту сним и де мо граф ским чи ни о ци ма 
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што ни је слу чај и са свим оста лим ет нич ким и на ци о нал ним ма њи на ма у 
Вој во ди ни.22 

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у че ти ри ме ста у Вој во ди ни у ко ји ма ма њин-
ске на ци о нал не за јед ни це чи не број ча но ве ћин ско ста нов ни штво: Су бо ти ца,23 
Сен та, Ко ва чи ца и Бач ки Пе тро вац. Пре ма по пи су ста нов ни штва из 2011. 
го ди не у Сен ти Ма ђа ри чи не 77,14 % ста нов ни ка, у Ко ва чи ци жи ви 82,15 % 
Сло ва ка и у Бач ком Пе тров цу жи ви 82,48 % Сло ва ка. С дру ге стра не, ис тра-
жи ва ње је спро ве де но и у оп шти ни Су бо ти ца, спе ци фич ној по де мо граф ској 
ра зно ли ко сти, што ће се по ка за ти као ре ле вант но у фор ми ра њу ста во ва 
ње них ста нов ни ка. У Су бо ти ци је ма ђар ска на ци о нал на ма њи на нај број ни-
ја, 35,65%, али су још три на ци о нал не гру пе за сту пље не у ве ћем про цен ту: 
Ср би 27%, Хр ва ти 10% и Бу њев ци 9,57%. У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло 47 
Сло ва ка и 149 Ма ђа ра, док је у Но вом Са ду ан ке ту по пу ни ло 160 ис пи та ни-
ка срп ске на ци о нал но сти.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња би ће пред ста вље ни у ви ше сег ме на та пре ма 
при мар ним ци ље ви ма. Нај пре ће би ти из вр ше на упо ред на ана ли за ста во ва 
го вор ни ка ма њин ских је зи ка у че ти ри гра да, од но сно ме ста, док ће ста во ви 
го вор ни ка Но вог Са да би ти из дво је но пред ста вље ни. 

Основ ни ин стру мент за при ку пља ње по да та ка за ем пи риј ски део овог 
ис тра жи ва ња је су две ано ним не ан ке те.24 Пр ву ан ке ту по пу ња ва ли су при-
пад ни ци ма ђар ске и сло вач ке на ци о нал не за јед ни це, док су у дру гој у Но вом 
Са ду при ку пља ни по да ци од го вор ни ка чи ји је пр ви, од но сно ма тер њи је зик 
срп ски. Обе ан ке те са сто је се из два де ла, упит ни ка у ко јем се по ста вља ју 
пи та ња у ве зи са де мо граф ским по да ци ма и по зна ва њем јед ног или ви ше 
је зи ка,25 а са др жи и од ре ђе ни број пи та ња по лу о тво ре ног ти па. Дру ги део 
обе ан ке те пред ста вља Ли кер то ва ска ла за ме ре ње ста во ва: пред став ни ци ма 
ма њин ских на ци о нал них за јед ни ца би ло је по ну ђе но 20 тврд њи, док су ис пи-
та ни ци срп ске на ци о нал но сти од ре ђи ва ли сте пен сла га ња са 16 тврд њи. 

У ра ду је ко ри шће на је Ли кер то ва пе то сте пе на ска ла про це не ста во ва, 
од но сно ис пи та ни ци су оце њи ва ли сте пен сла га ња са сва ком од по ну ђе них 
тврд њи.26 Са ма ана ли за за сни ва се на кван ти та тив ној ана ли зи по да та ка која 

и фак то ри ма ин сти ту ци о нал не по др шке. По ред ових фак то ра на ви тал ност је зи ка ути чу и 
дру штве но-пси хо ло шки про це си ко ји се од ра жа ва ју у ста во ви ма го вор ни ка. „Is pi ti va nje sta-
vo va pre ma upo tre bi svog je zi ka i je zi ka ko jim se slu že pri pad ni ci dru ge na ci o nal ne za jed ni ce, kao 
i pre ma du hov noj kul tu ri či ji su ti je zi ci no si o ci, omo gu ću je ot kri va nje ne kih po ja va u sve sti is pi ta-
ni ka i otva ra ju put ka iden ti fi ko va nju fak to ra ko ji uti ču na te po ja ve” (mi Keš 2006: 440).

22 Би ло би зна чај но про ши ри ти ис тра жи ва ња ово га ти па и на оста ле ма њин ске за јед ни це 
ра ди до би ја ња ја сни је и пре ци зни је сли ке тре нут не си ту а ци је на овом про сто ру.

23 Ис тра жи ва ње је нај ве ћим де лом спро ве де но у са мом гра ду Су бо ти ци, али су по сма-
тра ни и де ло ви чи та ве оп шти не Су бо ти ца.

24 Ве ли ку за хвал ност за по мо ћу у те рен ским ис тра жи ва њи ма, од но сно ан ке ти ра њу ис-
пи та ни ка ду гу јем ко ле ги ни ци Ма ри ни Ша фер, као и сту дент ки ња ма Еви Коц ко вој и Вар га 
Те ре зи.

25 Ис тра жи ва њем ни је об у хва ће на ана ли за ком пе тен ци је ко да и ком пе тен ци је ко му ни-
ка ци је у не ма тер њем је зи ку код го вор ни ка ма ђар ског и сло вач ког је зи ка, али чи ње ни ца да су 
успе шно по пу ни ли упит ник на срп ском је зи ку ука зу је на њи хо ву ин ди ви ду ал ну дво је зич ност.

26 Са по ну ђе ним тврд ња ма ис пи та ни ци мо гу да се уоп ште не сла жу (оце на 1), не сла жу 
се (оце на 2), за тим мо гу би ти нео пре де ље ни (оце на 3), сла га ти се (оце на 4) и на по слет ку, пот-
пу но се њи ма сла га ти (оце на 5).
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под ра зу ме ва ме ре цен трал не тен ден ци је и фре квен ци ју до би је них оце на 
ста во ва. Та ко ђе, ана ли зи ра на је и фре квен ци ја од го во ра на по ста вље на пи-
та ња из упит ни ка.

3. РЕ ЗУл ТА ТИ И дИ сКУ сИ јА 
3.1. сТА во вИ нА ЦИ о нАл нИх мА њИ нА о ПРИ вАТ ној, слУ жбЕ ној И нЕ слУ жбЕ ној 

јАв ној УПо ТРЕ бИ мА ТЕР њЕГ јЕ ЗИ КА. Пред став ни ци обе ма њин ске на ци о нал не 
за јед ни це про це њи ва ли су мо гућ ност упо тре бе ма тер њег је зи ка у при ват ној 
ко му ни ка ци ји. На осно ву цен трал не тен ден ци је ста во ва у ве зи са тврд ња ма: 
Осе ћам да мо гу сло бод но да ко ри стим не ки од је зи ка на ци о нал них ма њи на 
у раз го во ру на ули ци, на пи ја ци, у ау то бу су и сл. ка да сам у ме сту у ко јем 
жи вим (ЦТ:27 Су бо ти ца ‒ 4,12, Сен та ‒ 4,5, Ко ва чи ца ‒ 4,53, Бач ки Пе тро вац 
‒ 4,53); Због упо тре бе не ког од је зи ка на ци о нал них ма њи на у раз го во ру на 
ули ци, на пи ја ци, у ау то бу су и сл. до жи вео/ла  сам раз ли чи те не при јат но сти, 
вре ђа ња или уз не ми ра ва ња (ЦТ: Су бо ти ца ‒ 2,57, Сен та ‒ 2,27, Ко ва чи ца 
‒1,8, Бач ки Пе тро вац ‒ 1,94), ви ди мо да пред став ни ци обе ма њин ске на цио-
нал не гру пе ис пи та ни ка сма тра ју и осе ћа ју да са свим сло бод но мо гу ко ри-
сти ти ма тер њи је зик у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји. Ра зу мљи во је оту да и да 
го вор ни ци ко ји жи ве у ма њим сре ди на ма у ко ји ма чи не знат ну ве ћи ну ста-
нов ни штва ни су има ли не при јат но сти, вре ђа ња или уз не ми ра ва ња ка да у 
сва ко днев ној ко му ни ка ци ји ко ри сте пр ви је зик. Са мо за ни јан су дру га чи ји 
став у ве зи са овим пи та њем има ју го вор ни ци ма ђар ске на ци о нал не за јед-
ни це у од но су на сло вач ку. У та бе ли 1 на ве де на је фре квен ци ја сте пе на 
сла га ња у че ти ри ме ста ко ја тре ба да ука же на раз ли ке у ста во ви ма пред став-
ни ка ма ђар ске и сло вач ке за јед ни це у ве зи са по тен ци јал ним не при јат но-
сти ма ка да се слу же ма тер њим је зи ком у сва ко днев ним си ту а ци ја ма.

Та бе ла 1. Ф28 (%): „Због упо тре бе не ког од је зи ка на ци о нал них ма њи на у раз го во ру на ули-
ци, на пи ја ци, у ау то бу су и сл. до жи вео/ла  сам раз ли чи те не при јат но сти, вре ђа ња или уз-
не ми ра ва ња.”

Су бо ти ца Сен та Ко ва чи ца Бач ки 
Пе тро ва ц

У оп ште се не сла жем 23,73 27,27 36,67 52,94
Не сла жем се 27,12 30,30 50 17,65
Ни ти се сла жем, ни ти се не сла жем 23,73 15,15 10 17,65
Сла жем се 19,49 18,18 3,33 5,88
Пот пу но се сла жем 5,93 0 0 5,88

У де лу упит ни ка по ста вље на су пи та ња о из бо ру је зи ка у сва ко днев ној 
ко му ни ка ци ји у про дав ни ци и при по се ти ле ка ру. У обе на ве де не си ту а ци је 
ва жан је мо ме нат по зна ва ња са го вор ни ка бу ду ћи да се ра ди о ма њим сре ди-
на ма (осим Су бо ти це ко ја има не у по ре ди во ве ћи број ста нов ни ка од пре о-
ста ла три ме ста). Ана ли за по ка зу је да ис пи та ни ци нај че шће го во ре ма тер њим 

27 У да љем тек сту би ће ко ри шће на скра ће ни ца ЦТ за цен трал ну тен ден ци ју ста во ва.
28 У да љем тек сту скра ће ни ца Ф од но си се на фре квен ци ју од го ва ра из ра же ну у про-

цен ти ма.
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је зи ци ма, као и њи хо ви са го вор ни ци. Ме ђу тим, го то во у свим по сма тра ним 
сре ди на ма ви сок про це нат го вор ни ка пре ла зи са је зи ка на је зик у за ви сно сти 
од са го вор ни ка, од но сно уко ли ко им се у тим ме сти ма не ко обра ти на дру гом 
је зи ку, а с об зи ром на де мо граф ски са став ме ста нај че шће је то срп ски је зик, 
они ће про ме ни ти код и при ла го ди ти се са го вор ни ку. Ово се мо же при пи са ти 
од су ству не га тив них ста во ва пре ма срп ском као ве ћин ском је зи ку.

Та бе ла 2. Ф (%) За по чи ња ње ко му ни ка ци је при ли ком ула ска у про дав ни цу

Кад уђем у про дав ни цу, обра ћам се про дав цу Су бо ти ца Сен та Ко ва чи ца Бач ки 
Пе тро вац 

ма ђар ским / сло вач ким је зи ком за то што га 
по зна јем и знам да ће ме раз у ме ти. 36,27 53,33 41,38 25

ма ђар ским / сло вач ким је зи ком за то што 
оче ку јем да ме у мом ме сту љу ди раз у ме ју. 5,88 13,33 0 6,25

ма ђар ским / сло вач ким је зи ком за то што је 
мо је пра во да тај је зик го во рим у свим 
сва ко днев ним си ту а ци ја ма. 

6,86 3,33 0 0

на је зи ку ко јим ми се про да вац пр ви обра тио. 47,06 30 48,28 62,5
Об ја шње ње ко је да ју са ми ис пи та ни ци.30 4,9 0 10,34 6,25

Та бе ла 3. Ф (%) Ко му ни ка ци ја код ле ка ра

Кад одем код ле ка ра, Су бо ти ца Сен та Ко ва чи ца Бач ки 
Пе тро вац 

ра зго ва ра мо на срп ском за то што 
прет по ста вљам да ле кар не зна дру ги је зик. 41,67 16,67 30 17,65
раз го ва ра мо на срп ском за то што се оче ку је 
да у та квим си ту а ци ја ма сви го во ре срп ски. 32,41 3,33 43,33 11,76
ја го во рим ма ђар ски / сло вач ки, а ле кар срп ски, 
али ме до бро раз у ме. 4,63 6,67 0 0

не го во ри мо срп ски, не го ма ђар ски / сло вач ки 
за то што по зна јем ле ка ра и знам да ће ме 
раз у ме ти.

10,18 56,67 6,67 52,94

ја ћу го во ри ти ма ђар ски / сло вач ки за то што 
је мо је пра во да тај је зик го во рим у свим 
си ту а ци ја ма. Ако ме тај ле кар не раз у ме, 
ићи ћу код дру гог.

2,78 3,33 20 17,65

Ра ни ја ис тра жи ва ња ста во ва пре ма је зи ку та ко ђе по ка зу ју да је, на при-
мер, уче ни ци ма сло вач ке на род но сти ве о ма ва жна на ци о нал на при пад ност 
са го вор ни ка, те да у слу ча ју да он ни је Сло вак, ко ри сте срп ско хр ват ски, 
од но сно срп ски је зик (нај ма ње у 50% слу ча је ва). У слу ча ју да је тај са го вор-
ник дво је зи чан ре ла тив но че сто до ла зи до не си гур но сти у из бо ру је зи ка 
ко му ни ка ци је (tur Čan 1976: 73).

Ис тра жи ва ња ко ја је спро во ди ла Еле о но ра Ко вач-Ра ц по ка за ла су да вој-
во ђан ски Ма ђа ри срп ски је зик ко ри сте пр вен стве но у фор мал ним си ту а ци ја ма 

29 Због огра ни че но сти оби ма ра да од го во ри ко је су у упит ни ку ис пи та ни ци са ми упи-
си ва ли не ће овом при ли ком би ти узе ти у об зир бу ду ћи да би то зах те ва ло укљу чи ва ње до-
дат них па ра ме та ра у ана ли зу.
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(за слу жбе не по тре бе). По ред то га, че сто се при ла го ђа ва ју ком пе тен ци ја ма 
свог са го вор ни ка, тј. да ли ће го во ри ти на ма ђар ском или срп ском за ви си од 
зна ња је зи ка дру ге осо бе. Ве ћи на ис пи та ни ка је из ја ви ла да се срп ским је-
зи ком пр вен стве но слу жи на свом по слу (KovácS rácz 2011, на ве де но пре ма 
Ко вАч-РА Ц 2015: 225−226), те да се ина че ра ди је опре де љу ју за ма тер њи је зик 
(Ко вАч-РА Ц 2015: 228). Ма тер њим је зи ком се слу же у не фор мал ним си ту а-
ци ја ма (у по ро дич ном окру же њу, ме ђу при ја те љи ма, са сво јим жуп ни ком), 
а срп ски је че шћи у фор мал ним кон так ти ма (KovácS rácz 2010, на ве де но 
пре ма Ко вАч-РА Ц 2015: 228).

Ка да је реч о слу жбе ној упо тре би, ста во ви ис пи та ни ка го во ре дру га чи је. 
При ли ком оба вља ња по сло ва у су ду или у по ли ци ји на ма тер њем је зи ку 
го вор ни ци ма ђар ског је зи ка по ка зу ју став ко ји је пре ма цен трал ној тен ден-
ци ји у оп се гу не у трал ног, док Сло вач ка на ци о нал на ма њи на по ка зу је сли чан 
став, али на осно ву ко јег се мо же за кљу чи ти да су не што за до вољ ни ји си-
ту а ци јом у том по гле ду (ЦТ за тврд њу Мо гу да ко ри стим не ки од слу жбе них 
је зи ка на ци о нал них ма њи на на те ри то ри ји Вој во ди не ка да оба вљам по сло
ве у су ду или у по ли ци ји: Су бо ти ца ‒ 2,46, Сен та ‒ 3, Ко ва чи ца ‒ 3,43, Бач ки 
Пе тро вац ‒ 3,65). Слич на је си ту а ци ја и ка да се ра ди о мо гућ но сти ма упо тре-
бе ма тер њег је зи ка у пи са ном обра ћа њу зва нич ним или јав ним уста но ва ма 
и слу жба ма (ЦТ за тврд њу Ка да пи шем ту жбу, зах тев или мол бу не кој зва
нич ној слу жби или уста но ви, мо гу да пи шем сво јим ма тер њим или пр вим 
је зи ком: Су бо ти ца ‒ 2,42, Сен та ‒ 2,47, Ко ва чи ца ‒2,87, Бач ки Пе тро вац ‒ 3,18). 
Ипак, за ис тра жи ва ње је ин ди ка тив ни ји по да так о про цен ту ис пи та ни ка 
ко ји по ка зу ју би ло по зи ти ван би ло не га ти ван став у ве зи са овим до ме ном 
упо тре бе је зи ка.

Та бе ла 4. Ф (%) Омо гу ће на упо тре ба ма тер њег је зи ка у су ду или у по ли ци ји

Су бо ти ца Сен та Ко ва чи ца Бач ки 
Пе тро ва ц

У оп ште се не сла жем 28,57 15,15 6,67 5,88
Не сла жем се 23,53 18,18 16,67 5,88
Ни ти се сла жем, ни ти се не сла жем 27,73 18,18 23,33 29,41
Сла жем се 13,44 30,3 33,33 35,29
Пот пу но се сла жем 6,72 9,09 20 23,53

Та бе ла 5. Ф (%) Омо гу ће на упо тре ба ма тер њег је зи ка у пи са ном обра ћа њу јав ним ин сти ту-
ци ја ма

Су бо ти ца Сен та Ко ва чи ца Бач ки 
Пе тро ва ц

У оп ште се не сла жем 23,73 27,27 36,67 52,94
Не сла жем се 27,11 30,30 50 17,65
Ни ти се сла жем, ни ти се не сла жем 23,73 15,15 10 17,65
Сла жем се 19,49 18,18 3,33 5,88
Пот пу но се сла жем 5,93 0 0 5,88
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Ана ли за је по ка за ла да су при ли ком пи са не, али пр вен стве но усме не 
ко му ни ка ци је у су ду или у по ли ци ји ис пи та ни ци сло вач ке на ци о нал но сти 
у ви со ком про цен ту за до вољ ни мо гућ но сти ма упо тре бе ма тер њег је зи ка 
(Ко ва чи ца – 53,33%, Бач ки Пе тро вац – 58,86%), док је код го вор ни ка ма ђар-
ског је зи ка тај про це нат не што ма њи у Сен ти и ве о ма ни зак у Су бо ти ци 
(Су бо ти ца – 12,16%, Сен та – 39,39%). С дру ге стра не, ви ди мо да су пред-
став ни ци обе на ци о нал не за јед ни це не за до вољ ни ка да је зич ка пра ва тре ба 
да оства ру ју у пи са ној ко му ни ка ци ји у раз ли чи тим јав ним ин сти ту ци ја ма. 
Ви сок про це нат ис пи та ни ка код ко јих су фор ми ра ни не га тив ни ста во ви си-
гу ран је по ка за тељ да се ова си ту а ци ја мо ра па жљи ви је и све о бу хват ни је 
са гле да ти. У при лог ово ме го во ре и по да ци пре у зе ти са зва нич ног сај та 
По кра јин ског се кре та ри ја та за обра зо ва ње, про пи се, упра ву и на ци о нал не 
ма њи не – за јед ни це30. На и ме, у овом Се кре та ри ја ту за по сле ни су пред став-
ни ци раз ли чи тих на ци о нал них за јед ни ца ко је жи ве у Вој во ди ни, та ко да ће 
сва ко ко се овој уста но ви обра ти на не ком од ма њин ских је зи ка у слу жбе ној 
упо тре би на чи та вој те ри то ри ји По кра ји не, усме ним или пи са ним пу тем, 
од го вор до би ти на свом ма тер њем је зи ку. На те ри то ри ји Но вог Са да днев но 
се Се кре та ри ја ту обра ћа из ме ђу 100 и 500 љу ди, ме ђу тим, оно што је ин ди ка-
тив но и сва ка ко зах те ва да ља ис тра жи ва ња, пре ма по да ци ма да тим на сај ту, 
са мо је ма ње од 1% оних ко ји у свом обра ћа њу ко ри сте не ки од слу жбе них 
ма њин ских је зи ка. Та ко, при ме ра ра ди, од 45605 уве ре ња и дру гих ис пра ва 
из да тих у то ку јед не го ди не са мо је 634 би ло на сло вач ком и 371 на ма ђар-
ском је зи ку, а од укуп ног бро ја из да тих уве ре ња и раз ли чи тих ис пра ва 
(343074), 38437 би ло је на ма ђар ском, 1734 на сло вач ком, 1620 на хр ват ском 
и са мо 45 на ру мун ском је зи ку.

3.2. сТА во вИ нА ЦИ о нАл нИх мА њИ нА У вЕ ЗИ сА обРА Зо вА њЕм нА мА ТЕР њЕм 
јЕ ЗИ КУ. Си стем обра зо ва ња на те ри то ри ји Вој во ди не31 ускла ђен је са раз у ђе ном 
де мо граф ском струк ту ром овог под руч ја. При пад ни ци ма на ци о нал них ма-
њи на омо гу ће но је шко ло ва ње на ма тер њем је зи ку, а на ста ва је у за ви сно сти 
од бро ја уче ни ка ор га ни зо ва на у ма њем или ве ћем бро ју шко ла.32 У основ ним33 

30 http://www.pu ma.voj vo di na.gov .rs/slu zbe no_je zik/glav na list.php
31 Си стем обра зо ва ња при пад ни ка ма њин ских на ци о нал них за јед ни ца у Ре пу бли ци 

Ср би ји ре гу ли сан је За ко ном о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на („Сл.лист СРЈ”, 
бр. 11/2002, „Сл.лист СЦГ”, бр.1/2003- Устав на по ве ља и „Сл. гла сник РС”, бр. 72/2009-др.
за кон, 97/2013-од лу ка УС и 47/2018), као и За ко ном о основ ним си сте ми ма обра зо ва ња и вас-
пи та ња (http://www.mpn.gov.rs/wp-con tent/uplo ads/2018/02/ZO SOV_Sl _gl _88_17.pd f).

32 У окви ру Ак ци о ног пла на за оства ри ва ње пра ва на ци о нал них ма њи на (http://www.
ljud ska pra va.gov.rs/si tes/de fa ult/fi les/pri log_fajl/ak ci o ni_plan_za_spro vo dje nje_pra va_na ci o nal-
nih_ma nji na_-_sa _se ma fo rom.pd f) на во ди се да се у Ре пу бли ци Ср би ји це ло куп на на ста ва 
ор га ни зу је на осам је зи ка (ал бан ском, бо сан ском, бу гар ском, ма ђар ском, ру мун ском, ру син-
ском, сло вач ком и хр ват ском). Са мо у Вој во ди ни у основ ним шко ла ма на ста ва се оства ру је 
на пет је зи ка на ци о нал них ма њи на (ма ђар ски, сло вач ки, ру мун ски, ру син ски и хр ват ски), а 
уко ли ко не ма усло ва за из во ђе ње це ло куп не на ста ве на ма тер њем је зи ку, уче ни ци ма је омо-
гу ће но из у ча ва ње, осим ових, још шест је зи ка (укра јин ски, бу ње вач ки, ром ски, бу гар ски, 
ма ке дон ски и че шки) у окви ру из бор не на ста ве – Ма тер њи је зик /го вор са еле мен ти ма на ци
о нал не кул ту ре (http://www.pu ma.voj vo di na.gov .rs/etext.php?ID_mat=1271).

33 По да ци су пре у зе ти са сај та По кра јин ског се кре та ри ја та за обра зо ва ње, про пи се, 
упра ву и на ци о нал не ма њи не – на ци о нал не за јед ни це: http://www.pu ma.voj vo di na.gov .rs/etext.
php?ID_mat=1271.
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и сред њим34 шко ла ма на ста ва се из во ди на шест на став них је зи ка: срп ском, 
ма ђар ском, сло вач ком, ру мун ском, ру син ском и хр ват ском је зи ку, као и дво-
је зич но – на срп ском и на не ком од је зи ка на ци о нал них ма њи на.

У овом ис тра жи ва њу ис пи та ни ци ма су нај пре би ле по ну ђе не тврд ње о 
мо гућ но сти ма основ но школ ског и сред њо школ ског обра зо ва ња на ма тер њем 
је зи ку. Пре ма ме ри цен трал не тен ден ци је за тврд њу За до во љан/на  сам мо
гућ но сти ма шко ло ва ња де це на ма тер њем је зи ку у основ ној шко ли (ЦТ: 
Су бо ти ца ‒ 4,03, Сен та ‒ 4,89, Ко ва чи ца ‒ 4,6, Бач ки Пе тро вац ‒ 4,3) мо же 
се ре ћи да го вор ни ци обе на ци о нал не за јед ни це има ју по зи ти ван став.

Та бе ла 6. Ф (%) Омо гу ће но шко ло ва ње на ма тер њем је зи ку у основ ној шко ли

Су бо ти ца Сен та Ко ва чи ца Бач ки 
Пе тро ва ц

У оп ште се не сла жем 2,54 0 0 0
Не сла жем се 7,63 0 0 0
Ни ти се сла жем, ни ти се не сла жем 11,02 0 3,33 5,88
Сла жем се 41,53 13,79 33,33 58,82
Пот пу но се сла жем 37,29 86,21 63,33 35,29

Уо ча ва се да у по сма тра ним сре ди на ма го вор ни ци има ју ве о ма по зи ти ван 
став о мо гућ но сти ма обра зо ва ња на свом пр вом је зи ку у основ ној шко ли. 
Та ко ђе ви ди мо да у Су бо ти ци по сто ји 10% го вор ни ка ко ји упр кос ре ал ним 
мо гућ но сти ма за основ но шко ло ва ње на ма тер њем је зи ку има ју не га ти ван 
став, што је за јед но са 11% ко ји су не у трал ни, ви ше од 20%. 

Не што ма ло дру га чи ју сли ку до би ја мо ка да се ра ди о сред њо школ ском 
обра зо ва њу. 

Та бе ла 7. Ф (%) Омо гу ће но шко ло ва ње на ма тер њем је зи ку у сред њој шко ли

Су бо ти ца Сен та Ко ва чи ца Бач ки 
Пе тро ва ц

У оп ште се не сла жем 6,78 0 0 0
Не сла жем се 8,47 0 20 5,88
Ни ти се сла жем, ни ти се не сла жем 16,1 0 20 5,88
Сла жем се 41,03 34,48 26,67 52,94
Пот пу но се сла жем 27,97 65,52 33,33 35,29

Иа ко ме ра цен трал не тен ден ци је за тврд њу За до во љан/на  сам мо гућ
но сти ма шко ло ва ња де це на ма тер њем је зи ку у сред њој шко ли ука зу је на 
по зи ти ван став (ЦТ: Су бо ти ца ‒ 3,75, Сен та ‒ 4,61, Ко ва чи ца ‒ 3,73, Бач ки 
Пе тро вац ‒ 4,18), ви ди мо да око 15% Су бо ти ча на ни је за до вољ но ак ту ел ном 
си ту а ци јом, али овог пу та и 20% го вор ни ка сло вач ког је зи ка у Ко ва чи ци 

34 По да ци су пре у зе ти са сај та По кра јин ског се кре та ри ја та за обра зо ва ње, про пи се, 
упра ву и на ци о нал не ма њи не – на ци о нал не за јед ни це: http://www.pu ma.voj vo di na.gov .rs/etext.
php?ID_mat=1279.
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има исти, не га ти ван став. У са мој Су бо ти ци по сто ји осам шко ла (гим на зи је 
и струч не шко ле – од ре ђе ни сме ро ви) у ко ји ма се на ста ва у це ло сти из во ди 
на ма ђар ском, док на чи та вој те ри то ри ји Вој во ди не има укуп но 37 шко ла 
ор га ни зо ва них на исти на чин.35 Ово упу ћу је на за кљу чак да не га тив ни ста-
во ви ис пи та ни ка у Су бо ти ци ни су усло вље ни сма ње ним мо гућ но сти ма 
шко ло ва ња. Ва ља ло би у да љим ис тра жи ва њи ма ис пи та ти до дат не со ци о-
лин гви стич ке па ра ме ре ко ји ути чу на по ја ву не га тив них ста во ва и евен ту-
ал но не за до вољ ство на став ним про гра ми ма. У Ко ва чи ци, с дру ге стра не, 
са свим је мо гу ће да не га ти ван став го вор ни ка сло вач ког по ти че од чи ње ни це 
да сред њо школ ци има ју знат но ма ње мо гућ но сти из бо ра школ ског про гра-
ма на ма тер њем је зи ку (2 оп ште гим на зи је и по је ди ни сме ро ви у ме ди цин ској 
шко ли у Но вом Са ду).

На да ље, ве ћи на ис пи та ни ка сма тра да у Ср би ји има мо гућ но сти за сту-
ди ра ње на ма тер њем је зи ку (Су бо ти ца – 60,4%, Сен та – 65,5%, Ко ва чи ца – 
60%, Бач ки Пе тро вац – 52,93%). Ме ђу тим, мно го је ва жни ји став у ве зи са 
сту ди ра њем на срп ском као не ма тер њем је зи ку. На ме ра нам је би ла да утвр-
ди мо да ли ис пи та ни ци сма тра ју прет ход но шко ло ва ње на ма тер њем је зи ку 
у основ ној и сред њој шко ли за пред ност или не до ста так уко ли ко се од лу че 
за сту ди је на срп ском је зи ку. Ра ни ја ис тра жи ва ња по ка зу ју да „ка да се на ста-
ва у це ло сти из во ди на је зи ку на ци о нал не ма њи не, уче ни ци че сто би ва ју не-
до вољ но ком пе тент ни за пи сме ну и усме ну ко му ни ка ци ју на срп ском је зи ку, 
и са мим тим им је оте жа на мо гућ ност рав но прав ног уче шћа у све ту ра да и 
ин те гра ци је у дру штво” (Ste fa no vić 2004, на ве де но пре ма Ко вАч-РА Ц ‒ хА лУП-
КА-РЕ ШЕ ТАР 2017: 142‒143). Ис тра жи ва ње Еле о но ре Ко вач-Ра ц и Са би не Ха-
луп ка-Ре ше тар у ве зи са ста во ви ма пре ма срп ском је зи ку ме ђу уче ни ци ма 
сред њих шко ла ко ји се шко лу ју на ма тер њем ма ђар ском је зи ку по ка зу је да 
ви сок про це нат де це (56,23%) срп ски је зик по чи ње да усва ја тек у ин сти ту-
ци о нал ном окру же њу по чев од вр ти ћа и основ не шко ле (Ко вАч-РА Ц ‒ хА лУП КА-
-РЕ ШЕ ТАР 2017: 154), те је зна чај на ста ве срп ског као не ма тер њег уто ли ко 
ве ћи. Ре зул та ти њи хо вог ис тра жи ва ња та ко ђе го во ре да нај ве ћи про це нат 
ис пи та ни ка (39,15%) твр ди да „срп ски ма хом го во ре у сва ко днев ним си ту а-
ци ја ма, и то уко ли ко их са го вор ник не раз у ме на дру гом је зи ку (ма ђар ском). 
До дат них 31,32% ис пи та ни ка сма тра да до бро вла да срп ским и да мо же да 
га го во ри у ко му ни ка ци ји на би ло ко ју те му. Ме ђу тим, не за не мар љи вих 
13,52% ис пи та ни ка је ре кло да срп ски раз у ме, али да га не го во ри, а 11,03% 
уче ни ка је ре кло да срп ски го во ри у сва ко днев ним си ту а ци ја ма ка ко уну тар 
по ро ди це, та ко и ван ње. Све га 2,49% уче ни ка ко ји су уче ство ва ли у овом 
ис тра жи ва њу про це ни ло је да срп ски ни ти раз у ме ју, ни ти го во ре” (Ко вАч-РА Ц 
‒ хА лУП КА-РЕ ШЕ ТАР 2017: 153). По ла зе ћи од ова квих по да та ка у на шем ис-
тра жи ва њу ис пи та ни ци ма раз ли чи те ста ро сти, од сред њо школ ског уз ра ста 
до ис пи та ни ка у по зни јим го ди на ма, по ста вље но је пи та ње ко ли ко се сла жу 

35 Број гим на зи ја и сред њих струч них шко ла са раз ли чи тим сме ро ви ма у ко ји ма се на-
ста ва мо же слу ша ти на ма њин ском је зи ку: на хр ват ском (2), на ма ђар ском (37), ру син ском (1), 
ру мун ском (2), сло вач ком (3). По да ци су пре у зе ти са сај та По кра јин ског се кре та ри ја та за 
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и на ци о нал не ма њи не – на ци о нал не за јед ни це (http://www.pu ma.
voj vo di na.gov .rs/etext.php?ID_mat=1279) и са сај та Сред ње шко ле. Еду ка ци ја (http://sred nje sko le.
edu ka ci ja.rs/na sta va-na -je zi ku-ma nji na).
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са тврд њом да ако де ца по ха ђа ју основ ну и сред њу шко лу на ма тер њем је
зи ку, има ју про бле ма са са вла да ва њем гра ди ва на фа кул те ти ма у Ср би ји. 
На осно ву ме ре цен трал не тен ден ци је (ЦТ: Су бо ти ца ‒ 3,55, Сен та ‒ 4, Ко-
ва чи ца ‒ 3,3, Бач ки Пе тро вац ‒ 3,12), ви ди мо да ис пи та ни ци по ка зу ју став 
ко ји упу ћу је на не у тра лан од нос, али ко ји иде у прав цу сла га ња са овом 
тврд њом, што упу ћу је на свест о по сто ја њу по тен ци јал ног про бле ма. Пре ма 
ак ту ел ној је зич кој по ли ти ци и пла ни ра њу на став них про гра ма, уко ли ко 
уче ни ци на ста ву у основ ној и сред њој шко ли у це ло сти по ха ђа ју на ма тер-
њем је зи ку, као оба ве зни пред мет има ју срп ски ка ко не ма тер њи је зик. Овај, 
пред мет је, ме ђу тим, бро јем ча со ва из јед на чен са уче њем стра них је зи ка са 
по два ча са не дељ но, што у од ре ђе ним дру штве ним и со ци о лин гви стич ким 
усло ви ма мо же би ти не до вољ но за пот пу но овла да ва ње свим је зич ким ве-
шти на ма у не ма тер њем је зи ку. Ва жно је на по ме ну ти да је ра ди уна пре ђи-
ва ња на ста ве срп ског као не ма тер њег је зи ка у шко ла ма у Ср би ји од школ ске 
2018/2019. уве ден но ви, ре фор ми са ни на став ни про грам за овај пред мет, а 
ко ји ће се сук це сив но при ме њи ва ти у на ред ним го ди на ма и чи је ће мо ре-
зул та те пра ти ти.

За ни мљи во је да су го вор ни ци обе на ци о нал не гру пе ипак са гла сни да 
им за лак ше про на ла же ње за по сле ња пред ност не да је шко ло ва ње на срп ском 
као ве ћин ском.36 Ово је са свим оче ки ва но с об зи ром на то да су сви ис пи та-
ни ци би лин гвал ни. 

3.3. сТА во вИ нА ЦИ о нАл нИх мА њИ нА о ЗА сТУ ПљЕ но сТИ мА ТЕР њЕГ јЕ ЗИ КА У 
мЕ дИ јИ мА. Уло га ме ди ја у са вре ме ном све ту не сум њи ва је и о њој се мо же 
го во ри ти из нај ра зли чи ти јих аспе ка та, из ме ђу оста лог и у очу ва њу и не го-
ва њу на ци о нал ног иден ти те та. Сто га су нам у ис тра жи ва њу ста во ва о ис пу-
ње но сти је зич ких пра ва ма њин ских на ци о нал них за јед ни ца у Вој во ди ни 
ва жни упра во ста во ви ко ји се ти чу при сут но сти ма ђар ског и сло вач ког је-
зи ка у елек трон ским и штам па ним ме ди ји ма. 

Ис тра жи ва ње по ка зу је ма хом по зи ти ван став ис пи та ни ка у ве зи са 
бро јем те ле ви зиј ских ка на ла на ма ђар ском, од но сно сло вач ком је зи ку (ЦТ: 
Су бо ти ца ‒ 3,57, Сен та ‒ 3,83, Ко ва чи ца ‒ 3,39, Бач ки Пе тро вац ‒ 3,88). 

Та бе ла 8. Ф (%) До во љан број те ле ви зиј ских ка на ла на ма тер њем је зи ку

Су бо ти ца Сен та Ко ва чи ца Бач ки 
Пе тро ва ц

У оп ште се не сла жем 6,78 10,34 0 0
Не сла жем се 15,25 10,34 11,76 25
Ни ти се сла жем, ни ти се не сла жем 19,49 3,45 17,65 25
Сла жем се 31,36 27,59 41,18 35,71
Пот пу но се сла жем 27,12 48,28 29,41 14,29

36 Цен трал на тен ден ци ја ста ва у ве зи са тврд њом да је за про на ла же ње за по сле ња 
бо ље ако се де ца од по чет ка шко лу ју на срп ском је зи ку по ка зу је да се ис пи та ни ци са тим не 
сла жу: Су бо ти ца – 2,5; Сен та – 2,33; Kовачица – 2,5; Бач ки Пе тро вац – 2,88.
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Ова кав ре зул тат мо же се об ја сни ти до бром по кри ве но шћу и ла ком до-
ступ но шћу ка блов ским и са те лит ским ка на ли ма из Ма ђар ске и Сло вач ке и 
по да ци ма ко ји го во ре у при лог то ме да се пред став ни ци две по сма тра не 
ма њин ске за јед ни це нај че шће ин фор ми шу кроз про гра ме на ма тер њем је-
зи ку. Сли чан став има ју и у ве зи са штам па ним ме ди ји ма (ЦТ: Су бо ти ца ‒ 
3,56, Сен та ‒ 3,67, Ко ва чи ца ‒ 3,28, Бач ки Пе тро вац ‒ 3,94).

Ва жну уло гу у фор ми ра њу ста во ва у ве зи са овим пи та њем има и уре ђи-
вач ка по ли ти ка Ра дио-те ле ви зи је Вој во ди не, бу ду ћи да се од два по сто је ћа 
ка на ла, пр вен стве но на дру гом, осим на срп ском, еми ту ју ин фор ма тив не и 
еми си је за бав ног ка рак те ра на не ко ли ко је зи ка на ци о нал них ма њи на: ма ђар-
ском, сло вач ком, хр ват ском, ром ском, ру мун ском, ру син ском и укра јин ском. 

Та бе ла 9. Ф (%) „Сма трам да су је зи ци на ци о нал них ма њи на до вољ но за сту пље ни у про-
гра му РТВ Вој во ди не.”37

Су бо ти ца Сен та Ко ва чи ца Бач ки 
Пе тро ва ц

У оп ште се не сла жем 10,3 12,1 0 0
Не сла жем се 8,6 9,1 27,6 11,7
Ни ти се сла жем, ни ти се не сла жем 52,6 21,2 24,1 17,6
Сла жем се 19 36,5 41,4 17,7
Пот пу но се сла жем 9,5 9,1 6,9 53

Иа ко је про це нат ис пи та ни ка ко ји су за до вољ ни при сут но шћу ма ђар-
ског, од но сно сло вач ког је зи ка на РТВ Вој во ди не ви сок (Су бо ти ча ни се из два-
ја ју бу ду ћи да се са мо 28,5% сла же са овом тврд њом, а чак 52,6 % не ма де фи-
ни сан став), зна ча јан је и број оних ко ји су су прот ног ми шље ња. Раз ло ге за 
то мо же мо тра жи ти у ве ли ком бро ју је зи ка на ко ји ма се про грам еми ту је, што 
мо же ути ца ти на то да је нај ве ћи број еми си ја буде ин фор ма тив ног ка рак те ра, 
те да су ис пи та ни ци мо гу ће не за до вољ ни ра зно вр сно шћу оста лих ти по ва 
про гра ма.38

3.4. сТА во вИ нА ЦИ о нАл нИх мА њИ нА о вИ ШЕ јЕ ЗИч но сТИ. Ис пи та ни ци обе 
на ци о нал не гру пе сла жу се са ста вом да је у ви ше је зич ним сре ди на ма ин-
ди ви ду ал ни би лин гви зам по же љан ра ди бо ље ко му ни ка ци је (ЦТ: Су бо ти ца 
‒ 4,04, Сен та ‒ 3,65, Ко ва чи ца ‒ 3,83, Бач ки Пе тро вац ‒ 3,88). За ни ма ло нас 
је ка ко се би лин гви зам оства ру је у њи хо вим сре ди на ма, од но сно у ме сти ма 
у ко ји ма на ци о нал не ма њи не чи не ве ћин ску по пу ла ци ју. 

Ис тра жи ва ње по ка зу је да ис пи та ни ци у сво јим сре ди на ма пре по зна ју 
по сто ја ње ин ди ви ду ал ног и со ци је тал ног би лин гви зма39. 

37 ЦТ: Су бо ти ца ‒ 3,09, Сен та ‒ 3,06, Ко ва чи ца ‒ 3,26, Бач ки Пе тро вац ‒ 4,12.
38 Ва ља ни за кључ ци у ве зи са овим пи та њем ипак би се мо ра ли из во ди ти на до дат ним 

ис тра жи ва њи ма усме ре ним упра во на овај про блем.
39 Ин ди ви ду ал ни и со ци је тал ни би лин гви зам под ра зу ме ва ју ви ше је зич ност ко ја се ис-

по ља ва на по је ди нач ном и на дру штве ном пла ну (Bu gar SKi 1997: 85). О ти по ви ма би лин гви зма 
в. де таљ ни је у: Bu gar SKi 1997: 117 ‒ 127.
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Та бе ла 10. Ф (%) „У ме сту у ко јем жи вим ве ћи на при пад ни ка не ке од на ци о нал них ма њи на 
же ли да учи срп ски као дру ги је зик.”40

Су бо ти ца Сен та Ко ва чи ца Бач ки 
Пе тро ва ц

У оп ште се не сла жем 7,63 10,34 0 0
Не сла жем се 13,56 13,79 3,33 5,88
Ни ти се сла жем, ни ти се не сла жем 31,36 24,14 20 52,94
Сла жем се 31,36 24,14 63,33 35,29
Пот пу но се сла жем 16,1 27,59 13,33 5,88

Та бе ла 11. Ф (%) „У ме сту у ко јем жи вим го вор ни ци срп ског је зи ка углав ном зна ју и не ки 
од је зи ка на ци о нал них ма њи на.”41

Су бо ти ца Сен та Ко ва чи ца Бач ки 
Пе тро ва ц

У оп ште се не сла жем 5,93 0 0 0
Не сла жем се 21,19 15,15 10 5,88
Ни ти се сла жем, ни ти се не сла жем 27,12 15,15 30 11,76
Сла жем се 33,9 48,48 46,67 70,59
Пот пу но се сла жем 11,86 9,09 13,33 11,76

Ра ни ја ис тра жи ва ња по ка за ла су да го вор ни ци ма ђар ског је зи ка же ле 
да уче срп ски као не ма тер њи је зик (Ko vaČ-ra c 2015), ме ђу тим, ста ти стич ки 
по да ци до би је ни у на шем ис тра жи ва њу ука зу ју на ре ла тив но ви сок про це нат 
го вор ни ка ма ђар ског ко ји то не же ле (21,2% у Су бо ти ци и 21,1% у Сен ти), 
али исто та ко и да го вор ни ци срп ског је зи ка у по сма тра ним сре ди на ма не 
го во ре ма ђар ски је зик (та ко ми сли 27,1% ис пи та ни ка у Су бо ти ци и 15% у 
Сен ти). Уо че ни ста во ви сиг нал су по тре бе да се на ве ћем узор ку у раз ли чи-
тим дру штве ним и де мо граф ским окру же њи ма ис пи та ју кон крет ни узро ци 
по тен ци јал не по ја ве не га тив них ста во ва ове ма њин ске је зич ке за јед ни це 
пре ма ве ћин ском срп ском је зи ку, али и ста во ва го вор ни ка ве ћин ског је зи ка 
у истим окру же њи ма. Ана Бор беј из два ја сле де ће дру штве не и де мо граф ске 
па ра ме тре, ко ји ути чу на став ма њин ских је зич ких за јед ни ца пре ма слу жбе-
ном је зи ку и ко ји се мо ра ју узе ти у об зир у ве зи са овим пи та њем: ве ли чи на 
је зич ке за јед ни це, те ри то ри јал на рас по де ла ње них чла но ва (тј. да ли су на се-
ља у ко ји ма жи ве ди фу зна или ком пакт на), (про цен ту ал ни) од нос при пад ни-
ка раз ли чи тих ет нич ких гру па уну тар на се ља, као и вр сте бра ко ва (BorBély 
2000 на ве де но пре ма Ко вАч-РА Ц ‒ хА лУП КА-РЕ ШЕ ТАР 2017: 144). 

С дру ге стра не, го вор ни ци сло вач ке на ци о нал не ма њи не има ју по зи тив-
ни ји став у ве зи са уче њем срп ског као дру гог, од но сно не ма тер њег је зи ка. 
Ово мо же би ти ре зул тат истог, сло вен ског, по ре кла оба је зи ка, по том уда-
ље но сти ма тич не др жа ве, од но сно си ту а ци је „ди ја спо ре”, али и по сто ја ња 
оп штег по зи тив ног ста ва у обе на ци о нал не гру пе пре ма оној дру гој, у при-
лог че му иде и оце на ис пи та ни ка да и го вор ни ци срп ског је зи ка у да тим 

40 ЦТ: Су бо ти ца ‒ 3,35, Сен та ‒ 3,67, Ко ва чи ца ‒ 3,87, Бач ки Пе тро вац ‒ 3,41.
41 ЦТ: Су бо ти ца ‒ 3,25, Сен та ‒ 3,44, Ко ва чи ца ‒ 3,63, Бач ки Пе тро вац ‒ 3,88.
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сре ди на ма зна ју сло вач ки је зик. Око 82% ис пи та ни ка из Бач ког Пе тров ца 
сма тра да го вор ни ци срп ског је зи ка зна ју и сло вач ки (око 12% не ма по се бан 
став у ве зи са тим), а у Ко ва чи ци је 60% ис пи та ни ка истог ми шље ња, док 
30% њих не ма по се бан став у ве зи са тим. 

Ва жно је ис та ћи да су го вор ни ци из сва че ти ри ме ста са гла сни да је 
зна ње срп ског је зи ка у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји, без об зи ра на то што се 
њи хо ва сва ко днев на ко му ни ка ци ја ма хом од ви ја на је зи ци ма на ци о нал них 
ма њи на, не што што им је по треб но и пре ма че му по ка зу ју по зи ти ван став. 
Та кав став за сту па 52% ис пи та ни ка у Су бо ти ци (уз око 26% нео пре де ље них), 
58% у Сен ти (15% нео пре де ље них), 70% у Ко ва чи ци (17% нео пре де ље них) 
и у Бач ком Пе тров цу 47% ис пи та ни ка (30% је нео пре де ље но).

На осно ву од го во ра ис пи та ни ка мо же се та ко ђе ре ћи да не ма ју ни ти 
отво рен ни ти при кри ве ни не га тив ни став пре ма упо тре би срп ског је зи ка, 
што им пли ци ра да не осе ћа ју при ти сак и угро же ност сво јих је зич ких пра ва 
од стра не го вор ни ка срп ског је зи ка. Ма ла раз ли ка из ме ђу две ма њин ске је-
зич ке за јед ни це уо ча ва се и у овом до ме ну бу ду ћи да око 9,5% Су бо ти ча на 
и 6,7% Сен ћа на сма тра да су им у на ве де ним си ту а ци ја ма (в. та бе лу 12) је-
зич ка пра ва угро же на, док са дру ге стра не ни ко од ис пи та ни ка у Ко ва чи ци 
и Бач ком Пе тров цу не сма тра да про ме на ко да42 у ко му ни ка ци ји има би ло 
ка кву не га тив ну ко но та ци ју.

Та бе ла 12. Ф (%) Ста во ви о про ме ни ко да

Ка да у не ком дру гом ме сту или дру гом гра ду 
оде те код ле ка ра, у ре сто ран, у ту ри стич ку 
аген ци ју или у про дав ни цу 

Су бо ти ца Сен та Ко ва чи ца Бач ки 
Пе тро вац 

го во ри те срп ски за то што прет по ста вља те да 
љу ди ко ји та мо ра де зна ју са мо тај је зик, а Ва ма 
ни је про блем да пре ла зи те са јед ног је зи ка на 
дру ги.

54,31 60 70 70,59

го во ри те срп ски за то што ми сли те да се од Вас 
то оче ку је и не ма те мо гућ ност из бо ра је зи ка. 13,79 16,67 0 5,88

го во ри те срп ски за то што ми сли те да је 
при род но да га у Ср би ји сви зна ју. 18,96 10 26,67 17,65

го во ри те срп ски, али ми сли те да су Ва ша пра ва 
угро же на за то што у Вој во ди ни има шест 
слу жбе них је зи ка.

9,48 6,67 0 0

Об ја шње ње ко је да ју са ми ис пи та ни ци. 2,59 6,67 3,33 5,88

3.5. сТА во вИ Ис ПИ ТА нИ КА У но вом сА дУ о жИ во ТУ У вИ ШЕ јЕ ЗИч ној сРЕ дИ-
нИ. Пре ма по пи су ста нов ни ка из 2011. го ди не у Но вом Са ду жи ви 341.625 
ста нов ни ка. У овом ад ми ни стра тив ном и кул тур ном цен тру Вој во ди не број ни 

42 За на ред на ис тра жи ва ња оста је да се ана ли зи ра ју ре ле вант ни фак то ри ко ји ути чу на 
про ме ну ко да (co de-switching) код би лин гвал них пред став ни ка на ци о нал них ма њи на у Вој-
во ди ни. Про ме на ко да, што под ра зу ме ва упо тре бу два или ви ше је зи ка у окви ру јед ног ко му-
ни ка циј ског до га ђа ја, пред мет је мно гих ис та жи ва ња ши ром све та, а као при мер из два ја мо 
са мо јед но од њих: Co deswitchig: Lan gu a ge Se lec tion in Three Stras bo urg De part ment Sto res 
(gard nerchlo roS 1997).
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су гра ђа ни раз ли чи тих на ци о нал них за јед ни ца,43 нај број ни ју чи не Ср би – око 
71%, а у слу жбе ној упо тре би су че ти ри је зи ка: срп ски, ма ђар ски, сло вач ки 
и ру син ски. Ово ис тра жи ва ње ма лог оби ма тре ба, из ме ђу оста лог, да ука же 
на не ке тен ден ци је у од но си ма ме ђу пред став ни ци ма срп ске на ци о нал но сти 
и ве ли ког бро ја ма њин ских на ци о нал них за јед ни ца ис ка за не кроз ста во ве 
го вор ни ка срп ског је зи ка пре ма жи во ту у ви ше је зич ној сре ди ни и је зич ким 
пра ви ма на ци о нал них ма њи на. По ла зе ћи од ста ва да су сви је зи ци под јед на ко 
вред ни и ме ђу соб но јед на ки (то је став 73,6% ис пи та ни ка), на ши ис пи та ни ци 
има ју отво ре ни став да је у ви ше је зич ној сре ди ни по треб но да сви го вор ни ци 
зна ју и не ки дру ги је зик ра ди лак ше ко му ни ка ци је (став 50% ис пи та ни ка, а 
бли зу 30% је нео пре де ље но). Ме ђу тим, ка да се ра ди о Но вом Са ду, пре ма 
оце ни ис пи та ни ка у овом гра ду го вор ни ци ве ћин ског срп ског је зи ка ипак 
не зна ју не ки од је зи ка на ци о нал них ма њи на. Та ко ми сли чак 64,5% ис пи-
та ни ка, док је са мо 13% са гла сно са овом тврд њом. Да кле, мо же се ре ћи да 
по сто ји по зи ти ван став у ве зи са не го ва њем ин ди ви ду ал не ви ше је зич но сти, 
али она се, мо гу ће је, од но си не на зна ње не ког од је зи ка сре ди не, већ не ког 
од ме ђу на род них или свет ских је зи ка.

Та бе ла 13. Ф (%) и ЦТ Ста во ви о вред но ва њу је зи ка и ви ше је зич но сти

Сма трам да су сви 
је зи ци под јед на ко 
до бри и да не тре ба 
из два ја ти не ке је зи ке 
као леп ше или бо ље 
од дру гих.

Сма трам да је у ви-
ше је зич ној сре ди ни 
по треб но да сви го-
вор ни ци уче и дру ги 
је зик да би лак ше 
ко му ни ци ра ли.

У Но вом Са ду го вор-
ни ци срп ског је зи ка 
углав ном зна ју и неки 
од је зи ка на ци о нал-
них ма њи на.

Уоп ште се не сла жем 6,76 4,05 16,22
Не сла жем се 6,76 16,22 47,3
Ни ти се сла жем, 
ни ти се не сла жем 12,84 29,73 23,65

Сла жем се 32,43 32,43 10,13
Пот пу но се сла жем 41,21 17,57 2,70
Цен трал на тен ден
ци ја ста во ва: 4,05102 3,469388 2,428571

Ис пи та ни ци, с дру ге стра не, сма тра ју да у Вој во ди ни има до ста пред-
став ни ка на ци о нал них ма њи на ко ји не зна ју срп ски је зик (око 57%, док је 
36% не у трал но), те да по сто ји ви сок про це нат оних ко ји не же ле да уче срп-
ски је зик (око 68%, а 24% је не у трал но) (та бе ла 14). Из ве сно је да се ови 
ви со ки про цен ти не за сни ва ју на по зна ва њу ре ле вант них ста ти стич ких по-
да та ка и мо гу се при пи са ти по сто је ћим пред ра су да ма и сте ре о ти пи ма44 
бу ду ћи да ре зул та ти овог, али и прет ход них ис тра жи ва ња на ко је смо упу-
ћи ва ли, го во ре упра во су прот но. У во ђе њу је зич ке по ли ти ке и пла ни ра њу 

43 У Но вом Са ду, пре ма по да ци ма по пи са ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва из 
2011. го ди не жи ви око 21 на ци о нал на за јед ни ца. 

44 До бар пре глед основ них ка рак те ри сти ка дру штве них сте ре о ти па, ти по ва, на чи на 
њи хо вог на стан ка и по сле ди ца ма њи хо вог де ло ва ња, као и о дру штве ним функ ци ја ма сте ре-
о ти па в. у: hew Sto ne ‒ gi leS 1997: 271‒283.
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је зи ка ва жно је по ћи од ова квих ста во ва и утвр ди ти њи хо ве узро ке бу ду ћи 
да они мо гу има ти не га тив не ефек те по за јед нич ки жи вот у ви ше на ци о нал ној 
и ви ше је зич ној сре ди ни.

Та бе ла 14. Ф (%) и ЦТ Ста во ви о дво је зич но сти на ци о нал них ма њи на
У Вој во ди ни има до ста пред-
став ни ка на ци о нал них ма њи на 
ко ји не зна ју срп ски је зик.

Ми слим да не ки пред став ни ци на-
ци о нал них ма њи на јед но став но не 
же ле да уче или да го во ре срп ски.

Уоп ште се не сла жем 0,68 1,35
Не сла жем се 6,76 6,76
Ни ти се сла жем, 
ни ти се не сла жем 35,81 24,32

Сла жем се 36,49 37,84
Пот пу но се сла жем 20,27 29,73
Цен трал на тен ден
ци ја ста во ва: 3,65 3,83

Ви ше од по ло ви не го вор ни ка ве ћин ског је зи ка у Но вом Са ду сма тра да 
су ис пу ње на сва је зич ка пра ва на ци о нал них ма њи на, као и да та пра ва они 
оства ру ју у раз ли чи тим фор мал ним, слу жбе ним си ту а ци ја ма, али је ре ла-
тив но ви сок про це нат оних ко ји не ма ју по се бан став у ве зи са тим, што би 
мо гло ићи у при лог прет по став ци да о овом пи та њу не раз ми шља ју, од но сно 
да ни је од по себ ног зна ча ја за њих. 

Та бе ла 15. Ф (%) и ЦТ Зна ње срп ског је зи ка од стра не на ци о нал них ма њи на

Сма трам да су у Вој во ди-
ни ис пу ње на сва је зич ка 
пра ва при пад ни ка на ци о-
нал них ма њи на.

При пад ни ци на ци о нал них ма њи на имају 
мо гућ ност да ко ри сте свој пр ви или 
ма тер њи је зик у су ду, у по ли ци ји, ка да 
пи шу ту жбу, зах тев или мол бу не кој 
зва нич ној слу жби или уста но ви.

Уоп ште се не сла жем 1,35 3,378
Не сла жем се 6,76 10,13
Ни ти се сла жем, 
ни ти се не сла жем 36,49 35,81

Сла жем се 33,78 30,4
Пот пу но се сла жем 21,62 20,27
Цен трал на тен ден
ци ја ста во ва: 3,48 3,43

Оп шти је став ис пи та ни ка у Но вом Са ду да при пад ни ци на ци о нал них 
ма њи на има ју мо гућ ност да по ха ђа ју основ ну и сред њу шко лу на ма те р њем 
је зи ку (око 74%). Овај ви со ки про це нат по ка зу је да Но во са ђа ни по зна ју овај 
сег мент при ме не је зич ке по ли ти ке, бу ду ћи да се у ви ше основ них и сред њих 
шко ла у Но вом Са ду у по је ди ним оде ље њи ма на ста ва у пот пу но сти из во ди 
на ма ђар ском и сло вач ком је зи ку,45 али и да се уче ни ци ма да је мо гућ ност 

45 Де таљ ни је по дат ке в. на сај ту По кра јин ског се кре та ри ја та за обра зо ва ње, про пи се, 
упра ву и на ци о нал не ма њи не – на ци о нал не за јед ни це: http://www.pu ma.voj vo di na.gov .rs/etext.
php?ID_mat=1271 и http://www.pu ma.voj vo di na.gov .rs/etext.php?ID_mat=1279.
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фа кул та тив ног уче ња ма њин ских је зи ка. Но во са ђа ни срп ске на ци о нал но сти 
има ју слич не ста во ве као и пред став ни ци ма ђар ског и сло вач ког је зи ка у 
ве зи са ме диј ском за сту пље но шћу ма њин ских је зи ка. Ис пи та ни ци из Но вог 
Са да углав ном сма тра ју да је пред став ни ци ма раз ли чи тих на ци о нал них гру па 
до сту пан са вим до во љан број ка на ла на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на, као 
и да су ови је зи ци у до вољ ној ме ри за сту пље ни у про гра му РТВ Вој во ди не. 

Та бе ла 16. Ф (%) и ЦТ Ста во ви о мо гућ но сти ма шко ло ва ња и при сут но сти ма њин ских је-
зи ка у елек трон ским ме ди ји ма

При пад ни ци на ци о нал-
них ма њи на има ју мо-
гућ ност да по ха ђа ју 
основ ну и сред њу шко лу 
на ма тер њем је зи ку.

Сма трам да има 
до вољ но те ле ви-
зиј ских ка на ла на 
је зи ци ма на ци о-
нал них ма њи на.

Сма трам да су је зи ци 
на ци о нал них ма њина 
до вољ но за сту пље ни 
у пр о гра му РТВ Вој-
во ди не.

Уоп ште се не сла жем 2,04 3,38 1,35
Не сла жем се 6,12 10,13 6,76
Ни ти се сла жем, 
ни ти се не сла жем 18,37 35,81 36,49

Сла жем се 42,86 30,4 33,78
Пот пу но се сла жем 30,61 20,27 21,62
Цен трал на тен ден
ци ја ста во ва: 3,78 3,43 3,48

Ка да је реч о срп ском као слу жбе ном је зи ку Ре пу бли ке Ср би је,46 пре о-
вла да ва став да сви гра ђа ни Вој во ди не тре ба да зна ју срп ски је зик, као и да 
то тре ба да бу де и за кон ска оба ве за. Ове по дат ке не би тре ба ло ту ма чи ти 
као не га тив не ста во ве пре ма ма њин ским за јед ни ца ма, од но сно њи хо вим 
је зич ким пра ви ма, бу ду ћи да их, ка ко и ово ис тра жи ва ње по ка зу је, Но во са-
ђа ни срп ске на ци о нал но сти по шту ју и сма тра ју ре ле вант ним, већ као став 
пре ма срп ском као слу жбе ном је зи ку на те ри то ри ји чи та ве др жа ве. 

Та бе ла 17. Ф (%) и ЦТ Оба ве за зна ња срп ског је зи ка

Сма трам да сви при пад ни ци на-
ци о нал них ма њи на у Вој во ди ни 
мо ра ју да зна ју и срп ски је зик.

Ми слим да зна ње срп ског је зи ка 
тре ба да бу де за кон ска оба ве за 
за све гра ђа не Ср би је.

Уоп ште се не сла жем 0 0
Не сла жем се 0 0
Ни ти се сла жем, 
ни ти се не сла жем 8,33 16,67

Сла жем се 33,33 50
Пот пу но се сла жем 58,33 33,33
Цен трал на тен ден
ци ја ста во ва: 4,5 4,17

46 https://www.pa ra graf.rs /pro pi si/za kon_o_slu zbe noj_upo tre bi_ je zi ka_i_pi sa ma.html
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4. ЗА КљУч нА РАЗ мА ТРА њА. Основ ни циљ ра да био је да ука же на при ме ну 
оних сег ме на та је зич ке по ли ти ке ко ји се ти чу пра ва ма њин ских на ци о нал-
них за јед ни ца на упо тре бу ма тер њег је зи ка као јед ног од на чи на очу ва ња 
на ци о нал не по себ но сти на те ри то ри ји Вој во ди не. За да так спро ве де ног ис-
тра жи ва ња био је да по ка же ко ре ла ци је из ме ђу зва нич не је зич ке по ли ти ке 
и ста во ва ко ји се у ве зи са слу жбе ном и не слу жбе ном јав ном, али и при ват ном 
упо тре бом ма тер њег је зи ка фор ми ра ју ме ђу чла но ви ма ма ђар ске и сло вач ке 
на ци о нал не за јед ни це у че ти ри ме ста у Вој во ди ни: Су бо ти ци, Сен ти, Ко ва чи ци 
и Бач ком Пе тров цу. За се бан сег мент пред ста вља ана ли за ста во ва го вор ни ка 
срп ског је зи ка срп ске на ци о нал но сти у Но вом Са ду о оства ри ва њу је зич ких 
пра ва на ци о нал них ма њи на у По кра ји ни.

За кључ ци ко ји се на осно ву ана ли зе ста во ва при ку пље них по мо ћу ан-
ке те мо гу из ве сти ука зу ју на сле де ће:

1) У не слу жбе ној јав ној и при ват ној ко му ни ка ци ји пред став ни ци обе 
ма њин ске на ци о нал не гру пе има ју по зи ти ван став пре ма оства ри ва њу сво-
јих је зич ких пра ва. Чи ње ни ца да ис пи та ни ци вр ше про ме ну ко да, од но сно 
упо тре бља ва ју срп ски уко ли ко њи хо ви са го вор ни ци не зна ју ма ђар ски или 
сло вач ки је зик ука зу је на од су ство осе ћа ја угро же но сти соп стве них је зич ких 
пра ва као и на од су ство не га тив них ста во ва пре ма срп ском је зи ку. С дру ге стра-
не, ста во ви ис пи та ни ка ука зу ју на од ре ђе не про бле ме у упо тре би ма тер њег 
је зи ка у не ким слу жбе ним си ту а ци ја ма, по себ но ка да се ра ди о пи са ном обра-
ћа њу јав ним ин сти ту ци ја ма. На ред на ис тра жи ва ња тре ба да бу ду усме ре на 
упра во у прав цу утвр ђи ва ња узро ка за по ја ву не га тив них ста во ва бу ду ћи да 
је у свим за кон ским ак ти ма овај до мен упо тре бе је зи ка пре ци зно ре гу ли сан, 
а је зич ка пра ва на ци о нал них ма њи на за шти ће на.

2) Мо гућ но сти ма за шко ло ва ње на ма тер њем је зи ку у основ ној шко ли 
за до вољ не су обе гру пе ис пи та ни ка. Ме ђу тим, је дан део го вор ни ка ма ђар ског 
(15%) и сло вач ког је зи ка (20%) ис ка за ли су не га тив не ста во ве у по гле ду сред-
њо школ ског обра зо ва ња на ма тер њем је зи ку. Пред став ни ци обе ма њин ске 
на ци о нал не за јед ни це сма тра ју да има ју мо гућ но сти да на ста ве шко ло ва ње 
на сту ди ја ма на ма тер њем је зи ку, али, с дру ге стра не, став ко ји има ју у ве зи 
са сту ди ра њем на срп ском је зи ку ука зу је на свест о по тен ци јал ним про бле-
ми ма усло вље ним сла би јом ком пе тен ци јом ко да у срп ском, ако је це ло куп но 
прет ход но шко ло ва ње би ло на ма тер њем је зи ку. Ово ва жно пи та ње тре ба 
пра ти ти у пред сто је ћем пе ри о ду с об зи ром на чи ње ни цу да је од школ ске 
2018/2019. за по че ла ре фор ма на ста ве срп ског као не ма тер њег је зи ка.

3) Ка да је реч о при сут но сти ма ђар ског и сло вач ког је зи ка у елек трон ским 
и штам па ним ме ди ји ма пре о вла да ва по зи ти ван став обе гру пе ис пи та ни ка.

4) Као што је ре че но, ва жан по ка за тељ од но са ко ји по сто је у ви ше је-
зич ним и ви ше на ци о нал ним сре ди на ма је су ста во ви са мих го вор ни ка. Ово 
ис тра жи ва ње по ка за ло је по зи ти ван став ис пи та ни ка ко ји ма је ма тер њи 
је зик ма ђар ски или сло вач ки пре ма срп ском је зи ку као слу жбе ном на чи та-
вој те ри то ри ји др жа ве, али и као је зи ку ко ји им је по тре бан у сва ко днев ној 
ко му ни ка ци ји. Ипак, до би је ни по да ци по ка зу ју из ве сну раз ли ку из ме ђу две 
ма њин ске на ци о нал не за јед ни це. На и ме, пре ма про це ни на ших ис пи та ни ка 
око 21% го вор ни ка ма ђар ског не же ли да учи срп ски, али исто та ко и да око 
27% Ср ба у Су бо ти ци и 15% у Сен ти не зна ма ђар ски је зик. Ови ре ла тив но 
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ви со ки про цен ти сва ка ко ука зу ју на по тре бу да се ра ди на уна пре ђе њу од но-
са раз ли чи тих на ци о нал них за јед ни ца у ви ше је зич ним сре ди на ма. С дру ге 
стра не, у сре ди на ма у ко ји ма је сло вач ки број ча но ве ћин ски је зик ме ђу ис пи-
та ни ци ма вла да по зи тив ни ји став пре ма уче њу и упо тре би срп ског је зи ка (у 
Ко ва чи ци са мо 3,3% не же ли да учи срп ски, а у Бач ком Пе тров цу 5,88%), као 
и став да је ве ћи на го вор ни ка срп ског је зи ка би лин гвал на, од но сно да зна ју 
и срп ски и сло вач ки (став да го вор ни ци срп ског је зи ка не зна ју сло вач ки 
за сту па 10% ис пи та ни ка у Ко ва чи ци и 5,88% у Бач ком Пе тров цу).

5) За се бан део ис тра жи ва ња чи ни ана ли за ста во ва го вор ни ка чи ји је 
ма тер њи је зик срп ски у Но вом Са ду као мул ти ет нич кој и мул ти је зич кој сре-
ди ни у ко јој је срп ски и број ча но ве ћин ски је зик. Ана ли за по ка зу је да ис пи та-
ни ци сма тра ју да су је зич ка пра ва на ци о нал них ма њи на ис пу ње на и за шти ће на. 
Ме ђу тим, уо ча ва се и став, ве ро ват но усло вљен по сто је ћим пред ра су да ма и 
сте ре о ти пи ма, о то ме да ве ли ки број пред став ни ка на ци о нал них ма њи на не 
зна срп ски (то је став 57% ис пи та ни ка, а још 36% има не у тра лан став) или 
не же ли да га учи (то је став 68% ис пи та ни ка, а још 24% има не у тра лан став 
у ве зи са тим). Ви де ли смо пак да ве ћи на го вор ни ка два ма њин ска је зи ка 
же ли да учи срп ски (Су бо ти ца: 47,7% и 31,36% има не у тра лан став, Сен та: 
51,73% и 24,14% има не у тра лан став, Ко ва чи ца: 76,66% и 20% има не у тра лан 
став, Бач ки Пе тро вац: 41,17% и 52,94% има не у тра лан став). Ова кви ста во ви 
сва ка ко не до при но се до брим од но си ма у ви ше је зич ним сре ди на ма и је дан 
од за да та ка је зич ке по ли ти ке је сте рад на про ме ни ових, али и оста лих не га-
тив них ста во ва ра ди по сти за ња што бо љих од но са ме ђу раз ли чи тим је зич-
ким и на ци о нал ним гру па ма. 

Спро ве де но ис тра жи ва ње упу ћу је на то да се ак ту ел на је зич ка по ли ти ка 
у ве зи са за шти том је зич ких пра ва ма њин ских на ци о нал них за јед ни ца ефи-
ка сно при ме њу је у обла сти школ ства, у ме ди ји ма, те да су ње ни ре зул та ти 
ви дљи ви у до ми нант но по зи тив ним ста во ви ма пред став ни ка сло вач ке и ма-
ђар ске на ци о нал не за јед ни це у ве зи са упо тре бом ма тер њег је зи ка у не слу жбе-
ној и при ват ној ко му ни ка ци ји. Не га тив ни ста во ви о мо гућ но сти ма слу жбе-
не ко му ни ка ци је са по је ди ним јав ним ин сти ту ци ја ма ука зу ју на по тре бу да 
при ме на је зич ке по ли ти ке у овом до ме ну бу де све о бу хват ни је ана ли зи ра на.
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Na ta ša Kiš

ABO UT SO ME ASPECTS OF LAN GU A GE PO LICY IN VOJ VO DI NA 
THRO UGH AT TI TU DES TO WARDS LAN GU A GE 

S u m  m a r y

The aim of this pa per is to pre sent the re sults of applying the cur rent lan gu a ge po licy ai med 
at pro tec ting mi no rity lan gu a ge rights, by analyzing the at ti tu des of two mi no rity na ti o nal com mu-
ni ti es, Hun ga rian and Slo vak. The re se arch was in ten ded to hig hlight the po si ti ve aspects of applying 
this lan gu a ge po licy in the mul ti et hnic and mul ti lin gual com mu nity of Voj vo di na, but al so to bring 
at ten tion to po ten tial pro blems. The re se arch was con duc ted in fo ur pla ces in which Hun ga ri ans or 
Slo vaks are the ma jo rity po pu la tion. The ot her seg ment of the re se arch are the at ti tu des of the pe o ple 
of Ser bian na ti o na lity from No vi Sad to wards the lan gu a ge rights of the na ti o nal mi no ri ti es. The 
analysis en com pas ses dif fe rent do ma ins of of fi cial and unof fi cial pu blic use of the mi no rity lan gu a ges: 
the pos si bi lity to use them in va ri o us pu blic in sti tu ti ons, but al so in everyday pri va te com mu ni ca tion, 
in the edu ca ti o nal pro cess, as well as in elec tro nic and prin ted me dia. The da ta col lec ted thro ugh the 
sur vey in di ca te the ge ne ral at ti tu de is that the lan gu a ge rights of the two na ti o nal mi no ri ti es are re-
spec ted in dif fe rent do ma ins of lan gu a ge use, that the re pre sen ta ti ves of the se com mu ni ti es ha ve a 
po si ti ve at ti tu de to wards the pos si bi lity of ac hi e ving the ir lan gu a ge rights, but that the re is so me 
le vel of dis sa tis fac tion in so me seg ments of of fi cial lan gu a ge use, espe ci ally when ad dres sing pu blic 
in sti tu ti ons in writ ten form; the ca u ses of this sho uld be furt her analyzed and eli mi na ted. Spe cial 
at ten tion sho uld be paid to the at ti tu des of spe a kers of the two mi no rity lan gu a ges to wards po ten tial 
pro blems of studying in Ser bian, which are ca u sed by we a ker co de com pe ten ce in that lan gu a ge, 
sin ce the ir who le pre vi o us edu ca tion was in the ir na ti ve lan gu a ge.

Уни вер зи тет у Но вом Са ду (При мље но: 28. ав гу ста 2019;
Фи ло зоф ски фа кул тет при хва ће но: 6. но вем бра 2019)
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
na ta sa kis14@gmail.com



UDC 811.163.41‘36:811.511.141’36
Изворни научни рад

Ду шан ка Зве кић-Ду ша но вић

ИЗ ПРО БЛЕ МА ТИ КЕ СПА ЦИ ЈАЛ НО СТИ  
У СРП СКОМ И МА ЂАР СКОМ ЈЕ ЗИ КУ:  

*УСТАО ЈЕ ПО РЕД ЊЕ – FEL KELT MELLŐLE*

У ра ду се тра га за об ја шње њем за што у срп ском је зи ку струк ту ра ти па *Устао је 
по ред ње ни је при хва тљи ва, док је фор мал но екви ва лент на ма ђар ска струк ту ра Fel kelt 
mellőle са свим уо би ча је на. Са гле да ва се се ман ти ка да тог гла го ла и мо гућ ност ње го вог 
ком би но ва ња са од го ва ра ју ћим спа ци јал ним де тер ми на то ром. При ка зу ју се и ка рак те-
ри сти ке срп ских екви ва ле на та овог ти па ма ђар ске кон струк ци је.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, ма ђар ски је зик, спа ци јал ност, пред ло шке кон струк-
ци је, пост по зи ци је.

This pa per se ar ches for an ex pla na ti on of why struc tu res of the type *Ustao je po red 
nje ‘he got up be si de her’ in Ser bian are not ac cep ta ble, whi le the for mally equ i va lent Hun ga-
rian struc tu re Fel kelt mellőle is qu i te com mon. The se man tics of the gi ven verb is analyzed, 
along with the pos si bi lity of com bi ning it with a co r re spon ding spa tial de ter mi ner. Li ke wi se, 
the cha rac te ri stics are gi ven of the Ser bian equ i va lents of this type of Hun ga rian con struc tion.

Key words: Ser bian lan gu a ge, Hun ga rian lan gu a ge, spa ti a lity, pre po si ti o nal phra se, 
post po si tion.

1. Го вор ни ци ма срп ског је зи ка са свим је при род но да ка жу Сео је по ред 
ње, али не и *Устао је по ред ње. Пи та њем за што је то та ко ба ви ла се М. 
Ивић (ivić 2002: 81–84).

Ау тор ка по ла зи од то га да гла го ли се да ти/се сти и уста ја ти/уста ти 
при па да ју се ман тич кој кла си ин хо а тив них гла го ла, од но сно гла го ли ма ко-
ји ма се ис ка зу је „оба вља ње / оба вље ност пре ла  за из јед не до тле по сто је ће 
си ту а ци је у дру га чи ју, но ву” (ivić 2002: 81).

Она за па жа да де фи ни ци је ових гла го ла (у реч ни ку Ма ти це срп ске) 
са др же оно што је нај ва жни је у њи хо вом зна че њу – по да так о за у зи ма њу 
од ре ђе ног по ло жа ја (се сти: „за у зе ти се де ћи по ло жај”, уста ти: „за у зе ти ус-
пра ван сто је ћи по ло жај; ди ћи се на но ге (из се де ћег или ле же ћег по ло жа ја”)), 
али да из њих ни је не по сред но „про чи тљи ва” зна чењ ска ко но та ци ја ко ја 
ре гу ли ше се ман тич ко-син так сич ко по на ша ње ових лек сич ких је ди ни ца. 

За ту ма че ње раз ли ка у се ман тич ко-син так сич ким свој стви ма ових гла-
го ла бит но је, сма тра, раз ли ко ва ти се ман тич ки пот пу но спе ци фи ко ва ну 
ко но та ци ју и се ман тич ки не пот пу но спе ци фи ко ва ну ко но та ци ју. Та ко гле да-
но, гла гол се сти при па да гла го ли ма ко ји има ју „ко но та ци ју чи ја се зна чењ ска 
по себ ност по да је пот пу ном иден ти фи ко ва њу на осно ву да те де но та тив не 
се ман ти ке” (ivić 2002: 83), док је лек сич ком зна че њу вид ског па ра уста ти/

* Рад је на стао у окви ру про јек та Син так сич ка, се ман тич ка и праг ма тич ка ис тра жи
ва ња стан дард ног срп ског је зи ка (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.
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уста ја ти свој стве на „ко но та ци ја ко јој је та кво к о м  п л е т  н о  се ман тич ко 
иден ти фи ко ва ње не до ступ но” (ivić 2002: 83). На осно ву ова квог раз ли ко ва-
ња, пре ма ви ђе њу М. Ивић, гла гол се сти има се ман тич ки пот пу но спе ци фи-
ко ва ну ко но та ци ју бу ду ћи да, осим оба вља ња/оба вље но сти „п р е  л а  с к а 
из јед не да те си ту а ци је у не ку дру гу” под ра зу ме ва „о п  с т о  ј а  њ е  у не кој 
дру гој, на кнад но (тј. у ис хо ду оно га што се зби ло) ус по ста вље ној с и  т у  а -
ц и  ј и ”, од но сно „за вр ше ни про цес се да ња на не ко ме сто увек ре зул ти ра 
оства ре но шћу оне си ту а ци је ко ју име ну је гла гол се де ти” (ivić 2002: 83). За 
раз ли ку од ње га, гла гол ски пар уста ти/уста ја ти има се ман тич ки не пот пу но 
спе ци фи ко ва ну ко но та ци ју јер се из ње го ве де но та тив не се ман ти ке мо же 
„про чи та ти” са мо да се не ко по ста вио/по ста вља у нов по ло жај, али не и коју 
ће од две мо гућ но сти ко је су се ти ме ство ри ле ода бра ти: (1) да сто ји на ме сту 
где се за те као или (2) да од мах кре не не куд да ље.

Уко ли ко на ста ви мо да раз ми шља мо у сме ру ко ји је ау тор ка по ста ви ла, 
мо же мо се за пи та ти да ли је чи тљи вост ком по нен те „оп сто ја ња” но во у спо-
ста вље не си ту а ци је кри те ри јум ко ји ре гу ли ше се ман тич ко-син так сич ко 
по на ша ње ових гла го ла или од го вор на пи та ње за што се ка же сео по ред ње, 
али не и *устао по ред ње ле жи у не чем дру гом. У при лог ми шље њу да је 
оправ да но да ље тра га ти за об ја шње њем го во ри и то што се при хва тљи вост 
ре че ни ца с овим гла го ли ма без ис ка за не од ред бе за ме сто не до во ди у пи та ње, 
тј. као што се мо же ре ћи Се да / Сео је, мо же се ре ћи и Уста је / Устао је. При-
том, као што за вр ше ни про цес се да ња ре зул ти ра оства ре но шћу си ту а ци је 
ко ју име ну је гла гол се де ти, та ко и за вр ше ни про цес уста ја ња ре зул ти ра 
оства ре но шћу си ту а ци је ко ју име ну је гла гол ста ја ти.

При ме ри ко ји ма М. Ивић илу стру је сце ну у ко јој би се да ти гла го ли 
упо тре би ли, и ва ри јан те ко је би се евен ту ал но упо тре би ле уме сто оне ко ја 
у срп ском ни је мо гу ћа, ука зу ју на још не ке мо мен те ко је тре ба узе ти у об зир. 
На и ме, у пот пу но сти у скла ду с оним што је при хва тљи во/не при хва тљи во 
сва ком ком пе тент ном го вор ни ку срп ског је зи ка, за гла гол ске па ро ве се сти/
се да ти и уста ти/уста ја ти, упо тре бље не у го то во иден тич ном ва ње зич ком 
кон тек сту, она да је ове при ме ре:

То је она да ма ко ја је упра во сад се ла / ко ја упра во сад се да по ред Зо ра на,
*То је она да ма ко ја је упра во уста ла / ко ја упра во уста је по ред Зо ра на. 
Ау тор ка прет по ста вља да би се у да тој си ту а ци ји, уме сто нео ве ре не, 

оства ри ла јед на од сле де ћих мо гућ но сти:
То је она да ма ко ја је упра во уста ла и сад сто ји по ред Зо ра на,
То је она да ма ко ја сад упра во уста је, а до сад је се де ла по ред Зо ра на.
Две је зич ки при хва тљи ве ва ри јан те, уме сто јед не не при хва тљи ве, не раз-

ре ша ва ју пи та ње оп сто ја ња но во на ста ле си ту а ци је јер се и да ље не зна да 
ли ће су бје кат на ста ви ти да сто ји на том ме сту или ће од мах кре ну ти да ље. 
Али ука зу ју на не ке дру ге мо мен те ко ји ће се у на став ку овог ра да пре ци-
зи ра ти и про ту ма чи ти.

2. Ана ли за ко ја сле ди узе ће у об зир струк тур но-се ман тич ке ка рак те-
ри сти ке ма ђар ског је зи ка, бу ду ћи да је у ње му са свим уо би ча је на кон струк-
ци ја feláll/fel kel mellől, ко ја је фор мал но екви ва лент на срп ској *уста ти по ред. 
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На осно ву се ман тич ких свој ста ва ове ма ђар ске кон струк ци је по ку ша ће се 
об ја сни ти не у о би ча је ност на ве де не срп ске. При ка за ће се и оне срп ске струк-
ту ре ко је се оства ру ју као се ман тич ки екви ва лен ти ма ђар ске feláll/fel kel mellől.

За по тре бе овог ра да пре гле дан је Кор пус са вре ме ног срп ског је зи ка, по 
два де сет стра ни ца ин тер не та на срп ском и на ма ђар ском је зи ку и ан ке ти ра-
ни су из вор ни го вор ни ци срп ског је зи ка. При ме ње на је тех ни ка пре вод них 
екви ва ле на та,1 ко ја на пр во ме сто ста вља се ман тич ку екви ва лен ци ју, а по том 
да је мо гућ ност и за фор мал ну ана ли зу.

2.1. Нај пре ће би ти ана ли зи ра ни при ме ри за бе ле же ни код М. Ивић који, 
пре ве де ни на ма ђар ски је зик, гла се:
(1) То је она да ма ко ја је упра во сад се ла по ред Зо ра на,
(1a) Ez az a hölgy, aki épp most ült le Zo ran mellé (инф.);
(2) То је она да ма ко ја упра во сад се да по ред Зо ра на,
(2a) Ez az a hölgy, aki épp most ül le Zo ran mellé (инф.);
(3) *То је она да ма ко ја је упра во уста ла по ред Зо ра на, 
(3a) Ez az a hölgy, aki épp most állt fel Zo ran mellől (инф.);
(4) *То је она да ма ко ја упра во уста је по ред Зо ра на,
(4a) Ez az a hölgy, aki épp most áll fel Zo ran mellől (инф.);
(5) То је она да ма ко ја је упра во уста ла и сад сто ји по ред Зо ра на,
(5a) Ez az a hölgy, aki az imént fel kelt és most Zo ran mel lett áll (инф.);
(6) То је она да ма ко ја сад упра во уста је, а до сад је се де ла по ред Зо ра на,
(6a) Ez az a hölgy, aki épp most kel fel és aki ed dig Zo ran mel lett ült (инф.).

Уоч љи во је да ре че ни це (3) и (4) има ју фор мал не екви ва лен те при хва-
тљиве у ма ђар ском (3а) и (4а) и тај је мо ме нат основ за да ље раз ми шља ње. 

Чи ње ни ца да у оба је зи ка има мо се ман тич ки по ду дар не гла го ле, при 
че му у јед ном је зи ку има мо не при хва тљив ис каз, а у дру гом при хва тљив, 
ука зу је на то да лек сич ка се ман ти ка ових гла го ла ре гу ли ше њи хо во син так-
сич ко по на ша ње, тј. од ре ђу је ко ји тип спа ци јал ног де тер ми на то ра мо же уз 
њих да се ре а ли зу је.

Срп ски при ме ри (1) и (2) се од при ме ра (3) и (4) раз ли ку ју са мо у то ме 
што су у пр ва два упо тре бље ни гла го ли се сти/се да ти, а у дру га два гла го ли 
уста ти/уста ја ти.

У екви ва лент ним ма ђар ским ре че ни ца ма раз ли ка ни је са мо у се ман ти ци 
гла го ла, већ и у пост по зи ци ји. У пр ва два при ме ра, с гла го лом leül (1а) и (2а), 
по ја вљу је се пост по зи ци ја mellé, а у дру га два, с гла го лом feláll (3а) и (4а), 
пост по зи ци ја mellől. У при ме ри ма (5а) и (6а), с гла го ли ма áll и ül, при сут на 
је пост по зи ци ја mel lett. Уко ли ко при ме ни мо тер ми не ло ка ли стич ке те о ри је 
оне пред ста вља ју ори јен ти ре, од ре ђу ју од нос из ме ђу објек та ло ка ли за ци је 
(у на ве де ним при ме ри ма ис ка за ног име ни цом да ма/ hölgy) и ло ка ли за то ра 
(у при ме ри ма ис ка за ног име ни цом Зо ран).2 То су за пра во три ва ри јан те јед не 
пост по зи ци је. Оне озна ча ва ју три раз ли чи та си ту а тив на окви ра се ман тич ке 

1 При ме ре са срп ског на ма ђар ски и с ма ђар ског на срп ски пре ве ла су два ин фор ма то ра, 
про фе со ри Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, би лин гвал ни го вор ни ци ко ји и јед ним и 
дру гим је зи ком вла да ју на ви со ком ни воу.

2 У си ту а тив ном окви ру про стор не ло ка ли за ци је оба ве зна су три еле мен та: обје кат ло-
ка ли за ци је, ло ка ли за тор и ори јен тир (Pi Per 1997: 21–22; ПИ ПЕР 2005: 719).
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ка те го ри је спа ци јал но сти и при мер су струк тур не ка рак те ри сти ке ма ђар ског 
је зи ка – мо гућ но сти до след ног обе ле жа ва ња тзв. трој но сти прав ца (vaJ da 1976: 
4, an drić 2008: 102–105). Раз ли ку ју се у од но су на обе леж је апрок си ма ци је:3 
mellé има обе леж је ap prox [+] (vaJ da 1976: 61), mellől ap prox [–] (vaJ da 1976: 
29), а mel lett ap prox [±] (vaJ da 1976: 46). На и ме, пре ма кри те ри ју му ди на мич-
но сти, ва ри јан та mel lett знак је не у сме ре но сти, тј. од су ства усме ре не ди на-
ми ке, или оп ште усме ре но сти, те ко ло ци ра са ста тич ним гла го ли ма или 
ди на мич ним гла го ли ма не у сме ре ног кре та ња. Услед ова квих обе леж ја, ма-
ђар ска кон струк ци ја ко ју чи ни имен ска реч и ова пост по зи ци ја се ман тич ки 
је екви ва лент на срп ском спа ци јал ном ге ни ти ву с пред ло зи ма по ред и крај 
(vaJ da 1976: 46): ül/áll Zo ran mel lett = се ди/сто ји по ред/крај Зо ра на; megy/
ha lad Zo ran mel lett = про ла зи по ред/крај Зо ра на.4 Струк ту ре с пост по зи ци-
о ним ва ри јан та ма mellé и mellől ка рак те ри ше обе леж је усме ре но сти, при че му 
су оне с пост по зи ци јом mellé ре зер ви са не за адла тив но зна че ње (зна че ње 
за вр шне усме ре но сти или при бли жа ва ња), а оне с пост по зи ци јом mellől за 
абла тив но зна че ње (зна че ње по чет не усме ре но сти или уда ља ва ња). Пр ва, да-
кле, ко ло ци ра с гла го ли ма „при бли жа ва ња”, а дру га с гла го ли ма „уда ља ва-
ња”. Бу ду ћи да се пост по зи ци ја mellé по ја ви ла у ре че ни ца ма с гла го лом leül 
(се сти/се да ти), а пост по зи ци ја mellől у ре че ни ца ма с гла го лом feláll (уста
ти/уста ја ти), мо же се за кљу чи ти да је у ре че ни ца ма (1а) и (2а) гла гол leül 
упо тре бљен као гла гол при бли жа ва ња, а у ре че ни ца ма (3а) и (4а) гла гол feláll 
као гла гол уда ља ва ња.

И срп ски гла гол ски па ро ви се сти/се да ти и уста ти/уста ја ти има ју 
обе леж је ди рек тив но сти. Уко ли ко про ме ни мо тип про стор ног од но са, при ме-
ћу је мо да су гла го ли се сти/се да ти спо ји ви са спа ци јал ним де тер ми на то ром 
адла тив ног ти па, а гла го ли уста ти/уста ја ти са спа ци јал ним де тер ми на-
то ром абла тив ног ти па: 
(7) То је она да ма ко ја се да / је се ла на сто ли цу,
(8) То је она да ма ко ја уста је / је уста ла са сто ли це.

Ло ка ли за тор (сто ли ца) у ре че ни ци (7) пред ста вља за вр шну тач ку кре-
та ња, а у ре че ни ци (8) по чет ну тач ку. И на осно ву ово га, али и на осно ву 
пре во да ре че ни ца (3) и (4) мо же се прет по ста ви ти да гла гол ски пар уста ти/
уста ја ти са др жи зна че ње уда ља ва ња од ло ка ли за то ра, те да ре че ни це (3) и 
(4), иа ко не гра ма тич не у срп ском је зи ку, тре ба раз у ме ти као си ту а ци ју да ту 
у при ме ру (6). 

Уко ли ко, да кле, гла го ли се сти/се да ти са др же зна че ње при бли жа ва ња, 
а гла го ли уста ти/уста ја ти зна че ње уда ља ва ња, пи та ње по ста вље но на 
по чет ку ра да тре ба пре ци зи ра ти и пре фор му ли са ти у пи та ње: За што уз гла-
го ле се сти/се да ти мо же да се оства ри спа ци јал ни ге ни тив с пред ло гом по ред, 
а уз гла го ле уста ти/уста ја ти не мо же?

3 Под тер ми ном ‘ap pro xi ma tio’ под ра зу ме ва се „pri mar no obe lež je troj stva prav ca. Pri bli ža-
va nje oso bi ili stva ri na zna če noj uprav nom reč ju obe le ža va mo zna kom +, uda lja va nje od nje zna kom 
–, a sta nje mi ro va nja (sta tič ni me sni od nos) zna kom ±” (vaJ da 1976: 15). 

4 Име ни цом с пост по зи ци јом mel lett мо же се ис ка за ти и па ра лел но кре та ње. У срп ском 
је та да екви ва лент аку за тив с пред ло гом уз: Иде/кре ће се уз Зо ра на.
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И ов де нам мо же по мо ћи струк тур на ка рак те ри сти ка ма ђар ског је зи ка. 
На и ме, на ве де ним три ма ва ри јан та ма пост по зи ци је за јед нич ко је обе леж је 
‘iux ta’ [+],5 тј. за јед нич ки им је по зи ци о ни па ра ме тар – при па да ју оним еле-
мен ти ма ко ји ма се ис ка зу је ори јен та ци о на кон цеп ци ја спа ци јал но сти, а у 
окви ру њих озна ча ва ју про стор ну бли зи ну објек та ло ка ли за ци је и ло ка ли-
за то ра, без од ре ђи ва ња о ко јој стра ни ло ка ли за то ра је реч. 

И у си сте му срп ског је зи ка по сто је сред ства за ис ка зи ва ње јук ста ло ка-
ли за ци је, тј. прок си мал но сти. Ге ни тив с пред ло гом по ред јед но је од тих 
сред ста ва.6 Ова се кон струк ци ја, нај че шће, сла же са ин ди рек тив ним гла го-
ли ма, али је спо ји ва и са ди рек тив ним се сти/се да ти. Об ја шње ње за ову по-
ја ву мо же би ти у то ме што гла гол се сти при па да тзв. гла го ли ма сме шта ња, 
тј. гла го ли ма фи нал не ди рек тив но сти, ко ји ма се де но ти ра за вр шни ца усме-
ре ног кре та ња, од но сно по че так ми ро ва ња у про сто ру (ПА вло вИћ 2006: 21). 
Гла го ли ма фи нал не ди рек тив но сти свој стве но је пре ра ста ње у ин ди рек тив-
ност (ПА вло вИћ 2006: 22), те та ко се сти пре ра ста у ин ди рек тив но се де ти. 
Бли скост се ман ти ке фи нал не ди рек тив но сти и се ман ти ке ин ди рек тив но сти 
об ја шња ва мо гућ ност да се ге ни тив с пред ло гом по ред оства ри и уз гла го ле 
се сти/се да ти (се сти/се да ти по ред Зо ра на) и уз гла гол се де ти (се де ти по
ред Зо ра на). Ако у гла го ли ма уста ти/уста ја ти пре по зна је мо се ман ти ку 
уда ља ва ња, ја сно је да се уз њих не мо же по ја ви ти ге ни тив с пред ло гом по ред 
јер су не спо ји ви ди рек тив ни гла гол и не ди рек тив на струк ту ра.

У срп ском је зи ку се ма ло ра сто ја ње из ме ђу објек та ло ка ли за ци је и ло ка-
ли за то ра удру же но са зна че њем абла тив но сти или адла тив но сти ис ка зу је 
ге ни ти вом с пред ло зи ма од (абла тив но) и до (адла тив но). 

Као екви ва лент ма ђар ске кон струк ци је ко ју чи ни име ни ца у но ми на ти ву 
и пост по зи ци ја mellől у ли те ра ту ри се на во ди срп ски ге ни тив с пред ло гом 
од. Ј. Вај да (vaJ da 1976: 29) ову екви ва лен ци ју илу стру је, из ме ђу оста лих, и 
при ме ром с гла го лом fellál:
(9) Koc sis felállt az as ztal mellől (vaJ da 1976: 29),
(9a) Ко чиш је устао од сто ла (vaJ da 1976: 29).

Е. Ан дрић (an drić 2002: 88) да је пре глед пост по зи ци ја у ма ђар ском 
је зи ку с при ме ри ма и екви ва лен ти ма у срп ском. При ме ру с пост по зи ци јом 
mellől и ов де од го ва ра ге ни тив с пред ло гом од:
(10) El vet tem a széket a fal mellől (an drić 2002: 88),
(10a) По ме ри ла сам сто ли цу од зи да (an drić 2002: 88).

Ипак, ау тор ка уо ча ва да ова срп ска кон струк ци ја не пре но си у пот пу-
но сти ин фор ма ци ју ко ју има ма ђар ска, што се ви ди из екви ва лен та ко јем 
она до да је и пред лог по ред: од (по ред) + ге ни тив (an drić 2002: 88). На и ме, 
у кон струк ци ји од + ге ни тив не до ста је ин фор ма ци ја о то ме да је обје кат ло-
ка ли за ци је прет ход но за у зи мао по ло жај у бли зи ни ло ка ли за то ра. Та ком би-
на ци ја прок си мал но сти и од ре ђе ног ти па усме ре но сти у срп ском је зи ку је 

5 Обе леж је iux ta „озна ча ва да се рад ња или зби ва ње од ви ја на стра ни осо бе или ства ри 
на зна че не управ ном реч ју, у ње ном бли жем или да љем су сед ству” (vaJ da 1976: 16).

6 И. Ан то нић (2005: 148–149) на во ди ге ни тив с пред ло зи ма до, код, крај, по крај, по ред, 
ми мо. Овим се мо де лом им пли ци ра обе леж је прок си мал но сти.
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мар ки ра на, ма ње при род на јер је рет ка, сто га зах те ва ви ше је зич ког ма те-
ри ја ла.7

2.2. Ов де се, ме ђу тим, на ме ће још јед но пи та ње. На и ме, ре че ни це (5) и 
(6) по ну ђе не као ре ше ње за не гра ма тич не (3) и (4) ука зу ју на то да ни је са свим 
си гур на се ман тич ка ин тер пре та ци ја гла го ла уста ти/уста ја ти као гла го ла 
уда ља ва ња. Ре че ни це (5) и (6) по ду да ра ју се у ин фор ма ци ји о по ста вља њу у 
ус пра ван по ло жај, а раз ли ку ју се по то ме што се у ре че ни ци (5) на ла зи по-
да так о но во у спо ста вље ној си ту а ци ји (ста ја ти по ред Зо ра на), а у ре че ни ци 
(6) по да так о си ту а ци ји ко ја је прет хо ди ла про ме ни по ло жа ја (се де ти по ред 
Зо ра на). Њи ма се за пра во су ге ри ше да је ис каз уста ти/уста ја ти по ред Зо
ра на дво сми слен и не мо же се зна ти да ли је ло ка ли за то ром ис ка за на по чет-
на или за вр шна тач ка кре та ња, од но сно да ли се обје кат ло ка ли за ци је та квом 
про ме ном по ло жа ја уда љио од ло ка ли за то ра, као у при ме ру (6), или му се 
при бли жио, као у при ме ру (5). 

Да се се ман ти ка гла го ла уста ти/уста ја ти не мо же ве зи ва ти ис кљу чи-
во за абла тив ну си ту а ци ју по ка зу ју и при ме ри с не дво сми сле но адла тив ним 
зна че њем:
(11) Уста ла сам на сто ли цу усред ди ску си је, јер сам же ле ла да тим ми ну том ћу-

та ња сми рим агре сив ну ат мос фе ру (po li001024.tx t),
(12) А, јед ном при ли ком, вид но из нер ви ран по сла нич ким сва ђа ма, устао је за 

го вор ни цу и до ба цио ко ле га ма чу ве ну ре че ни цу Ни ко ле Па ши ћа (www.no vo-
sti.rs /.../clan ci.119.html:276096-Li ster-po sle-uni for me).

Ако је тач но да се гла го ли уста ти/уста ја ти мо гу ин тер пре ти ра ти и као 
гла го ли уда ља ва ња и као гла го ли при бли жа ва ња, тре ба ло би да се мо же ре ћи:
(13) (?) То је она да ма ко ја је упра во уста ла / ко ја упра во уста је од Зо ра на, 
(14) (?) То је она да ма ко ја је упра во уста ла / ко ја упра во уста је до Зо ра на.

Го вор ни пред став ни ци срп ског је зи ка ни су у пот пу но сти је дин стве ни 
у по гле ду при хва тљи во сти при ме ра (13) и (14).8 По том пи та њу Кор пус са-
вре ме ног срп ског је зи ка по ка зу је пра вил ност: уз гла го ле уста ти/уста ја ти 
оства ру је се са мо абла тив но од, и то по пра ви лу уз име ни цу сто, као и, 
спо ра дич но, уз објек те с ка рак те ри сти ка ма сто ла, од но сно објек те по ред 
ко јих се обич но за у зи ма се де ћи по ло жај (пулт, шанк, кла вир, шта фе лај, ве
че ра). При мет но је да на ме ра објек та ло ка ли за ци је (обич но гра ма тич ког 
су бјек та) нај че шће ни је са мо про ме на по ло жа ја те ла, већ оства ри ва ње не ке 
дру ге рад ње, а уста ја ње је пред у слов за њу. Ове се рад ње од ви ја ју сук це сив но 
и, син так сич ки гле да но, по ве за не су са став ним од но сом. У ве ћи ни при ме ра 

7 Раз ма тра ју ћи ико нич ност у ста ро срп ској па де жној син так си С. Па вло вић при ка зу је и 
ико нич ност у си сте му па де жа с про стор ним зна че њем. Он за па жа да „струк тур но сло же ни је 
про стор не па де жне кон струк ци је има ју ни жу фре квен ци ју и од ра жа ва ју ког ни тив но сло же-
ни је са др жа је, те су оне из аспек та ди ја грам ске ико нич но сти и ‘ма ње при род не’” (ПА вло вИћ 
2013: 163).

8 Ан ке ти ра но је ше сто ро из вор них го вор ни ка срп ског је зи ка. Тро је ис пи та ни ка сма тра-
ју при хва тљи вим при мер с абла тив ним зна че њем, дво је не при хва та ју, а је дан је озна чио да 
ни је си гу ран. Што се ти че при ме ра с адла тив ним зна че њем, је дан ис пи та ник га сма тра при-
хва тљи вим, док га оста лих пе то ро не при хва та. 
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упра во се овом дру гом пре ди ка ци јом раз ре ша ва ди ле ма на ко ју скре ће па жњу 
М. Ивић: да ли ће на кон уста ја ња не ко ода бра ти да сто ји на ме сту где се за-
те као или ће од мах кре ну ти не куд да ље. Пре о вла да ва ју при ме ри с гла го ли ма 
кре та ња у дру гој пре ди ка ци ји (оти ћи, иза ћи, на пу сти ти, при ћи, по жу ри ти), 
ко ји по ка зу ју да се су бје кат уда ља ва с ме ста на ко јем се на ла зио (15, 16), при 
че му не ки ре фе ри шу и о при бли жа ва њу дру гом ло ка ли за то ру (17, 18). Ова 
дру га рад ња мо же и са мо им пли ци ра ти на ме ру су бјек та да се уда љи (19):
(15) ... а при лич но је не уч ти во да шеф де ле га ци је уста је од сто ла и са це лом сви-

том из ла зи из са ле усред го во ра не ког од сво јих ко ле га (diplprotkl.txt),
(16) Устао је од ве че ре, оти шао у Тор, на сло нио гла ву на во ла и ни је мо гао да не 

за пла че (ko re ni.tx t),
(17) По бе же у ку хи њу. Устао сам од сто ла и по жу рио за њом (po li061209.tx t),
(18) ... на гло је устао од сто ла, при шао про зо ру и за гле дао се у дим из над Бо де-

жи шта (mo li tva Dru.xm l),
(19) Френ ки уста је од сто ла и обла чи свој ка пут (mo110b_n.txt).

По кре ти ко је су бје кат чи ни на кон уста ја ња мо гу би ти и дру га чи је при ро де:
(20) Пле ћић је устао од сто ла, окре нуо се пре ма ме ни др же ћи пи штољ упе рен у 

мо је гру ди, а за тим се чуо пу цањ (po li010509.tx t),
(21) Око два са та ују тру, по сле не ко ли ко по пи је них пи ћа, устао је од сто ла и уда

рио де вој ку (po li071001.tx t).

Уко ли ко се су бје кат опре де љу је да из ве сно вре ме сто ји на ме сту где се 
за те као, че сти су при ме ри у ко ји ма је он устао с на ме ром да не што са оп шти 
при сут ни ма:
(22) Ор ке стар је од сви рао увод ни сет без ги та ри сте, Елинг тон је про ду жа вао ко-

ли ко је мо гао, а он да је устао од кла ви ра и ре као пу бли ци да се „чу ве ни ги-
та ри ста Џан го Ре нарт ве че рас не ће по ја ви ти на овој сце ни” (po li100123.tx t),

(23) Офи цир се нај зад од лу чу је на јед ну не мач ку реч го спо ди на Шу ње ви ћа, уста је 
од сто ла: – Ваш ис каз ће мо про ве ри ти. Иди те и че кај те (co sicb_p_n.tx t).

3. У ма ђар ском је зи ку, су де ћи пре ма за бе ле же ним при ме ри ма,9 ре пер-
то ар име ни ца ко је се по ја вљу ју с гла го ли ма fel kel и fellál с пост по зи ци јом 
mellől ве ћи је и ра зно вр сни ји. 

Од укуп но 133 при ме ра овог ти па кон струк ци ја, ко ли ко је ана ли зи ра но 
овом при ли ком, у 97 по ја вљу ју се име ни це ко је озна ча ва ју пред ме те. Као и 
у срп ском, нај фре квент ни ја је име ни ца as ztal – сто (18 при ме ра), као и оне 
ко ји ма се озна ча ва ју раз ли чи ти ти по ви сто ло ва (íróasztal – пи са ћи сто (14), 
kártyaas ztal – кар та ро шки сто (3), tárgyalóasztal – пре го ва рач ки сто (2), 
konyha as ztal – ку хињ ски сто (1), varróasztal – ши ва ћи сто (1), kommentátori 
as ztal – ко мен та тор ски сто (1)). Фре квент ни су и пред ме ти ко ји фор мом и 
функ ци јом од го ва ра ју пој му сто или се, обич но, на ла зе на ње му. То су име-
ни це и скра ће ни це ти па számítógép – ра чу нар, лап топ, PC, TV (укуп но 10 
при ме ра), ма ши не (оп ште gép – ма ши на, szer ke zet – на пра ва, varrógép – ши ва ћа 
ма ши на, szövőszék – раз бој, rok ka – пре сли ца (укуп но 9 при ме ра)), му зич ки 

9 Пре гле да но је два де сет стра ни ца на ин тер не ту.
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ин стру мен ти (zon go ra – кла вир, dob – бу бањ, vil lanyor go na – елек трич не 
ор гу ље, cselló – ви о лон че ло (укуп но 7 при ме ра)), пул то ви и клу пе (3 при ме-
ра), хра на, пи ће и при бор на сто лу (ebéd – ру чак, kávé – ка фа, sör – пи во, 
pohár – ча ша (укуп но 6 при ме ра). За сту пље не су и име ни це ко ји ма се озна-
ча ва ју ак тив но сти ко је се оба вља ју за сто лом (уоп ште но do log – по сао, 
könyvelés – књи го вод ство, papírmunka – па пи ро ло ги ја (укуп но 3 при ме ра)). 
Ту су и пред ме ти ко ји мо гу би ти сме ште ни на раз ли чи тим објек ти ма, а кон-
струк ци јом fel kel, fellál + mellől им пли ци ра се да се на ла зе на објек ти ма по зи-
ци о но ни жим у од но су на но во у спо ста вље ну пер спек ти ву ста ја ћег по ло жа ја. 
То су, на при мер, játék – играч ка, LE GO – ле го коц ке, könyv – књи га, tankönyv 
– уџ бе ник, sakk – шах. Осим на ве де них, из два ја се и ра зно вр сна гру па пред-
ме та ко ји ма је за јед нич ка ка рак те ри сти ка да су са ми по се би ни ски или су 
у рав ни по да, ни жи су од пер спек ти ве ко ја се до би ја за у зи ма њем ус прав ног 
по ло жа ја. Ин фор ма ци ја је и да ље да је обје кат ло ка ли за ци је прет ход но био 
у по ло жа ју по ред ло ка ли за то ра, а да се про ме ном по ло жа ја по ста вио у ви ши 
по ло жај чи ме се исто вре ме но и уда љио од ло ка ли за то ра. За бе ле же ни су при-
ме ри с име ни ца ма ágy – кре вет, kályha – пећ, jászol – ја сле, tűz – ва тра, máglya 
– ло ма ча, sír – гроб, szőnyeg – те пих, poc solya – ба ра. 

3.1. У срп ским пре во ди ма ма ђар ских при ме ра за бе ле же них у кор пу су 
мо гу се уо чи ти не ке пра вил но сти.

За кон струк ци ју од + ге ни тив ин фор ма то ри се опре де љу ју уко ли ко су 
ло ка ли за то ри објек ти ти па сто ла, пред ме ти ко ји се на ла зе на сто лу, као и 
ра зни дру ги пред ме ти уз ко је се, по пра ви лу, се ди. Под ра зу ме ва се да се обје-
кат ло ка ли за ци је, пре чи на уста ја ња, на ла зио по ред да тог ло ка ли за то ра у 
се де ћем по ло жа ју, а екс пли ци ран је мо ме нат абла тив но сти:
(24) Most ez éppen így történt, fél 11 kor far kaséhes  let tem. Felálltam a gép mellől és 

készítettem ma gam nak egy késői reg ge lit (www.sze re tlek magyaror szag.
hu/a-leg fi no mabb-reg ge li-egy-hir te le),

(24a) Са да се то баш ова ко де си ло, у по ла 11 сам по ста ла глад на као вук. Уста ла 
сам од ма ши не и при пре ми ла сам се би ка сни до ру чак (инф.);

(25) Felállt a szer ke zet mellől, a szemét dörzsölte (www.eu ro pa ki a do.hu /me dia/vak sag.
pdf ),

(25a) Устао је од уре ђа ја, тр љао је очи (инф.);
(26) Ez a Gi venchy ru ha olyan, mint ha alkotója még idő előtt felállt vol na a varrógép 

mellől (www.vo i la mo de.hu /2014/05/me t -ga la-2014-ru has ze mle),
(26a) Ова Жи ван ши је ва ха љи на је та ква као да је њен кро јач пре ра но устао од ши

ва ће ма ши не (инф.);
(27) Olyannyira leköti őket, hogy fél négykor, a mun ka végeztével alig akar nak fel kel ni 

a szövőszék mellől (www.new jsag.hu › Békésszentandrás),
(27a) До те ме ре им за о ку пља па жњу, да у по ла че ти ри, по за вр шет ку по сла је два 

хо ће да уста ну /се одво је од раз бо ја (инф.);
(28) Min den csütörtökön ko ra délután felállt a sakk mellől, fel vet te reverendáját, feljött 

Visegrádról Bu da pe stre (www.krudy.hu/Sza ki rod/Fust Mi lan/Fu sMMuvN55_37.html),
(28a) Сва ког че тврт ка ра но по под не уста јао је од ша хов ске та бле, обла чио је сво ју 

ман ти ју, до ла зио је из Ви ше гра да го ре у Бу дим пе шту (инф.);
(29) (...) sem ők, sem az újon cok nem fog nak elége det ten fel kel ni a PC mellől (www.

pcgu ru.hu/teszt/flas hback-teszt-pc-xbox360-ps3/1458),
(29a) (…) ни они, ни но вај ли је не ће за до вољ но уста ти од ком пју те ра (инф.);
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(30) Kiss Nor bi tehát, ha fel kel el ma rad ha ta tlan Asus lap to pja mellől (for mu la.hu/bul-
var/2016/08/26/kiss-nor bi-es-ke dvenc-ge pei),

(30a) Нор би Киш, да кле, ако уста не од свог не за мен љи вог Асус лап то па (инф.);
(31) Jack felállt a számítógép mellől és a többiekkel együtt az as ztal hoz ült (www.fan-

fic tion.hu/in dex.ph p?ol dal=fan fic&op=html&id),
(31a) Џек је устао од ра чу на ра и сео је са дру ги ма за сто (инф.);
(32) Tamási László fel kelt a do bok mellől és a nagybőgőn ütötte a rit must (passzio.hu/

mo du les.ph p?na me=News&fi le=print&sid=20388),
(32a) Ла сло Та ма ши је устао од буб ње ва и уда рао је ри там на кон тра ба су (инф.);
(33) Ahogy beléptem, felállt a zon go ra mellől egy alac sony em ber, és rám köszönt: 

„Szer busz, Gyula” (sza bad ka is zin haz.com /?p=30&id=16),
(33a) Чим сам ушао, је дан ни зак чо век је устао од кла ви ра и ја вио ми се: „Здра во, 

Ђу ла” (инф.);
(34) To sca ni ni felállt a cselló mellől és el vezényel te meg be te ge dett kollégája helyett az 

Aidát (www.nap kut.hu/na put_2010/2010_10/096.ht m),
(34a) То ска ни ни је устао од ви о лон че ла и ди ри го вао је Аи ду уме сто свог бо ле сног 

ко ле ге (инф.).

Уко ли ко се за ло ка ли за тор ве зу је оба вља ње не ког по сла, кон струк ци ја 
пре но си и фа зну се ман ти ку, тј. уда ља ва ње од ло ка ли за то ра исто вре ме но озна-
ча ва и пре ста нак ба вље ња тим по слом. Не рет ко се, та да, у пре во ду по ја вљу ју 
гла го ли оста ви ти (се) и пре ки ну ти, са мо стал но или у ко ор ди ни ра ном од но су 
с гла го лом уста ти. У том слу ча ју ма ђар ска име ни ца у функ ци ји ло ка ли за-
то ра по ста је обје кат гла го ла оста ви ти/пре ки ну ти:
(35) Sok munkát je lent meg ne vel ni egy kutyát, de an nak is me gvan az előnye, ha az 

em ber kényte len legalább óránként fel kel ni a dol ga mellől, kinyújtóztatni a lábát 
(https://bo oks.go o gle.rs /bo oks?isbn=9635385250),

(35a) Дре си ра ње па са пред ста вља до ста по сла, али има и пред но сти, на при мер, 
чо век је при мо ран да сва ког са та ба рем јед ном оста ви по сао и про тег не но ге 
(инф.);

(36) A mosóban ma ga a főnök is fel kelt a könyvelés mellől, megállt az autó mel lett (to-
tal car.hu /tes ztek/al fa14716),

(36a) У пе ри о ни ци је чак и шеф пре ки нуо во ђе ње књи га, за стао је по ред ау та (инф.);
(37) Már az úri em ber is fel kel a papírmunka mellől (bor.me nu/csil lag ko ze li-ti gris buk fenc),
(37a) Чак је и го спо дин пре ки нуо по сао с па пи ри ма (инф.); 
(38) Mi van például ak kor, ha a szülőnek el kell men nie reg gel dol go zni időre, a gyerek nek 

meg es ze ágában nincs fel kel ni a LE GO mellől (oro sca fe.hu/2016/02/18/elo ter ben- 
-a-gyere kek.../cikk/ke zi srac),

(38a) Шта се де ша ва ако на при мер ро ди тељ мо ра ују тро на вре ме да стиг не на по-
сао, а де те ту не па да на па мет да оста ви ЛЕ ГО (инф.);

(39) Éde sanyja  halálának percében Liturána felállt könyve mellől, és ke ser ve sen fel zo-
ko gott (www.ful lex tra.hu/mo du les.ph p?na me=M_A_I&fi le...op ...), 

(39a) У тре нут ку смр ти сво је мај ке Ли ту ра на оста ви сво ју књи гу, уста де и бол но 
за је ца (инф.);

(40) Az a vic ces, ami kor azt mon dja: „Dol go zni sze retnék!” Ez pe dig azt je len ti, hogy 
feláll a játékai mellől, és azt kéri, üljünk le a tervezőasztalhoz (www.vo us.hu /hi r/ 
20160911-in ter ju-kar man-or si-eks zer ter ve zo),

(40a) Сме шно је ка да ка же: „Во ле ла бих да ра дим!” А то зна чи да уста је, оста вља 
сво је играч ке и тра жи да сед не мо за сто за цр та ње (инф.).
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Ве ћи иза зов има ју ин фор ма то ри ка да тре ба пре ве сти оне струк ту ре у 
ко ји ма је ло ка ли за тор у рав ни по да, од но сно ка да тре ба озна чи ти да се по-
ди за ње објек та ло ка ли за ци је вр ши од боч не стра не ни ског ло ка ли за то ра. У 
та квим су слу ча је ви ма, осим већ спо ме ну те кон струк ци је од + ге ни тив, 
за бе ле же не и оне с гла го ли ма уста ти, ус пра ви ти се, при ди ћи се и спа ци јал ним 
де тер ми на то ри ма у ви ду кон струк ци је по крај/по ред + ге ни тив. Абла тив но зна-
че ње пре по зна је се из при ро де се ман тич ке ве зе гла го ла и спа ци јал не од ред бе:
(41) Ralph felállt a máglya mellől

(ani a nus.gpor tal.hu/por tal/.../155804_1342626741_01318.pdf ),
(41a) Ралф се при ди гао од ло ма че (инф.);
(42) Fel kelt az ágy mellől, ki egyene se dett és figyel te hi deg szem mel, éle sen a fekvőt 

(epa.oszk.hu/00000/00022/00305/09270.htm),
(42a) Устао је по ред кре ве та, ис пра вио се и хлад ним по гле дом, оштро по сма трао 

те ло (инф.);
(43) A nő fel kelt a sír mellől. Oda ment az ajtóhoz, és megállt

(www.tri vi um ki a do.hu/.../Fa ti ma Me lek_Hur rem%20bos zor kanya_b...),
(43a) Же на се ус пра ви ла по ред гро ба. Оти шла је до вра та и ста ла је (инф.);
(44) Kenézy felállt a hul la mellől, le vet te a kesztyűt 

(https://bo oks.go o gle.rs /bo oks?isbn=9633834414),
(44a) Ке не зи се при ди гао по ред ле ша, ски нуо је ру ка ви цу (инф.).

Да би ис каз у ве ћој ме ри био у ду ху срп ског је зи ка, али и да би се ис по-
што ва ла се ман ти ка ма ђар ске кон струк ци је, уба цу је се име ни ца ме сто, ко ја 
је у овом кон тек сту у из ве сној ме ри де се ман ти зо ва на. Она до би ја уло гу да 
озна чи абла тив ни мо ме нат, оства ру је се у ге ни ти ву с пред ло гом са, а за тим 
се де тер ми ни ра кон струк ци јом по ред + ге ни тив ко ја но си ин фор ма ци ју о 
по зи ци о ном па ра ме тру:
(45) Mártonka fel kelt a tűz mellől, melynek lángját bámulta már hosszú idő óta (www.

was sal bert.eu/wa sal bert/mu vei/.../eg yedul_a_vi lag_el len.pd f),
(45a) Мар тон ка је устао са свог ме ста по ред ва тре, у чи ји је пла мен већ ду го зу рио 

(инф.);
(46) Szep tem ber 14-én 10 óra 04 perc kor a kezelő te rem ben a hat mun ka helyen be fe jezték 

a shi at su-masszázst, az utolsó kezelő is fel kelt a szőnyege mellől (www.magyar re-
kord.hu /ku lon le ges-ja pan-masszaz sbol-24-oras-foly...),

(46a) 14. сеп тем бра у 10 са ти и 4 ми ну та су у про сто ри ји за трет ман/те ра пи ју на 
шест рад них ме ста за вр ши ли ши ат су ма са жу, устао је и по след њи те ра пе ут 
с ме ста по ред про стир ке (инф.).

3.2. У сра змер но ма њем бро ју при ме ра (укуп но 36) за бе ле же ни су ло-
ка ли за то ри с обе леж јем жи во [+]. У та квим је кон струк ци ја ма обје кат ло ка-
ли за ци је, та ко ђе с обе леж јем жи во [+], пре по ста вља ња у ус пра ван по ло жај 
за у зи мао по зи ци о но ни же ме сто, а кон струк ци ја но си по да так и о то ме да је 
то ме сто би ло по ред не ке осо бе. 

У јед ном при ме ру ин фор ма тор се опре де лио за ре ше ње као што је да то 
у при ме ри ма (45а) и (46а):
(47) Felállt az ügynök mellől és a koc si meg ma radt része felé sétált

(https://bo oks.go o gle.rs /bo oks?isbn=9633974984), 
(47a) Устао је са свог ме ста по ред аген та и по шао ка де лу ау та ко ји је остао чи тав 

(инф.).
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У пре во ду се, по пра ви лу, по ја вљу је ма њак или ви шак ин фор ма ци ја у 
од но су на ори ги нал ни текст. Уко ли ко се, на при мер, из кон тек ста зна да је 
не ка осо ба, пре уста ја ња, за у зи ма ла ле же ћи по ло жај у кре ве ту крај не ке 
дру ге осо бе, у пре во ду се мо же оства ри ти гла гол уста ти, нај че шће пра ћен 
абла тив ном про стор ном од ред бом из кре ве та. Ма њак ин фор ма ци ја са сто ји 
се у то ме што не ма по да тка о то ме да је прет ход ни по ло жај ка рак те ри са ла 
по зи ци ја по ред не ке осо бе:
(48) A lap információi sze rint a fi a tal fiú a tragédia előtti éjszakát a barátnőjénél töltötte, 

majd haj nal ban fel kelt mellőle, magához vett egy vadásztőrt (www.ori go.
hu/.../20160314-ba rat no je-ag yabol-in dul ha tott-ol ni-vi v...),

(48a) Пре ма ин фор ма ци ја ма ли ста, мла дић је ноћ пре тра ге ди је про вео код сво је 
де вој ке, а за тим је у зо ру устао из кре ве та у ко јем је она на ста ви ла да спа ва, 
узео је ло вач ки нож (инф.); 

(49) Most meg egyedül nem al szik. Délután is csak ve lem, és ha fel ke lek mellőle felébred 
(www.gyako ri ker de sek.hu › Gyerekvállalás, ne velés › Kisgyere kek),

(49a) А са да не спа ва ка да је сам. И по под не са мо са мном, а ако уста нем из кре ве та 
бу ди се (инф.).

Че сто, ипак, ин фор ма то ри има ју по тре бу да до да ју и по да так о прет ход-
ном по ло жа ју, ко ји је за у зи ман крај не ке осо бе, и тај по да так раз ви ја ју у ре ла-
тив ну кла у зу ко ја се од но си на име ни цу у функ ци ји од ред бе за ме сто или 
да ту име ни цу про стор но од ре ђу ју. У том слу ча ју на ста је ви шак ин фор ма ци ја 
у од но су на по ла зни текст:
(50) Sta cey mély álomba merült, de Nat han valószínűleg nem volt olyan fáradt és fel kelt 

anyukája mellől (www.li fe.hu /.../20160530-fel for ro so dott-au to ban-ha gyot t-gyere ke...),
(50a) Стеј си је за спа ла ду бо ко, али Неј тан ве ро ват но ни је био то ли ко умо ран и устао 

је из кре ве та у ко јем је ле жао по ред сво је мај ке (инф.);
(51) ... melyben a királyné egy este fel kel az ágyból férje mellől, hogy ti tok ban kilopózzon 

a tem plom ba imádkozni (https://hu.wi ki pe dia.or g/wi ki/Rin gel he i mi_Ma til da),
(51a) ... у ко јој кра љи ца јед но ве че уста не из кре ве та, у ко јем је ле жа ла по ред свог 

му жа, ка ко би се у тај но сти ис кра ла у цр кву да се по мо ли (инф.);
(52) Hónapokkal később együtt játszottak a kislánnyal, a kis fiú járókában volt mel lettük. 

Az asszony egy pil la na tra fel kelt Zsófi mellől, hogy megtörölje a kic si orrát (csa lad-
ha lo.hu/cikk/egeszseg-es-le lek/agressziv-gyere kek),

(52a) Ме се ци ма ка сни је игра ла се с де вој чи цом, а деч кић је био по ред њих у хо да-
ли ци. Же на је на час уста ла са ме ста на ко ме се игра ла са Жо фи ка ко би ма лом 
обри са ла нос (инф.);

(53) ...szur kol tak ma a lelátóról a magyar vízilabda válogatottnak, Orbán Vik tor pe dig 
fel kelt Gyárfás Tamás mellől, és oda ment hozzájuk gratulálni
(https://www.in sta gram.co m/p/BJTfIFhgWRi),

(53a) ... на ви ја ли су да нас са три би на за ма ђар ску ва тер по ло ре пре зен та ци ју, а Вик-
тор Ор бан је устао са се ди шта по ред Та ма ша Ђар фа ша и при шао је да им 
че сти та (инф.).

3.3. У кор пу су је с гла го лом fellál за бе ле жен и ма њи број при ме ра (укуп но 
9) у ко ји ма се по ја вљу је пост по зи ци ја mellé, кон струк ци ја ко ја има адла тив но 
зна че ње. Као срп ски екви ва лент ове кон струк ци је у ли те ра ту ри се на во ди 
пред ло шко-па де жна кон струк ци ја по ред + ге ни тив (vaJ da 1976: 61). У овом 
слу ча ју Е. Ан дрић (an drić 2002: 88) уо ча ва по тре бу да се до да ин фор ма ци ја 
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о усме ре но сти, тј. о при бли жа ва њу објек та ло ка ли за ци је ло ка ли за то ру: (до) 
по ред + ге ни тив. Кон струк ци ја по ред + ге ни тив у пре во ди ма се по ја вљу је 
уз гла го ле ус пра ви ти се и при ди ћи се, а до + ге ни тив уз гла гол пе ња ти се. 
С ди рек тив ним гла го лом ста ја ти (у зна че њу ди за ти се у сто је ћи став) 
оства ру ју се обе на ве де не мо гућ но сти, као и кон струк ци ја уз + аку за тив:
(54) A lány (...) úgy állítja meg a lo vat, hogy Tamás a ha sa alá kerüljön.

- Hé, mit csinálsz? – kérdi ne ve tve a srác, és meg si mo ga tja a fe je fe lett levő 
szőrhalmazt (...). Aztán felnéz a lóra. Feláll mellé, és meg si mo ga tja a nyakát (http://
sa rah me rus sai.blog spot.rs/2016/01/kmn-0204-va la mit-va la mi ert-11-fe je zet.html),

(54a) Де вој ка (...) за у ста вља ко ња на на чин да Та маш до спе ис под ње го вог сто ма ка.
- Хеј, шта ра диш? – упи та де чак сме ју ћи се и по ма зи го ми лу дла ке из над сво-
је гла ве (...). За тим по диг не по глед пре ма ко њу. Ус пра вља се по ред ње га и 
по ма зи га по вра ту (инф.);

(55) (...) aki még nem ta pas ztal ta meg, milyen úgy vécére men ni, hogy egy egyéves be-
ro bog utána, a deszkába ka pas zko dva feláll mellé, és megpróbál benyúlni alá a 
csészébe, an nak unal mas és eseményte len az éle te (https://zor csi.hu/2009/07/.../306-
fe je zet-ug yes -okos-log-a-nyel vem...),

(55a) (...) онај ко још ни ка да ни је ис ку сио ка ко је ићи у ве-це а да при том јед но го-
ди шње де те утр ча ва за њим, др же ћи се за да ску при ди же по ред ње га и по ку-
ша ва да пру жи ру ку у шо љу ис под ње га, има до са дан и мо но тон жи вот (инф.);

(56) Az első ver ssza kra min den ki éne kel ve ki vo nul középre, s feláll egymás mellé 
(http://min de no vi.gpor tal.hu/gin dex.php ?pg=27866071&nid =4588654),

(56a) Код пр ве стро фе сви из ла зе на сре ди ну пе ва ју ћи и ста ју јед ни по ред дру гих 
(инф.);

(57) Seth feláll a kávézóban a pul tra (...) kezét nyújtja a lányhoz, aki meg fo gja és feláll 
mellé 
(http://www.magyar szin kron.hu /?mo du le=news&ac tion=show&nid=172881),

(57a) Сет се пе ње у ка фе те ри ји на шанк (...) пру жа ру ку ка де вој ци, ко ја је хва та и 
пе ње се до ње га (инф.);

(58) Az első hir detésre  jelentkező feláll, beáll a kör közepére és el mon dja, hogy melyik 
hir detés iránt érdeklődik. A hirdető ilyen kor feláll mellé, és tárgyal nak (nfsz.mun-
ka.hu/re so ur ce.aspx?Re so ur ceID=szoc pol_szmm_ja tek),

(58a) Онај ко ји се ја вља на пр ви оглас уста је, ста је у сре ди ну кру га и тре ба да из-
ло жи за ко ји се оглас ин те ре су је. Огла ши вач та да ста је до ње га и раз го ва ра-
ју (инф.);

(59) Feláll a díszőrség a le ta kart emlékmű mellé, ill. a mi kro fon köré (www.so pron.hu /
upload/va ros/pa neu-pik nik/ko hi da.ht m),

(59a) По ча сна стра жа ста је уз по кри вен спо ме ник, тј. око ми кро фо на (инф.).

4. У ра ду се по шло од кон ста та ци је М. Ивић, пре ма ко јој го вор ни ци ма 
срп ског је зи ка ни је при род но да ка жу *Устао је по ред ње. При ка за но је ње но 
обра зло же ње и ука за но је на по тре бу да се оно до пу ни но вим за па жа њи ма. 

Уста но вље но је да се гла гол уста ти че шће ин тер пре ти ра као гла гол 
ко јим се озна ча ва уда ља ва ње објек та ло ка ли за ци је од ло ка ли за то ра, ма да 
ни је ис кљу че на ни ње го ва упо тре ба у зна че њу при бли жа ва ња. Ди рек тив на 
се ман ти ка гла го ла уста ти тре ба ло би да оне мо гу ћа ва да се уз ње га оства ри 
кон струк ци ја по ред + ге ни тив.

Увид у струк ту ру ма ђар ског је зи ка по ка зао је да се пост по зи ци јом mel
lett, ко ја се мо же сма тра ти екви ва лен том срп ског пред ло га по ред, озна ча ва 
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ми ро ва ње или не у сме ре но кре та ње. Она има и сво је ва ри јан те: абла тив ну 
mellől и адла тив ну mellé, ко ји ма, пре ма кон тра стив ној ли те ра ту ри, од го ва-
ра ју срп ске кон струк ци је од (по ред) и (до) по ред. 

С гла го ли ма fel kel и feláll, као што је то слу чај у срп ском уз гла гол 
уста ти, че шће се оства ру је абла тив на кон струк ци ја. На осно ву по сто је ће 
ли те ра ту ре, али и кор пу са фор ми ра ног за овај рад, кон ста то ва но је да се као 
чест екви ва лент ма ђар ског fel kel/feláll mellől оства ру је кон струк ци ја од + 
ге ни тив, уз огра ни че ње да ло ка ли за тор има обе леж је жи во [–]. Овај је екви-
ва лент нај фре квент ни ји ка да су ло ка ли за то ри објек ти ти па сто ла и пред ме та 
ко ји се на ње му на ла зе. Ин фор ма то ри се, иа ко то ни је са свим у ду ху срп ског 
је зи ка, по не кад опре де љу ју за кон струк ци ју уста ти по ред/по крај + ге ни тив 
с абла тив ном се ман ти ком. То су си ту а ци је ка да су ло ка ли за то ри у рав ни 
по да и ка да се же ли по сти ћи зна че ње да се по ди за ње објек та ло ка ли за ци је 
вр ши од боч не стра не ни ског ло ка ли за то ра. С ци љем да ис каз у ве ћој ме ри 
бу де у ду ху срп ског је зи ка уво ди се и име ни ца ме сто у ге ни ти ву с пред ло-
гом са, ко ја се де тер ми ни ра кон струк ци јом по ред + ге ни тив (уста ти с ме
ста по ред + ге ни тив). У ма ђар ском је зи ку не ма пре пре ке да се у функ ци ји 
ло ка ли за то ра по ја ви и име ни ца с обе леж јем жи во [+]. У за бе ле же ним при-
ме ри ма се, као пре вод ни екви ва лент, не по ја вљу је оче ки ва на кон струк ци ја 
од + ге ни тив, ни ти нео ве ре на по ред + ге ни тив. Уме сто то га оства ру ју се 
струк ту ре с мањ ком или ви шком ин фор ма ци ја у од но су на ма ђар ски је зик. 
С ма њом уче ста ло шћу је у ма ђар ском за бе ле же на адла тив на кон струк ци ја 
feláll mellé. Ин фор ма то ри од го ва ра ју ћу се ман ти ку у срп ском по сти жу гла го-
ли ма ус пра ви ти се, при ди ћи се, ста ја ти (с ди на мич ким зна че њем) и пред ло-
шко-па де жним кон струк ци ја ма по ред + ге ни тив, до + ге ни тив и уз + аку за тив.

Ана ли за је по ка за ла да пре во ђе ње ма ђар ских ре че ни ца с гла го ли ма 
fel kel/feláll и пост по зи ци ја ма mellől и mellé ни је лак за да так јер у срп ском 
је зи ку не до ста је фор мал но екви ва лент на кон струк ци ја ко ја исто вре ме но 
узи ма у об зир и ди на мич ки аспе кат (абла тив ну или адла тив ну усме ре ност) 
и по зи ци о ни аспе кат (обе леж је прок си мал но сти, тј. јук ста ло ка ли за ци је).
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Ду шан ка Зве кић-Ду ша но вић

ON THE PRO BLEMS OF SPA CI A LITY IN SER BIAN AND HUN GA RIAN:
*УСТАО ЈЕ ПО РЕД ЊЕ – FEL KELT MELLŐLE

S u m  m a r y

This pa per se ar ches for an ex pla na ti on of why struc tu res of the type *ustao je po red nje ‘he 
stood up be si de her’ in Ser bian are not ac cep ta ble, whi le the for mally equ i va lent Hun ga rian struc tu re 
fel kelt mellőle is qu i te com mon. The se man tics of the gi ven verb is analyzed, along with the pos si-
bi lity of com bi ning it with a cor re spon ding spa tial de ter mi ner. It was esta blis hed that the Ser bian 
verb usta ti is mo re of ten in ter pre ted as one with which the dis tan cing of the ob jec ti ve of lo ca li za tion 
from the lo ca li zer is in di ca ted, alt ho ugh its use to sig nify dra wing ne a rer is al so not ex clu ded. The 
di rec ti ve se man tics of the verb usta ti sho uld ma ke it im pos si ble that the po red+ge ni ti ve con struc tion 
is re a li zed.

In sight in to the struc tu re of Hun ga rian has shown that mel let (which can be con si de red as the 
equ i va lent of the Ser bian pre po si tion po red) in the post po si tion in di ca tes stil lness or mo ve ment in 
an un de fi ned di rec tion. It al so has va ri a ti ons: the abla ti ve mellől and al la ti ve mellé which, ac cor ding 
to the con tra sti ve li te ra tu re, cor re spond to the Ser bian con struc tion od (po red) and (do) po red. With 
the Hun ga rian verbs fel kel and feláll, just as it is in the ca se of the Ser bian, next to the verb usta ti the 
abla ti ve con struc tion is mo re of ten re a li zed, alt ho ugh the al la ti ve is not ex clu ded. This pa per pre sents 
the cha rac te ri stics of the Ser bian equ i va lents of this type of Hun ga rian struc tu re.

The analysis shows that the tran sla tion of Hun ga rian sen ten ces with the verbs fel kel/feláll and 
the post po si ti ons mellől and mellé is no easy task be ca u se in Ser bian the re is no for mal equ i va lent 
con struc tion which si mul ta ne o usly ta kes in to con si de ra tion both the dyna mic aspect (abla ti ve or 
al la ti ve di rec ti o na lity) and the po si ti o nal aspect (the fe a tu res of pro xi mity, i.e. jux ta lo ca li za ti on.)
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Ta tja na Pa u no vić

FO CUS ON FO CUS: PRO SO DIC SIG NALS OF UT TE RAN CE-LE VEL  
IN FOR MA TION STRUC TU RE IN L1 SER BIAN, L1 EN GLISH,  

AND SER BIAN L2 EN GLISH*

This study ad dres ses the way pro so dic cu es of pitch and in ten sity are used to sig nal 
fo cus vs. bac kgro und, and broad vs. nar row vs. con tra sti ve fo cus in a bro a der di sco ur se con-
text in Ser bian, En glish, and Ser bian EFL. The analysis in clu ded the aco u stic cu es of pitch 
(F0 ma xi mum, mi ni mum, mean; pitch ran ge) and in ten sity (mi ni mum, ma xi mum, mean). The 
re sults sho wed that L1 Ser bian and L1 En glish spe a kers used dif fe rent cu es to sig nal nuc le ar 
pro mi nen ce, and pri o ri ti zed bet we en fo cus sco pe and type dif fe rently. EFL stu dents’ En glish 
sho wed hybrid pro per ti es bet we en the ir L1 and L2. The in flu en ce of the ir spe ci fic va ri ety of 
L1 Ser bian, the Pri zren-Ju žna Mo ra va di a lect, was ma ni fe sted at both the pho no lo gi cal le vel 
(dif fe rent use of sig nals) and the pho ne tic le vel (the re a li za tion of pro so dic sig nals).

Key words: fo cus, pitch, in ten sity, Pri zren-Ju žna Mo ra va di a lect, Ser bian EFL.

У ра ду је пред ста вље но ис тра жи ва ње упо тре бе то на и ин тен зи те та као про зо диј-
ских сиг на ла за ис ка зи ва ње ре че нич ног фо ку са, као и раз ли ка из ме ђу ши ро ког, уског и 
кон тра стив ног фо ку са у срп ском и ен гле ском је зи ку, и у ен гле ском као стра ном је зи ку 
код срп ских го вор ни ка. Ана ли зи ра на су аку стич ка свој ства то на (F0 ми ни мум, мак си-
мум, сред ња вред ност; оп сег ви си не то на) и ин тен зи те та (ми ни мум, мак си мум, сред ња 
вред ност). Ре зул та ти су по ка за ли да се у срп ском и ен гле ском је зи ку ко ри сте раз ли чи та 
про зо диј ска сред ства за озна ча ва ње фо ку сног екс по нен та (ну кле у са), као и раз ли чи ти 
при о ри те ти у озна ча ва њу оби ма и ти па фо ку са. У ен гле ском као стра ном је зи ку уо че на 
су хи брид на свој ства, а ути цај ма тер њег ва ри је те та срп ског је зи ка ис пи та ни ка, при-
зрен ско-ју жно мо рав ског ди ја лек та, ма ни фе сто вао се ка ко на фо но ло шком ни воу (кроз 
упо тре бу раз ли чи тих про зо диј ских сиг на ла), та ко и на ни воу фо нет ске ре а ли за ци је 
про зо диј ских сиг на ла.

Кључ не ре чи: фо кус, тон, ин тен зи тет, при зрен ско-ју жно мо рав ски ди ја лект, ен гле-
ски као стра ни је зик код срп ских го вор ни ка

1. in tro duc tion. The se man tic-prag ma tic no tion of fo cus ex pres ses the idea 
that spe a kers sig nal the in for ma tion struc tu re (hal li day 1967) of what is be ing 
said, that is, the ir as sump ti ons abo ut the com mu ni ca ti ve im por tan ce of in for ma-
tion for the in ter lo cu tor (cha fe 1976). The fo cu sed new in for ma tion, cen tral to 
the com mu ni ca ti ve act, is di stin gu is hed from the pre sup po sed or gi ven in for ma-
tion, which re ma ins in the bac kgro und be ca u se it is “as su med by the spe a ker to 
be sha red by him and the he a rer” (Jac Ken doff 1972: 230). Fu rt he r mo re, spe a ke rs 
ma na ge to sig nal the ir in ten ded fo cus sco pe, i.e. broad, who le-ut te ran ce (or phra se) 
fo cus vs. nar row, one-word fo cus,1 as well as the in ten ded fo cus type, i.e. whet her 

* The study is part of the pro ject (No. 183/1-16-1-01) Mo dern Trends in Re se ar ching En glish 
Lin gu i stics and An glop ho ne Li te ra tu re and Cul tu re, Uni ver sity of Niš, Fa culty of Phi lo sophy. So me 
of the fin dings we re pre sen ted at the 6th In ter na ti o nal Con fe ren ce on En glish Pro nun ci a tion: Is su es 
and Prac ti ces, 17-18. May 2019, Fa culty of Phi lo logy, Ss. Cyril and Met ho di us Uni ver sity, Sko pje.

1 Nar row fo cus is so me ti mes de fi ned as the one in which “only a sin gle aspect of an event (e.g., 
the agent, the ac tion, the pa ti ent, etc.) is fo cu sed”, whi le broad fo cus “fo cu ses an en ti re event” (Breen 
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it is con tra sti ve or not. Alt ho ugh lan gu a ges dif fer with re spect to the ir syntac tic 
and morp ho lo gi cal re a li za tion of in for ma tion struc tu re (cf. féry 2007; féry – 
Krif Ka 2008; val du vi – eng dahl 1996), in spe ech fo cus is pri ma rily lin ked to 
ex pres sing pro so dic pro mi nen ce and the hig hlig hting (gri ce – Ba u man 2007) 
fun ction of in to na tion. Ho we ver, even the com mon pho no lo gi cal ex pres si ons of 
pro mi nen ce show cross-lin gu i stic va ri a tion (féry 2007). In ve sti ga ti ons ac ross 
dif fe rent lan gu a ges2 ha ve do cu men ted cross-lin gu i stic dif fe ren ces in pro so dic 
fo cus mar king at both the pho no lo gi cal le vel and the le vel of the gra di ent pho ne tic 
re a li za tion of pro so dic sig nals, which can be highly lan gu a ge-spe ci fic (Ba u mann 
et al. 2006; crut ten den 2006; gri ce – Ba u mann 2007).

With com plex cross-lin gu i stic va ri a tion, it can be ex pec ted that the fo cus-
mar king pro sody in a fo re ign lan gu a ge (L2) wo uld of ten show spe ci fic pro per ti es, 
and the in flu en ce of the spe a ker’s mot her-ton gue (L1). The study pre sen ted he re 
aims to ob ser ve the fo cus-mar king pro sody in L1 Ser bian as com pa red to L1 En glish, 
and the ir pos si ble in ter ac tion in Ser bian L2 En glish le ar ned as a fo re ign lan gu a ge 
in a for mal edu ca ti o nal con text (EFL).

2. fo cuS-mar King Pro Sody

2.1. fo cuS-mar King Pro Sody in en gliSh. In En glish, the main fac tor in as sig-
ning pitch ac cent (Bo lin ger 1958) or nuc le ar to ne (hal li day 1967) to an ele ment 
of an ut te ran ce is whet her the in for ma tion it con veys is new, or old, or con tra sti ve 
(crut ten den 19972: 97). Pitch was tra di ti o nally con si de red to be the main aco u stic 
mar ker of pro mi nen ce (le hi Ste 1970), and fo cus was ob ser ved as a com mu ni ca ti ve 
fun ction ma inly ma ni fe sted thro ugh F0 va ri a ti ons (Ladd 1996 in Xu – Xu 2005: 
159), such that new in for ma tion is sig nal led by high pitch and gi ven or bac kgro-
un ded in for ma tion by low pitch (Brown 1983; cha fe 1976; wen ner Strom 1994). 
In cre a sed du ra tion and in ten sity are al so po in ted out as mar kers of pro mi nen ce 
(Bo lin ger 1989), em pi ri cally shown to sig nal fo cus (Breen et al. 2010). In a se ri-
es of ex pe ri ments Breen and col le a gu es fo und that spe a kers of Ame ri can En glish 
syste ma ti cally sig nal led fo cus pri ma rily by fo ur aco u stic fe a tu res – in cre a sed 
word du ra tion, ma xi mum word in ten sity, mean F0, and ma xi mum F0 (Breen et 
al. 2010: 1089).

The pho ne tic cu es of pitch ran ge ex pan si on and com pres sion ha ve al so been 
iden ti fied as re le vant. Xu and Xu (2005) ob ser ved that in (Ame ri can) En glish 
dec la ra ti ves “the pitch ran ge of the fo cu sed item is ex pan ded, the pitch ran ge of 
the post-fo cus items, if any, is com pres sed and lo we red, and the pitch ran ge of the 
pre-fo cus items, if any, re ma ins ne u tral” (Xu – Xu 2005: 186). In deed, the se aco u stic 
cor re la tes of fo cus we re fo und in a num ber of lan gu a ges be si de En glish: “on-fo cus 
in cre a se of pitch ran ge, du ra tion and in ten sity; post-fo cus com pres sion and lo we ring 
of pitch ran ge and in ten sity” (Xu 2011: 110‒111). 

et al. 2010: 1047). In so me de scrip ti ons, a three-way dis tin ction is used – ma xi mal, in ter me di a te and 
mi ni mal fo cus (cf. Sto Par 2017: 294), but in most de scrip ti ons all lar ger syntac tic units, e.g. verb 
phra ses, are re gar ded as ca ses of broad fo cus, and only sin gle-word fo cus as nar row (chen 2012: 
249; Ladd 1980; Sel KirK 1984).

2 So me of them Sla vic, such as Czech and Po lish (ha mla o ui et al. 2018), Slo ve ne and Rus sian 
(Sto Par 2017), or Bul ga rian (an dre e va et. al. 2017).
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With re spect to mar king fo cus types, Cha fe (1976) sta tes that con tra sti ve fo cus 
is sig nal led by high pitch, as is non-con tra sti ve new in for ma tion, but with a dif fe rent 
ove rall pitch con to ur, and Sel kirk (2008) po ints out that the gre a ter pro mi nen ce 
of con tra sti ve fo cus is ac hi e ved by the aco u stic fe a tu res of du ra tion and “pitch 
bo ost” (Sel KirK 2008: 334, ba sed on Katz – Sel KirK 2005/6). Ho we ver, Ame ri can 
En glish spe a kers ha ve al so been fo und to pro du ce non-con tra sti ve fo cus with 
hig her mean and ma xi mum F0 on the fo cu sed word, whi le con tra sti ve fo cus had 
gre a ter in ten sity (Breen et al. 2010: 1090). 

Fo cus sco pe is al so de scri bed as con si stently mar ked in En glish. Breen and 
col le a gu es (2010) fo und that in Ame ri can En glish nar row fo cus (in Ob ject po si tion) 
had hig her F0 and lon ger du ra tion com pa red to broad fo cus, whi le broad fo cus 
had hig her in ten sity. In So ut hern Bri tish En glish, Sityaev and Ho u se (2003) fo und 
that the re we re “no ro bust pho ne tic cu es in the ac cen ted word it self for di sam bi-
gu a ting bet we en broad, nar row and con tra sti ve fo cus” (Sityaev – ho u Se 2003: 
1822), but, rat her, “small but sig ni fi cant dif fe ren ces”: com pa red to broad fo cus, 
nar row and con tra sti ve fo cus we re mar ked by in cre a sed du ra tion, whi le, con trary 
to the tra di ti o nal cla im, con tra sti ve fo cus was not as so ci a ted with ‘bo o sted’ F0 
pe aks, or ‘de layed ’ F0 pe aks, alt ho ugh when sen ten ce-fi nal it sho wed a smal ler 
de gree of dow nstep than broad or nar row fo cus (Sityaev – ho u Se 2003: 1822).

So me of the dif fe ren ces bet we en the fin dings of the se stu di es co uld be ascri bed 
to dif fe rent re se arch met ho do logy, pa r ti cu larly eli ci ta tion tec hni qu es (e.g. pic tu res 
in Breen et al., 2010) or the par ti ci pants’ awa re ness of the po ten tial am bi gu ity 
with re spect to fo cus sco pe and type (cf. BiS hoP 2012), but so me may re flect the 
dif fe ren ces in the fo cus-mar king pro sody in re gi o nal or so ci o lin gu i stic va ri e ti es 
of En glish.

2.2. fo cuS-mar King Pro Sody in Ser Bian. In Büring’s (2010) fo cus typo logy, 
Ser bian be longs to ‘mi xed lan gu a ges’, in which eit her syntac tic or pro so dic mar king 
can be used, whic he ver is mo re ap pli ca ble in the gi ven con text. This ob ser va tion was 
ba sed on Go dje vac’s (2000) de scrip tion of fo cus mar king in Ser bian (i.e. Ser bo- 
-Cro a tian, the ‘sto ka vian-eka vian’ va ri ety), whe re she fo und that pro so dic and 
po si ti o nal syntac tic de vi ces, ma inly word or der, pro vi de se pa ra te but re la ted fo cus-
-mar king cu es. A si mi lar con clu sion is put for ward by Ha lup ka-Re še tar (2010), and 
Sre do je vić (2017). 

Fo cus-mar king pro sody in Ser bian has been stu died ma inly in re la tion to the 
system of fo ur le xi cal pitch ac cents (‘fal ling’ and ‘ri sing’, eit her ‘short’ or ‘long’), 
which com bi ne the pho ne tic pro per ti es of pitch and du ra tion to sig nal le xi cal pro-
mi nen ce (in Ke laS – zec 1988; le hi Ste – ivić 1963; 1986), with a si mi lar to ne 
mo ve ment in the sa me type of ac cent, ‘fal ling’ or ‘ri sing’ (ПЕ ТРо вИћ – ГУ дУ РИћ 
2010). Sin ce in Ser bian ut te ran ce-le vel pro mi nen ce is de scri bed as pro so di cally 
sig nal led by hig her F0, lon ger du ra tion and in cre a sed in ten sity, the in ter ac tion of 
le xi cal pitch ac cent and fo cus pro sody can be qu i te com plex; espe ci ally so con si-
de ring that the pho ne tic pitch pe ak alig nment is de scri bed as ‘early’ in fal ling 
ac cents (re ac hed wit hin the ac cen ted sylla ble) and ‘la te’ in ri sing ac cents (on the 
first post-ac cen ted sylla ble) (лЕ хИ сТЕ – ИвИћ 1996: 226‒7), and that in cer tain 
con texts sen ten ce in to na tion can ne u tra li ze le xi cal ac cent dif fe ren ces (лЕ хИ сТЕ 
– ИвИћ 1996: 266). 
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With re spect to fo cus sco pe and type, Le hi ste and Ivić (1986; 1996), ob ser-
ving the in ter ac tion of syntac tic po si tion and pro sody in dec la ra ti ve ut te ran ces, 
fo und that in ‘no emp ha sis’ ut te ran ces the first word had the hig hest F0 pe ak and 
the ste e pest F0 fall, but they had lo wer F0 va lu es on all stres sed sylla bles com pa-
red to the re a li sa tion of the sa me ut te ran ces with one word ‘emp ha si sed’ (лЕ хИ сТЕ 
– ИвИћ 1996: 234). Si mi larly, di scus sing the in flu en ce of con tra sti ve fo cus on 
le xi cal pro so dic-ac cent re a li za tion, in a fol low-up to his pre vi o us stu di es (Sre do-
Je vić 2011; 2015) Sre do je vić (2017) fo und that the No vi Sad spe a kers sig nal led 
con tra sti ve fo cus by hig her F0 pe aks, a wi der ‘to ne in ter val’, mo re pro no un ced 
pitch mo ve ment, in cre a sed in ten sity, and pro lon ged du ra tion. In words un der fo cus, 
the mi ni mum and ma xi mum F0 we re hig her than when the sa me words we re not 
fo cu sed, and the ‘to ne in ter val’ bet we en the pitch pe ak and the end of the word 
was gre a ter for words with both ‘fal ling’ and ‘ri sing’ ac cents (Sre do Je vić 2017: 181). 
The words un der con tra sti ve fo cus al so sho wed in cre a sed in ten sity and du ra tion 
(Sre do Je vić 2017: 183).

Ho we ver, the re is a gre at de gree of re gi o nal va ri a tion in the re a li za tion of 
le xi cal ac cents in Ser bian, and this ne eds to be ta ken in to ac co unt in com pa ra ti ve 
cross-lin gu i stic in ve sti ga ti ons. As an il lu stra tion, in her study of pitch pe ak alig nment 
re la ti ve to fo cus sco pe3, Smi lja nić (2006) com pa red the da ta from two di a lects of 
Ser bo-Cro a tian: the va ri ety of Ser bian spo ken in Bel gra de, with the fo ur le xi cal 
pro so dic ac cents, and the va ri ety of Cro a tian spo ken in Za greb, which, as shown 
by Le hi ste and Ivić (1986), do es not ha ve the le xi cal pitch con trast. She fo und that 
pe ak alig nment was “gre atly sen si ti ve to a com bi na tion of le xi cal, prag ma tic and 
pro so dic fac tors”, so nar row fo cus was pho ne ti cally re a li zed in qu i te dif fe rent 
ways in the two va ri e ti es (Smi lJa nić 2006: 514)4. Li ke wi se, the re gi o nal va ri e ti es 
of Ser bian which do not ma ke le xi cal pitch con trasts fo und in stan dard Ser bian 
may show pho ne ti cally spe ci fic in ter ac tion with fo cus-mar king pro sody. 

Spe ci fi cally, in a pi o ne e ring aco u stic study Lon čar Ra i če vić and Su di mac 
(2017) in ve sti ga ted the Pri zren-Ju žna Mo ra va di a lect, a so ut hern Ser bian re gi o nal 
va ri ety tra di ti o nally de scri bed as lac king le xi cal ac cent dis tin cti ons in eit her du-
ra tion or pitch mo ve ment, and cha rac te ri zed only by ‘ex pi ra tory’ or ‘dyna mic’ 
ac cent, who se main pho ne tic co r re la te is in cre a sed in ten sity (лон чАР РА И чЕ вИћ 
– сУ дИ мАЦ 2017: 210). Ho we ver, in the ir study, in the exam ples il lu stra ting stan-
dard le xi cal pro so dic ac cents in a nar row-fo cus ut te ran ce, three gro ups of par ti-
ci pants from so ut hern ur ban cen tres of Niš, Le sko vac, and Vra nje sho wed a very 
spe ci fic pho ne tic re a li za tion of le xi cal ac cent. The ove rall pitch mo ve ment on the 
fo cu sed word was slightly but ste a dily fal ling, but with a no ti ce a ble step-up from 
the ac cen ted to the post-ac cent sylla ble, pho ne ti cally dif fe rent from the re a li za tion 
of stan dard ‘ri sing’ ac cents. The ac cen ted sylla ble was mar ked by lon ger du ra tion 
and gre a ter in ten sity. Furt her mo re, dif fe ren ces we re fo und bet we en the three ur ban 
va ri e ti es with re spect to the use of du ra tion (no tably lon ger in the Niš va ri ety), 
and the pitch step-up to the post-ac cent sylla ble. The aut hors con clu de that Ser bian 

3 She stu died pitch pe ak alig nment in broad vs. nar row fo cus, in ut te ran ce-ini tial and ut te ran ce-
-fi nal po si tion, i.e. early and la te fo cus (Smi lJa nić 2006: 497).

4 In Bel gra de spe ech the fal ling pe aks we re “re trac ted and ri sing pe aks un chan ged or slightly 
pro trac ted”, whi le in Za greb spe ech all pe aks we re re trac ted (Smi lJa nić 2006: 498).
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va ri e ti es may not fall cle arly in to the ca te go ri es of pro so dic (to nic) or dyna mic 
(ex pi ra tory) ac cent, but can show dif fe rent com bi na ti ons of both (лон чАР РА И чЕ-
вИћ – сУ дИ мАЦ 2017: 223). Such spe ci fic pro per ti es of le xi cal ac cent re a li za tion 
are re le vant for the pre sent study, sin ce our L1 Ser bian par ti ci pants we re the spe-
a kers of the ur ban Niš va ri ety of the Pri zren-Ju žna Mo ra va di a lect. 

2.3. fo cuS-mar King Pro Sody in efl. It has been sta ted that fo cus is “maybe 
the most im por tant fun ction of in to na tion, and al most cer ta inly the most te ac ha ble 
one” (dal ton – Se idlho fer 1994: 91). Still, pro so dic fo cus mar king can be chal-
len ging for L2 spe a kers. EFL le ar ners of dif fe rent L1 bac kgro unds ha ve de mon-
stra ted pro blems with pro mi nen ce pla ce ment (men nen 2007: 55), with using pitch 
he ight to sig nal new in for ma tion (wen ner Strom 1994), as well as with the pho ne tic 
re a li za tion of pho no lo gi cal pro so dic sig nals. For in stan ce, Spa nish EFL le ar ners 
(ra mi rez ver du go 2005: 2006) used an inap pro pri a tely nar row pitch ran ge for nar row 
fo cus and in suf fi ci ent pitch mo ve ment on the nuc le us, in ad di tion to mi spla cing the 
nuc le ar pitch ac cent in con tra sti ve fo cus and using the broad fo cus nuc le ar po si tion 
as the de fa ult (ra mi rez ver du go 2006: 12), whi le Chi ne se En glish le ar ners had 
pro blems with nuc le ar pitch he ight and post-ac cent F0 com pres sion (Jia – li 2012). 
Si mi larlly, Gra ham and Post (2018) con clu de that L2 spe a kers need to le arn not only 
the pho no lo gi cal pro so dic sig nals, but al so how to map the se sig nals to pho ne tic 
tar gets (gra ham – PoSt 2018: 11).

Many of the se pro blems can be at tri bu ted to L1 tran sfer, of ten evi dent even 
af ter many years of ex pe ri en ce with L2 (men nen – de le e uw 2014). For in stan ce, 
Vi sce glia, Su, and Tseng (2012), who com pa red how nar row fo cus was mar ked in 
(North Ame ri can) En glish by Be i jing and Ta i wan Man da rin spe a kers, fo und that 
the tran sfer of L1 pro so dic fe a tu res was one of the most ob vi o us pro blems. Gut 
and Pil lai (2014) fo und that Ma laysian spe a kers sho wed so me di rect pho no lo gi cal 
and pho ne tic tran sfer from the ir L1 Ma lay in to L2 En glish: they pro du ced lon ger 
ri ses on new than on gi ven in for ma tion, but did not use dif fe rent pitch ac cents, or 
sylla ble du ra tion, or pitch pe ak alig nment. Ho we ver, in ad di tion to L1 tran sfer so me 
‘furt her in flu en cing fac tors’ we re al so ob ser ved (gut – Pil lai 2014: 284), in li ne 
with Men nen’s (2007) con clu sion that va ri o us pro ces ses af fect the ac qu i si ti on of 
L2 in to na tion. 

3. met ho do logy. The pre sent study ai med to in ve sti ga te the use of pitch and 
in ten sity as fo cus-mar king pro so dic cu es with re spect to sig nal ling the fo cus do-
main (fo cus vs. bac kgro und), fo cus sco pe (broad vs. nar row fo cus), and fo cus type 
(con tra sti ve vs. non-con tra sti ve fo cus) in L1 Ser bian (the Pri zren-Ju žna Mo ra va 
di a lect), L1 En glish (So ut hern Bri tish), and Ser bian EFL.

3.1. Par ti ci PantS. The par ti ci pants we re 4 ma le na ti ve spe a kers of So ut hern 
Bri tish En glish (aged 20‒26), and 4 ma le na ti ve spe a kers (aged 19‒21) of the ur ban 
Niš va ri ety of the Pri zren-Ju žna Mo ra va di a lect of Ser bian, born and ra i sed in 
Niš, who we re al so EFL stu dents (B2+ CE FR le vel).

The two gro ups of par ti ci pants pro du ced three sets of da ta for analysis: 1) 
L1 En glish par ti ci pants re a ding an En glish text (NSE da ta); 2) L1 Ser bian par ti-
ci pants re a ding the sa me En glish text (EFL da ta); and 3) L1 Ser bian par ti ci pants 
re a ding a Ser bian text (NSS da ta). 
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3.2. ma te ri alS and Pro ce du reS. Re gar ding the eli ci ta tion tec hni que, alt ho ugh 
tasks with iso la ted ut te ran ces (qu e sti on-an swer pa irs) pro vi de mo re con trol over 
the eli ci ted ma te ri als (Xu 2010), the aim of this study was to ive sti ga te the fo cus-
sig nal ling cu es in a bro a der di sco ur se con text, so we op ted for a read-aloud task 
with lon ger texts, which pro vi ded eno ugh si tu a ti o nal in for ma tion for the par ti ci-
pants to in ter pret the in ten ded in for ma tion struc tu re in each ut te ran ce. In stead of 
com pa ring the sa me word un der fo cus and out-of-fo cus con di ti ons, we ai med to 
ob ser ve whet her, ir re spec ti ve of the par ti cu lar le xi cal con tent of the fo cus, cer tain 
pat terns co uld be ob ser ved in the way pro so dic cu es we re used to sig nal the fo cus 
re la ti ve to its par ti cu lar con text (cf. chen 2012). 

The texts we re spe ci fi cally con struc ted for the study. The text in En glish 
(230 words), con si sted of 52 in ten ded in to na tion units (IU), and the text in Ser bian 
(260 words) had 53 in ten ded in to na tion units. The Ser bian text was not a tran sla tion 
of the En glish text, but the texts we re matched as clo sely as pos si ble for gen re 
(anec do te), le vel of for ma lity (se mi-for mal to ca sual), and ge ne ral to pic (an en co-
un ter in a pu blic pla ce), as well as for the ir di sco ur se struc tu re (to pics, pa ra graphs, 
nar ra tion vs. di a lo gue), the syntac tic struc tu res used (dec la ra ti ves, Wh-qu e sti ons, 
etc.), and in for ma tion struc tu re, i.e. the ut te ran ces with broad, nar row and con-
tra sti ve fo cus.5 All the ut te ran ces in clu ded in the analysis we re eit her who le- sen-
ten ce IUs, dec la ra ti ves with sim ple syntac tic struc tu res (e.g. SVO, SVAdj, SVAdv), or 
com ple te lon ger phra ses (VP, NP, PP), in both En glish and Ser bian (po si ti o nal i.e. 
word-or der fo cus-mar king in Ser bian was not in clu ded in this study). All nar row-
fo cus ut te ran ces had the fo cu sed word in the fi nal stres sed po si tion, as did con-
tra sti ve nar row-fo cus exam ples (ex cept for one IU in En glish and one in Ser bian 
– exam ples 3.b be low). The di sco ur se con text pro vi ded cu es for di sam bi gu a ting 
fo cus sco pe and type (Wh-qu e sti ons, wrong re spon ses, spe ci fic facts). 

Of the 52 in ten ded IUs in the En glish text, 45 we re in clu ded in the analysis: 
20 broad-fo cus IUs, 18 nar row-fo cus, and 7 con tra sti ve-fo cus IUs. Of the 53 in-
ten ded IUs in the Ser bian text, 49 we re in clu ded in the analysis: 21 broad-fo cus 
IUs, 19 nar row-fo cus, and 9 con tra sti ve-fo cus IUs6. The se are so me exam ples 
from the cor pus:

5 Ex ter nal va li da tion of the text struc tu re – the in ten ded IU bo un da ri es, and the do main and 
type of fo cus in each ut te ran ce – was ob ta i ned thro ugh in de pen dent analyses by 3 ex pe ri en ced se-
ni or lec tu rers, in or der to de ter mi ne as ob jec ti vely as pos si ble the sta tus of the ‘new’ and ‘gi ven’ 
in for ma tion in each ut te ran ce (cf. crut ten den 2006 on the cir cu lar de fi ni tion of ‘gi ven ness’).

6 Alt ho ugh the par ti cu lar le xi cal con tent of the fo cus-re la ted ut te ran ce po si ti ons was not ta ken 
as a va ri a ble in the study (e.g. the seg men tal struc tu re of the le xi cal items, the num ber of sylla bles, 
sylla ble struc tu re, etc.), the spe ci fic na tu re of the Ser bian pro so dic le xi cal ac cent was ta ken in to 
ac co unt. All the exam ples of broad, nar row and con tra sti ve fo cus in the Ser bian text con ta i ned, in 
the fo cus-ex po nent po si tion, the le xi cal items ca rryin g stan dard Ser bian ‘fal ling’ and ‘ri sing’ ac cents, 
as li sted in Реч ник Ма ти це срп ске (the Ma ti ca Srp ska Dic ti o nary). In broad-fo cus IUs, the fo cus 
ex po nent items in clu ded 10 fal ling ac cents (7 short – идеш, трен, че каш, ко рак, по да, гур нуо, 
цуп ка ли; 3 long – кар ту, пут ни ка, гу жва) and 11 ri sing ac cents (6 short – шал те ра, на пред, ши
ро ка, го ми ле, сто ли це, ко фер; 5 long – ци гле, за дре ма ла, бра ду, тор ба, тор би). In nar row-fo cus 
IUs, they in clu ded 10 fal ling ac cents (8 short – очи, ви де ли, идеш, сре ћан, гле даш, туч, му ком, му
цаш; 2 long – пут, гу ра) and 9 ri sing ac cents (6 short – че ка о ни ци, са пле ла, пр тљаг, про стр ла, 
по ли ци, сто ли цу; 3 long – ба ка, по ли ца јац, пу то ва ње). In con tra sti ve-fo cus IUs, the fo cus ex po nent 
items in clu ded 5 fal ling ac cents (3 short – че кам, идеш, уши; 2 long – ти, гу ра) and 4 ri sing ac cents 
(3 short – ме ни, ко фе ра, сто ли цу; 1 long – ру ци). In the sta ti sti cal analyses, the type of le xi cal ac cent 
– ‘fal ling’ or ‘ri sing’ – was in clu ded in the com pa ri sons whe re re le vant, as a gro u ping va ri a ble.
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1. Broad fo cus
Eng. The desk was co ve red in dust.
Sr. Де ца су спа ва ла пре ко ко фе ра и тор би. ‘Chil dren we re sle e ping on su it ca ses 
and bags.’

2. Nar row fo cus
Eng. (Whe re did she put them?) She put them on the shelf. 
Sr. (Где си је ста ви ла?) Ста ви ла сам је на сто ли цу. ‘(Whe re did you put it?) I 
put it on the cha ir.’ 

3. Con tra sti ve fo cus
a) Eng. (She tur ned to the ta ble.) I said she put them on the shelf. 

Sr. (Кре нух ка по ли ци.) Ама, ре кох ста ви ла сам је на сто ли цу. ‘(I tur ned to the 
shelf) I said I put it on the cha ir.’ 

b) Eng. Mrs As hton cal led us.
Sr. Ти си пр ва по че ла. ‘You star ted it.’

The par ti ci pants we re asked to read the text na tu rally and had ti me for pre-
pa ra tion, but we re gi ven no in struc ti ons re gar ding in for ma tion struc tu re. Each 
par ti ci pant’s re a ding was re cor ded di gi tally (Phil lips SBC MD650 mic rop ho ne; 
Pra at v. 5.2.04, Bo erS ma – we e ninK 1992‒2010). The ut te ran ces in which the par-
ti ci pants did not pro du ce the ex pec ted type of fo cus in the ex pec ted do main we re 
ex clu ded from the cor pus. Alt ho ugh the re are ar gu ments aga inst this met ho do lo-
gi cal mo ve (Breen et al. 2010), we fo und it ne ces sary in this study, to en su re the 
analysis com pa red and re la ted the aco u stic pro per ti es of the sa me type of fo cus 
ac ross the three sets of da ta.

3.3. analySeS. The aco u stic analysis in vol ved ma nual seg men ta tion and au-
to ma tic ex trac ti on of the pa ra me ter va lu es. The aco u stic me a su re ments we re ta ken 
for the short-ran ged lo cal cu es (va iS Si e re 2005: 239): F0/ pitch ma xi mum, mi ni-
mum, mean, from which the pitch ran ge or span was cal cu la ted (in Hz and se mi-
to nes, ST); in ten sity ma xi mum, mi ni mum, and mean (in dB)7. 

The aco u stic me a su re ments we re ta ken at 4 re le vant po ints: 1) the nuc le us 
i.e. the ac cen ted sylla ble of the fo cus ex po nent8; 2) the stres sed sylla ble of the word 
mar king the be gin ning of the fo cus do main i.e. fo cus pro jec tion (on set), if dif fe rent 
from the ex po nent; in nar row-fo cus IUs, al so the first pe ak, i.e. the first stres sed 
sylla ble pre ce ding the nuc le us, if any; 3) the pre-fo cus ma te rial as a who le, if any; 
4) the post-fo cus ma te rial as a who le, if any. In ac cor dan ce with the Bri tish school 
analysis (hal li day 1967; o’con nor ‒ ar nold 1973), in broad-fo cus IUs all the 
un stres sed sylla bles that pre ce ded the first stres sed sylla ble of the fo cus pro jec tion 
we re tre a ted as the ‘pre-fo cus ma te rial’ (exam ples 4. be low); in nar row-fo cus IUs, 

7 The du ra tion of sylla ble and word (in ms) was al so me a su red. Ho we ver, it was lar gely af fec-
ted by evi dent va ri a ti ons in the spe ech tem po, both bet we en par ti ci pants and in dif fe rent parts of the 
text read by the sa me par ti ci pant. The re fo re, due to the task de sign – re a ding a lon ger stretch of text 
– this pa ra me ter re qu i red the ap pli ca tion of mo re com plex nor ma li za tion pro ce du res, which will be 
pre sen ted el sew he re.

8 We use the terms fo cus ex po nent (for the unit be a ring nuc le ar pitch ac cent) and fo cus pro
jec tion (for the be gin ning of the fo cus do main), but do not ot her wi se di scuss the the o re ti cal mo del 
of the Fo cus Pro jec tion Hypot he sis (Sel KirK 1995). 
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all the sylla bles pre ce ding the stres sed sylla ble of the fo cus ex po nent (the nuc le us) 
we re con si de red the ‘pre-fo cus ma te rial’ (exam ples 5. be low). The un stres sed 
sylla bles fol lo wing the nuc le ar sylla ble we re tre a ted as the ‘post-fo cus ma te rial’; 
ho we ver, sin ce the nuc le ar pitch mo ve ment can be car ried over to the post-nuc le-
ar sylla ble, in two se pa ra te analyses the post-ac cen ted (post-nuc le ar) sylla ble was 
tre a ted first as part of the post-fo cus ma te rial, and then as part of the fo cus do main, 
and the re sults com pa red. In the fol lo wing exam ples, the pre- and post-fo cus ma-
te rial is un der li ned, the post-nuc le ar sylla ble bol ded, and the stres sed sylla bles of 
the fo cus pro jec tion and fo cus ex po nent gi ven in ca pi tals: 

4. Broad fo cus
Eng. We sho uld PA INT the win dowfra mes for Mrs. PE ter son. 
Sr. На тре НУ так је за ДРЕ мала... ‘She fell asle ep for a mo ment...’ 

5. Nar row fo cus
Eng. and to WORK he re. 
Sr. и у че ка О ници. ‘and in the wa i ting-ro om.’ 
The sta ti sti cal analysis of the da ta (SPSS v. 20) in vol ved the com pa ri son of 

pa ra me ter va lu es in two pha ses: 1) wit hin each set of da ta (NSS, NSE, EFL), for 
fo cus do main (fo cus vs. bac kgro und) and fo cus sco pe and type (broad, nar row, 
con tra sti ve fo cus); and 2) bet we en da ta sets (NSE vs. NSS da ta, EFL vs. NSE da ta, 
and EFL vs. NSS da ta). Upon te sting the nor ma lity of da ta di stri bu tion, non pa ra-
me tric pro ce du res we re ap plied whe re ne ces sary (Kru skal-Wal lis, ANO VA post-hoc 
Tam ha ne’s T2; Mann-Whit hey; Spe ar man cor re la ti ons). The aim was to ex plo re, as 
an ini tial step and po in ter for furt her in ve sti ga ti ons, the pos si ble sig ni fi can ce of 
cer tain re cur ring pat terns in the use of aco u stic pa ra me ters in con nec ted spe ech, 
not as su ming that all the ob ser ved re gu la ri ti es play equ ally sig ni fi cant ro les in the 
per cep tion and in ter pre ta tion of pro so di cally mar ked in for ma tion struc tu re.

4. re SultS and di ScuS Sion

4.1. nSe da ta (l1 en gliSh). L1 En glish spe a kers con si stently sig nal led the 
fo cus do main. The pitch va lu es of the fo cus pro jec tion (on set) and fo cus ex po nent 
(nuc le us) we re con si stently hig her com pa red to the out-of-fo cus ma te rial. The mean 
va lu es (sum med up in Ta ble 1.) and mean rank com pa ri sons (Mann-Whit ney) 
sho wed hig her fo cus-do main va lu es for both pitch and in ten sity com pa red to the 
bac kgro und. A po si ti ve cor re la tion was fo und bet we en the ma xi mum F0 and ma-
xi mum in ten sity of the fo cus on set (r=.003), sug ge sting that pitch and in ten sity 
wor ked to get her to sig nal the be gin ning of the fo cus do main. 

Broad, nar row and con tra sti ve fo cus we re di stin gu is hed by the pitch and 
in ten sity of the fo cus ex po nent. Sig ni fi cant dif fe ren ces we re fo und for the nuc le-
us F0 mean (p=.043), sup por ted by sig ni fi cant cor re la ti ons bet we en the fo cus 
sco pe and type and the nuc le ar F0 mean (r=.018). A sta ti sti cally sig ni fi cant dif fe-
ren ce was al so fo und for the nuc le ar in ten sity ma xi mum (p=.023) and mean 
(p=.035), sup por ted by the cor re la tion bet we en the fo cus sco pe and type and the 
nuc le ar in ten sity ma xi mum (ro=.011) and mean (ro=.012). Sin ce the cor re la ti ons 
we re po si ti ve – and nar row fo cus was as sig ned a hig her no mi nal va lue – this in-
di ca tes that in the NSE da ta both the nuc le ar mean pitch and ma xi mum and mean 
in ten sity we re hig her in nar row than in broad fo cus, and hig her in con tra sti ve than 
in non-con tra sti ve fo cus. Ho we ver, alt ho ugh both we re sta ti sti cally sig ni fi cant, 
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me ans com pa ri sons sho wed that the dif fe ren ces we re mo re ro bust for pitch than 
for in ten sity, as shown in Graph 1.

With re spect to fo cus sco pe, the nar row fo cus nuc le us had a so mew hat hig her 
pitch ma xi mum and mean than broad fo cus (p=.06), and a so mew hat wi der pitch ran-
ge (not sta ti sti cally sig ni fi cant). Nar row fo cus al so sho wed sta ti sti cally sig ni fi cantly 
hig her nuc le ar in ten sity ma xi mum (p=.008) and mean (p=.011). On the ot her hand, 
the ove rall pitch ran ge of the who le IU was no tably wi der in broad fo cus IUs 
(mean=13.3 ST) than nar row-fo cus IUs (mean=9.8 ST), and this dif fe ren ce was 
sta ti sti cally sig ni fi cant (p=.039 in Hz; p=.021 in ST). 

Ta ble 1. NSE da ta me ans of the pitch and in ten sity pa ra me ters (pitch in Hz, in ten sity in dB), with 
Stan dard De vi a tion va lu es gi ven in brac kets

Pre-fo cus ma te ri al 

Fo cus type pitch max 
(St.D.)

pitch min 
(St.D.)

pitch mean 
(St.D.)

pitch span 
in ST

in ten sity 
max (St.D.)

in ten sity 
min (St.D.)

in ten sity 
mean (St.D.)

broad 137 (33.8) 123 (29.9) 131 (31.1) 1.9 67 (4.5) 65 (4.6) 66 (4.6)
nar row 146 (30.2) 132 (29.2) 140 (28.9) 1.8 68 (2.6) 65 (4.3) 67 (2.9)
con tra sti ve 127 (39.9) 92 (21.9) 108 (29.4) 5.5 66 (4.1) 55 (4.4) 59 (4.3)

Fo cus pro jec tion (broad fo cus)
broad 181 (49.8) 143 (34.6) 162 (40.3) 3.9 71 (4.2) 59 (6.8) 68 (3.6)

Fo cus ex po nent – nuc le ar ac cent 
broad 140 (34.1) 98 (20.4) 114 (23.7) 6.1 68 (3.3) 55 (5.2) 64 (3.9)
nar row 153 (29.2) 105 (31.7) 129 (30.9) 6.9 71 (3.1) 55 (4.8) 67 (3.4)
con tra sti ve 171 (35.5) 104 (21.5) 142 (27.2) 8.6 71 (3.9) 63 (5.8) 68 (4.2)

Post-nuc le ar sylla ble 
broad 126 (37.6) 93 (17.2) 104 (21.0) 5.4 65 (4.3) 56 (5.0) 62 (3.6)
nar row 146 (24.6) 99 (24.7) 122 (22.6) 6.9 66 (4.2) 56 (5.2) 65 (4.8)
con tra sti ve 170 (36.6) 104 (39.7) 142 (31.7) 3.9 62 (3.3) 55 (4.2) 57 (3.6)

Post-fo cus ma te ri al 
broad 108 (26.4) 87 (17.5) 96 (18.5) 3.7 65 (4.4) 55 (5.9) 62 (4.3)
nar row 130 (33.5) 92 (20.2) 108 (29.6) 5.9 61 (7.6) 56 (6.2) 58 (3.4)
con tra sti ve 92 (20.8) 88 (18.2) 91 (20.2) 0.8 65 (5.3) 52 (3.1) 55 (4.3)

Graph 1. NSE me ans for broad, nar row and con tra sti ve fo cus com pa red for a) nuc le ar pitch (Hz) 
ma xi mum and mean (left), and b) nuc le ar in ten sity (dB) ma xi mum and mean (right) 
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With re spect to fo cus type, me ans and mean rank com pa ri sons sho wed that 
con tra sti ve fo cus had the hig hest nuc le ar pitch and the wi dest nuc le ar pitch ran ge, 
com pa red to both nar row (post-hoc Tam ha ne p=.000) and broad fo cus (p=.000). 
The ove rall IU pitch ran ge was al so much wi der in con tra sti ve fo cus (mean=18.9 
ST) than non-con tra sti ve ones, nar row or broad (p=.027). Our fin dings in this 
re spect dif fer from Sityaev and Ho u se’s (2003) for So ut hern Bri tish En glish, whe-
re con tra sti ve fo cus was not fo und to be sig nal led by ‘bo o sted F0 pe aks’, and al so 
form Breen and col le a gu es’ (2010) for Ame ri can En glish, whe re non-con tra sti ve 
fo cus sho wed hig her mean and ma xi mum F0 on the fo cu sed word, whi le con tra-
sti ve fo cus only had gre a ter in ten sity (Breen et al. 2010: 1090).

Post-fo cal pitch lo we ring and pitch ran ge com pres sion (PFC) we re evi dent 
in the NSE da ta, and sta ti sti cally sig ni fi cant dif fe ren ces we re fo und bet we en the 
nuc le us F0 ma xi mum and the post-fo cus F0 ma xi mum (p=.025) and mean (p=.013). 
Ho we ver, the ca rryover ef fect (Xu – Xu 2005: 166) of the nuc le ar pitch mo ve ment 
on the post-nuc le ar sylla ble (nuc le ar ‘tail’ as part of the nuc le ar to ne, crut ten den 
1997) was al so no ti ce a ble. Graph 2. shows the me ans for F0 ma xi mum on the 
nuc le us, the post-nuc le ar sylla ble, and the post-fo cus ma te rial com pa red for broad, 
nar row and con tra sti ve fo cus. With the post-nuc le ar sylla ble in clu ded in the fo cus 
do main, the to tal pitch ran ge of the fo cus ex po nent be ca me so mew hat wi der in 
broad (mean=7.1 ST) and nar row fo cus (mean=7.8 ST), but was still the wi dest in 
con tra sti ve fo cus (mean=8.8 ST), and had the most pro no un ced PFC ef fect. 

Graph 2. NSE me ans in broad, nar row and con tra sti ve fo cus for the pitch ma xi mum on 
the nuc le ar sylla ble, post-nuc le ar sylla ble, and post-fo cus ma te rial 

The re fo re, our NSE par ti ci pants sho wed the ge ne ral pat tern of pro so dic fo cus 
mar king do cu men ted in much pre vi o us re se arch. They con si stently sig nal led the 
fo cus do main by hig her pitch com pa red to the bac kgro und (wen ner Strom 1994; 
Xu – Xu 2005), and by so mew hat hig her in ten sity (Breen et al. 2010), espe ci ally 
for the be gin ning of the fo cus do main. High pitch was al so used to draw at ten tion 
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to the be gin ning of the fo cus do main: in broad-fo cus IUs, the fo cus on set of ten 
had the hig hest F0 ma xi mum, whi le in nar row-fo cus IUs, whe re the fo cus on set 
co in ci ded with the fo cus ex po nent, nuc le ar F0 ma xi mum was hig her com pa red to 
broad-fo cus IUs, whe re the fo cus pro jec tion and ex po nent did not co in ci de. The 
fo cus ex po nent was sig nal led not by pitch he ight, but pri ma rily by pitch ran ge ex-
pan si on and post- fo cal pitch ran ge com pres sion and lo we ring (Xu – Xu 2005: 177). 

In the NSE da ta the sa me pro so dic cu es – nuc le ar pitch ran ge ex pan si on, 
nuc le ar F0 ma xi mum and mean and nuc le ar in ten sity ma xi mum and mean – we re 
used to sig nal both the fo cus sco pe and the fo cus type, but with gra di ent dif fe ren ces 
in the ir pho ne tic re a li za tion. The dif fe ren ces in fo cus type (con tra sti ve or not) we re 
much mo re ro bust than the ones in fo cus sco pe (broad vs. nar row), which we re 
smal ler but con si stent, si mi lar to what was re por ted by Sityaev and Ho u se (2003). 
Com pa red to broad fo cus, nar row fo cus had a so mew hat hig her pitch and so mew hat 
wi der pitch ran ge, but com pa red to both, con tra sti ve fo cus was sig nal led by no tably 
hig her pitch, hig her in ten sity, and a re mar kably wi der pitch ran ge, fol lo wed by 
sig ni fi cant PFC. The se gra di ent dif fe ren ces se e med to pri o ri ti ze sig nal ling fo cus 
type (con tra sti vity) over fo cus sco pe in L1 En glish.

4.2. nSS da ta (l1 Ser Bian). In L1 Ser bian, the par ti ci pants di stin gu is hed the 
fo cus from the bac kgro und by hig her pitch and in ten sity. Mean va lu es (Ta ble 2.) 
and mean rank com pa ri sons (Mann-Whit ney) sho wed that in ten sity (ma xi mum, 
mi ni mum, mean) was hig her on both the fo cus ex po nent and the fo cus pro jec tion 
than on the pre- and post-fo cus ma te rial. The be gin ning of the fo cus do main was 
sig nal led by a high pitch ma xi mum, in broad-fo cus IUs hig her than the nuc le ar 
F0 ma xi mum. In this re spect, our fin dings are con si stent with Le hi ste and Ivić’s 
(1996: 234) ob ser va tion that the first word of an ut te ran ce has the hig hest F0 pe ak. 
Ho we ver, the fo cus pro jec tion F0 mi ni mum and mean we re al so high, sug ge sting 
lit tle pitch mo ve ment at the be gin ning of the fo cus do main. As for the fo cus ex-
po nent, highly sig ni fi cant cor re la ti ons (r=.000) we re fo und for the nuc le ar F0 
ma xi mum, and its in ten sity ma xi mum, mi ni mum, and mean, sug ge sting that high 
pitch and ove rall in cre a sed in ten sity wor ked to get her to sig nal nuc le ar pro mi nen ce.

Ta ble 2. NSS da ta me ans of the pitch and in ten sity pa ra me ters (pitch in Hz, in ten sity in dB), with 
Stan dard De vi a tion va lu es gi ven in brac kets

Pre-fo cus ma te ri al 

Fo cus type pitch max 
(St.D.)

pitch min 
(St.D.)

pitch mean 
(St.D.)

pitch span 
in ST

in ten sity 
max (St.D.)

in ten sity 
min (St.D.)

in ten sity 
mean (St.D.)

broad 127 (35.5) 110 (22.1) 125 (58.8) 1.5 66 (4.0) 63 (4.5) 65 (4.1)
nar row 108 (42.0) 94 (39.2) 101 (41.1) 1.2 58 (5.1) 55 (3.1) 56 (4.3)
con tra sti ve 101 (39.5) 97 (27.0) 98 (31.8) 1.9 61 (4.4) 58 (3.3) 59 (3.7)

Fo cus pro jec tion (broad fo cus)
broad 171 (55.3) 139 (42.1) 168 (46.8) 2.9 73 (4.9) 63 (5.7) 69 (4.3)

Fo cus ex po nent – nuc le ar ac cent 
broad 125 (39.8) 105 (25.2) 114 (30.2) 3.1 71 (5.0) 60 (6.8) 68 (4.7)
nar row 160 (34.3) 141 (31.9) 152 (33.5) 2.2 72 (4.2) 61 (6.5) 69 (4.7)
con tra sti ve 161 (39.5) 128 (27.0) 146 (31.8) 4.0 70 (4.6) 59 (6.8) 68 (3.9)
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Post-nuc le ar sylla ble 
broad 114 (31.3) 103 (28.1) 109 (29.4) 1.8 66 (4.1) 60 (5.9) 61 (4.9)
nar row 146 (35.5) 126 (30.5) 129 (31.8) 2.2 67 (4.9) 64 (4.8) 66 (5.7)
con tra sti ve 100 (22.7) 87 (35.4) 93 (31.9) 2.4 60 (3.6) 56 (3.9) 58 (3.1)

Post-fo cus ma te ri al 
broad 108 (25.5) 101 (24.2) 104 (25.2) 1.2 66 (4.9) 57 (4.6) 63 (4.4)
nar row 118 (29.9) 109 (29.6) 114 (29.9) 1.4 69 (7.1) 59 (6.8) 66 (5.7)
con tra sti ve 89 (42.1) 86 (30.1) 87 (34.8) 0.8 60 (3.2) 56 (3.6) 59 (3.3)

With re spect to fo cus sco pe and type, sta ti sti cally sig ni fi cant dif fe ren ces 
(Kru skal-Wal lis) we re fo und bet we en broad, nar row and con tra sti ve fo cus for the 
nuc le ar F0 ma xi mum (p=.028), mi ni mum (p=.009), and mean (p=.017), but not 
for pitch ran ge or in ten sity. For fo cus sco pe, broad and nar row fo cus sho wed sta-
ti sti cally sig ni fi cant dif fe ren ces for nuc le ar F0 ma xi mum (p=.050), mi ni mum 
(p=.030), and mean (p=.025), but not for in ten sity, nor for the nuc le ar pitch ran ge. 
Al so, sta ti sti cally sig ni fi cant po si ti ve cor re la ti ons we re fo und bet we en fo cus sco pe 
and the nuc le us F0 mean (ro=.029). This sug gests that the par ti ci pants used pitch 
he ight as the main cue for sig nal ling fo cus sco pe, with hig her nuc le ar pitch on nar row 
fo cus, and gre a ter pitch mo ve ment. In this re spect, our fin dings are dif fe rent from 
Go dje vac’s (2000) cla im that pitch ran ge ex pan si on, as “a fa irly uni ver sal me ans 
of sig nal ling fo cus”, is used in Ser bian (Ser bo-Cro a tian) for mar king nar row fo cus 
(go dJe vac 2000: 21). Our NSS spe a kers’ pitch was hig her for nar row than broad 
fo cus, but the pitch ran ge was not sig ni fi cantly ex pan ded. 

For sig nal ling fo cus type, no sta ti sti cally sig ni fi cant dif fe ren ces we re fo und 
bet we en con tra sti ve and non-con tra sti ve fo cus. Ho we ver, me ans and mean rank 
com pa ri sons sho wed that the nuc le ar pitch (ma xi mum, mi ni mum, mean) was in deed 
hig her in con tra sti ve fo cus than in broad fo cus9, but with very lit tle dif fe ren ce 
bet we en con tra sti ve and non-con tra sti ve nar row fo cus in the nuc le ar F0 ma xi mum. 
On the ot her hand, con tra sti ve fo cus had lo wer F0 mi ni mum and mean, and a 
wi der pitch ran ge (mean=4.0 ST) com pa red to broad fo cus (mean=3.1 ST), and 
par ti cu larly com pa red to nar row non-con tra sti ve fo cus (mean=2.2 ST). This sug-
ge sted that a nuc le ar pitch ran ge ex pan si on, not used to sig nal fo cus sco pe, was 
used to sig nal fo cus type, i.e. con tra sti vity. Our fin dings are con gru ent with Sre-
do je vić’s (2017) ob ser va tion that Ser bian spe a kers sig nal led con tra sti ve fo cus by 
a wi der ‘to ne in ter val’, and mo re pro no un ced pitch mo ve ment. Ho we ver, in dif fe-
ren ce to his fin dings, in our NSS da ta the re was very lit tle dif fe ren ce in the he ight 
of the nuc le ar F0 pe aks bet we en con tra sti ve and non-con tra sti ve nar row fo cus. 
To il lu stra te the wi de nuc le ar pitch ran ge and re mar ka ble nuc le ar pitch mo ve ment 
in con tra sti ve fo cus, Fi gu re 1. shows the spec tro gram of the IU Го спо ђа се гу ра 
(‘The lady is pus hing thro ugh’), with the word гу ра (‘pus hing’) as the con tra sti ve-
-fo cus ex po nent.

9 This falls in li ne with Le hi ste and Ivić’s (1996: 234) ob ser va tion that ‘no emp ha sis’ (i.e. 
broad-fo cus) ut te ran ces had lo wer F0 va lu es on all stres sed sylla bles than tho se with one word ‘emp-
ha si sed’.
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Fi gu re 1. The spec tro gram of the IU Го спо ђа се гу ра, with the word гу ра as  
the con tra sti ve-fo cus ex po nent

Ove rall, the post-nuc le ar sylla ble had very spe ci fic pro per ti es in the NSS 
da ta: whi le the re was a no ti ce a ble drop in its in ten sity, its pitch was rat her high. 
Cor re la ti ons sig ni fi cant at the r=.000 le vel we re fo und bet we en the post-nuc le ar 
and nuc le ar F0 ma xi mum, mi ni mum and mean, sug ge sting that they we re re la ted, 
and that the post-nuc le ar sylla ble sho uld be con si de red as part of the fo cus do main. 
Furt her mo re, the nuc le ar to ne was of ten re a li zed as al most equ ally di vi ded bet we en 
the nuc le ar and post-nuc le ar sylla bles, cha rac te ri zed by a very mild fall – si mi lar 
to the fin dings of Lon čar Ra i če vić and Su di mac (2017) – and of ten in vol ving at 
le ast one pla te au, on eit her the nuc le ar or the post-nuc le ar sylla ble, or both. This 
very pro no un ced and spe ci fic ca rryover ef fect is il lu stra ted in Fi gu re 2, which 
shows the spec tro gram of the word гур нуо (‘pus hed’) as the fo cus ex po nent of the 
broad-fo cus IU А ти си ме из чи ста ми ра гур нуо. (‘And then for no re a son you 
pus hed me’) pro du ced by two NSS spe a kers. The pla te a ux oc cur red less com monly 
in nar row-fo cus IUs, whe re the no tably hig her nuc le ar pitch ma xi mum was fol lo wed 
by a gre a ter pitch fall on the nuc le ar sylla ble, as il lu stra ted in Fi gu re 3, which shows 
the spec tro gram of the word са пле ла [trip ped] as the fo cus ex po nent of the nar-
row-fo cus IU Го спо ђа се са пле ла (‘The lady trip ped’).This pro perty sho uld be 
re se ar ched furt her, par ti cu larly from the po int of vi ew of pro mi nen ce per cep tion, 
be a ring in mind that, in ve sti ga ting the ef fect of the sha pe of nuc le ar falls on the 
per cep tion of pro mi nen ce, Knight (2008) fo und that a pla te au in an in to na tion 
con to ur so unds both hig her in pitch and mo re pro mi nent than a pe ak with the sa me 
F0 ma xi mum. 

Re gar ding the F0 step-up bet we en the end of the nuc le ar and the be gin ning 
of the post-nuc le ar sylla ble fo und by Lon čar Ra i če vić and Su di mac (2017) to be 
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cha rac te ri stic of the ur ban Niš va ri ety of the Pri zren-Ju žna Mo ra va di a lect, our 
ove rall NSS da ta did not show a sta ti sti cally sig ni fi cant dif fe ren ce the re, ir re spec-
ti ve of the le xi cal ac cent type. Ho we ver, mean rank com pa ri sons did show that in 
broad-fo cus IUs the be gin ning of the post-nuc le ar sylla ble had a slightly hig her 
F0 com pa red to the end of the nuc le ar sylla ble (mean=105Hz vs. mean=114Hz), 
alt ho ugh no cor re la tion co uld be fo und with le xi cal ac cent type. The re fo re, the 
in ter ac tion of in to na tion and le xi cal ac cent re a li za tion re ma ins an im por tant qu-
e sti on for furt her re se arch.

Fi gu re 2. The spec tro gram of the word гур нуо as the fo cus ex po nent of a broad-fo cus IU  
pro no un ced by two NSS spe a kers

 

Fi gu re 3. The spec tro gram of the word са пле ла as the fo cus ex po nent of a nar row-fo cus IU

4.2.1. l1 Ser Bian (nSS) vS. l1 en gliSh (nSe). Ge ne rally, both L1 En glish 
and L1 Ser bian spe a kers sig nal led the fo cus do main by in cre a sed in ten sity and 
hig her pitch, espe ci ally at the be gin ning of the fo cus do main. Ho we ver, the com-
pa ri son of the NSE and NSS da ta sho wed se ve ral dif fe ren ces, both at the pho no-
lo gi cal le vel (dif fe rent cu es used to sig nal fo cus-re la ted in for ma tion) and at the 
le vel of pho ne tic re a li za tion (gra di ent dif fe ren ces bet we en the cu es). For in stan ce, 
in L1 Ser bian the fo cus ex po nent was sig nal led by pitch he ight, and in L1 En glish 
pri ma rily by pitch ran ge ex pan si on. In both sets of da ta, dif fe ren ces we re sig nal-
led for both the fo cus sco pe and fo cus type, but whi le in En glish the sa me cu es 
– pitch he ight, in ten sity, pitch ran ge – we re used for both dis tin cti ons but with 
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gra di ent dif fe ren ces, in Ser bian fo cus sco pe was sig nal led by pitch he ight, and 
fo cus type by pitch ran ge. Mo re o ver, in L1 En glish dif fe ren ces in fo cus type (con-
tra sti ve or not) we re much mo re ro bust, whi le in L1 Ser bian the dif fe ren ces in 
fo cus sco pe (broad vs. nar row fo cus) we re mo re pro no un ced. The se ob ser va ti ons 
we re sup por ted by va ri o us sta ti sti cal analyses. 

Firstly, with re spect to the use of pitch, the mean rank com pa ri son sho wed 
that the ove rall IU pitch ran ge was so mew hat wi der in L1 En glish (mean=12.3 ST) 
than in L1 Ser bian (mean=10.4 ST), and this dif fe ren ce was sta ti sti cally sig ni fi cant 
(p=.051). Sta ti sti cally sig ni fi cant dif fe ren ces we re al so fo und for the fo cus pro jec-
tion pitch ma xi mum (p=.002), mi ni mum (p=.003), mean (p=.001), and its pitch 
span in ST (p=.006). The nuc le ar pitch ran ge was re mar kably wi der in NSE 
(mean=6.4 ST) than in NSS (mean=2.6 ST), and this dif fe ren ce was highly sta ti-
sti cally sig ni fi cant (p=.000), as was the dif fe ren ce in nuc le ar pitch ma xi mum 
(p=.004). Graph 3. shows the me ans of the NSE and NSS da ta for the IU pitch 
ran ge in ST (up per left) and the nuc le ar pitch ran ge in ST (up per right), as well as 
for the nuc le ar pitch mi ni mum and ma xi mum (lo wer cen tre). 

Graph 3. NSE and NSS me ans com pa red for a) the who le IU pitch ran ge in ST (left); b) nuc le ar 
pitch ran ge in ST(right); and c) nuc le ar pitch ma xi mum and mi ni mum (lo wer cen tre)
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The se dif fe ren ces, to get her with mean rank com pa ri sons, in di ca te that NSE 
spe a kers used hig her pitch than NSS spe a kers on both the fo cus pro jec tion and 
fo cus ex po nent, and, mo re im por tantly, an ove rall wi der pitch ran ge, with a no ta ble 
pitch ran ge ex pan si on mar king the fo cus ex po nent. NSS spe a kers pro du ced a 
so mew hat lo wer nuc le ar F0 ma xi mum, but, mo re im por tantly, no tably hig her 
nuc le ar F0 mi ni mum, in di ca ting that, ove rall, nuc le ar pitch mo ve ment was less 
pro no un ced in NSS.

Sta ti sti cally sig ni fi cant dif fe ren ces bet we en the NSS and NSE da ta we re 
al so fo und for the post-nuc le ar sylla ble pitch ma xi mum (p=.011) and mi ni mum 
(p=.056), con fir ming that in the NSS da ta the ca rryover ef fect was con si de rably 
mo re pro no un ced than in NSE. Al so, mean rank com pa ri sons sho wed that in L1 
En glish the post-nuc le ar sylla ble had a hig her pitch ma xi mum and a lo wer pitch 
mi ni mum than in L1 Ser bian, in di ca ting that the re was a mo re sig ni fi cant pitch 
mo ve ment on the post-nuc le ar sylla ble. Con ver sely, in the NSS da ta the post-nuc-
le ar sylla ble had a lo wer pitch ma xi mum, but a hig her pitch mi ni mum, due to the 
spe ci fic pho ne tic re a li za tion of the nuc le ar and post-nuc le ar to nes, which of ten 
in vol ved pla te a ux and only mild pitch mo ve ment. The re fo re, even when the post-
nuc le ar sylla ble was in clu ded in the fo cus do main, the dif fe ren ce bet we en the NSE 
and NSS to tal nuc le ar pitch ran ge was still highly sta ti sti cally sig ni fi cant (p=.001 
when in ST), con fir ming that in the NSS da ta nuc le ar pitch ran ge ex pan si on was 
not used to sig nal the fo cus ex po nent.

Re gar ding the cue of in ten sity, L1 Ser bian spe a kers pro du ced ove rall hig her 
in ten sity than the L1 En glish spe a kers, as evi den ced by both sta ti sti cally sig ni fi-
cant dif fe ren ces and mean rank com pa ri sons. For in stan ce, highly sig ni fi cant 
dif fe ren ces we re fo und for the who le IU in ten sity (p=.000), for the fo cus on set 
ma xi mum (p=.013) and mean (p=.023), for the nuc le ar in ten sity ma xi mum, mi ni mum 
and mean (p=.000). Much mo re im por tantly, in the NSE and NSS da ta the cue of 
in ten sity was not used to sig nal the sa me aspects of in for ma tion struc tu re. In L1 
En glish, hig her in ten sity was used to sig nal the be gin ning of the fo cus do main, 
but al so to sig nal fo cus sco pe and type, with a sta ti sti cally sig ni fi cant in cre a se of 
in ten sity in nar row com pa red to broad fo cus, and in con tra sti ve com pa red to non-
con tra sti ve fo cus. In L1 Ser bian, ho we ver, high in ten sity was used to sig nal the 
fo cus do main, but not fo cus sco pe or type. In the NSS da ta, the hig hest in ten sity 
was fo und on the fo cus pro jec tion, and in cre a sed in ten sity on the fo cus ex po nent, 
but with no sta ti sti cally sig ni fi cant dif fe ren ces bet we en broad, nar row and con-
tra sti ve fo cus. This in di ca tes that the dif fe ren ce bet we en the NSE and NSS da ta 
with re spect to in ten sity was pho no lo gi cal, and not only pho ne tic.

Furt her sup port for the se ob ser va ti ons ca me from the ad di ti o nal posthoc 
analysis of 5 exam ples in En glish and 4 in Ser bian, ini ti ally ex clu ded from the 
analysis, whe re the who le IU was pa rent he si sed com pa red to the sur ro un ding 
IUs10. In L1 En glish, com pa red to ‘nor mal’ IUs, the pa rent he si sed IUs sho wed a 
sig ni fi cantly nar ro wer ove rall IU pitch ran ge (p=.026 when in ST, p=.05 when in 
Hz), with lo wer ma xi mum and mean pitch at both the fo cus on set and fo cus ex-

10 For exam ple: Eng. (We’ll al so pa int the do ors,) if the re’s eno ugh pa int. Sr. (Ви дех да тре ба 
да сед нем,) ка ко то обич но би ва, (по ред нај круп ни јег пут ни ка.) ‘I saw that I’m sup po sed to sit, 
as it usu ally hap pens, next to the lar gest pas sen ger.’
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po nent, but mi ni mally dif fe rent in ten sity va lu es. This sug ge sted that in the NSE 
da ta pa rent he si sing was sig nal led pri ma rily by the com pres sion and lo we ring of 
the IU pitch ran ge. In the NSS da ta, ho we ver, only the pa ra me ter of in ten sity sho-
wed sta ti sti cally sig ni fi cant dif fe ren ces bet we en the ‘nor mal’ and pa rent he si sed 
IUs: for the IU in ten sity ma xi mum (p=.046) and mean (p=.025), for the fo cus 
pro jec tion in ten sity ma xi mum (p=.044), and nuc le ar in ten sity mean (p=.032), 
sug ge sting that in the NSS da ta pa rent he si sing was sig nal led pri ma rily by lo wer 
in ten sity. The re fo re, it can be said that in the NSE da ta the pri mary bac kgro un ding 
cue was re la ted to pitch, whi le in the NSS da ta in ten sity was pri mary. This fin ding 
re qu i res furt her re se arch, espe ci ally in the va ri e ti es of Ser bian which are, li ke the 
Pri zren-Ju žna Mo ra va di a lect, tra di ti o nally de scri bed as ha ving pre do mi nantly 
‘ex pi ra tory’ i.e. in ten sity-sig nal led le xi cal ac cent.

4.3. efl da ta (l2 en gliSh). The most stri king fin ding for the EFL set of da ta 
was that with re spect to sig nal ling the fo cus do main vs. bac kgro und no sta ti sti cally 
sig ni fi cant dif fe ren ces or cor re la ti ons we re fo und for any of the pa ra me ters. Alt-
ho ugh this in di ca ted that the EFL par ti ci pants did not use the cu es con si stently 
eno ugh, the mean va lu es (shown in Ta ble 3.) and mean rank com pa ri sons did show 
so me re le vant dis tin cti ons. The fo cus pro jec tion and ex po nent had hig her me ans 
for pitch and in ten sity cu es than the pre- and post-fo cus ma te rial, par ti cu larly F0 
ma xi mum and in ten sity ma xi mum, and par ti cu larly at the be gin ning of the fo cus 
do main, on the fo cus pro jec tion. 

Se condly, re gar ding the dif fe ren ces in fo cus sco pe and type, the analysis 
fo und that they cor re la ted with the nuc le us F0 ma xi mum (ro=.001), mean 
(ro=0.000), and pitch ran ge in ST (ro=.022), and with nuc le ar in ten sity ma xi mum 
(r=.017) and mean (r=.022). This was sup por ted by sta ti sti cally sig ni fi cant dif fe-
ren ces fo und bet we en broad, nar row and con tra sti ve fo cus not only for the nuc-
le us F0 ma xi mum (p=.002) and mean (p=.001), but al so for the pitch ran ge in ST 
(p=.015), and for the nuc le ar in ten sity ma xi mum (p=.014). Very strong po si ti ve 
cor re la ti ons we re fo und bet we en the nuc le ar pitch and in ten sity ma xi mum 
(ro=.000) and mi ni mum (ro=.000). The se in di ca te that the EFL spe a kers sig nal led 
nar row fo cus by a hig her pitch and in ten sity than broad fo cus, and by a wi der 
nuc le ar pitch ran ge. The con tra sti ve fo cus was mar ked by gre a ter in ten sity, and a 
wi der pitch ran ge. 

Ta ble 3. EFL da ta me ans of the pitch and in ten sity pa ra me ters (pitch in Hz, in ten sity in dB), with 
Stan dard De vi a tion va lu es gi ven in brac kets

Pre-fo cus ma te ri al 

Fo cus type pitch max 
(St.D.)

pitch min 
(St.D.)

pitch mean 
(St.D.)

pitch span 
in ST

in ten sity 
max (St.D.)

in ten sity 
min (St.D.)

in ten sity 
mean (St.D.)

broad 131 (26.3) 121 (25.4) 126 (25.4) 1.5 69 (6.8) 66 (5.4) 67 (6.9)
nar row 133 (21.8) 123 (18.3) 128 (19.1) 1.2 69 (9.4) 65 (5.9) 68 (8.0)
con tra sti ve 132 (29.8) 121 (19.8) 127 (10.8) 1.2 67 (5.4) 63 (2.9) 65 (3.7)

Fo cus pro jec tion (broad fo cus)
broad 187 (49.3) 139 (39.7) 164 (44.8) 4.8 72 (5.3) 61 (5.8) 69 (4.8)
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Fo cus ex po nent – nuc le ar ac cent 
broad 136 (35.0) 109 (26.8) 120 (28.2) 3.8 71 (5.8) 57 (6.9) 68 (6.5)
nar row 176 (45.4) 122 (23.0) 151 (30.3) 6.1 71 (5.5) 60 (7.2) 70 (4.9)
con tra sti ve 174 (10.3) 124 (11.8) 154 (16.9) 7.5 71 (1.7) 61 (2.8) 69 (1.0)

Post-nuc le ar sylla ble 
broad 111 (30.1) 104 (28.1) 108 (29.5) 2.4 68 (5.4) 60 (5.8) 63 (5.5)
nar row 115 (10.4) 98 (9.6) 100 (18.4) 2.7 70 (6.1) 60 (6.4) 67 (4.4)
con tra sti ve 111 (21.8) 102 (19.8) 103 (11.8) 2.4 69 (5.8) 63 (7.8) 68 (2.6)

Post-fo cus ma te ri al 
broad 111 (29.5) 103 (27.1) 107 (28.2) 1.2 66 (6.3) 58 (5.9) 63 (5.5)
nar row 115 (12.5) 98 (10.4) 101 (17.3) 2.8 67 (4.0) 54 (3.0) 64 (3.0)
con tra sti ve 115 (11.4) 102 (11.0) 106 (3.9) 1.7 62 (3.5) 55 (1.8) 57 (3.2)

The se fin dings co uld sug gest that in the ir L2 En glish EFL spe a kers used the 
fo cus-mar king cu es in a very si mi lar way as the NSE spe a kers. They mar ked the 
be gin ning of the fo cus do main by high pitch and in ten sity, used hig her pitch and 
in ten sity as well as a wi der pitch ran ge on the fo cus ex po nent; li ke NSE par ti ci-
pants, they used hig her pitch and in ten sity, and, most im por tantly, a wi der pitch 
ran ge to sig nal dif fe ren ces in fo cus sco pe and type. 

Ho we ver, asi de from this ge ne ral si mi la rity, the re we re im por tant dif fe ren ces 
bet we en the NSE and EFL da ta, di scus sed in the next sec tion. 

4.3.1. efl (l2 en gliSh) vS. nSe (l1 en gliSh): l1 Ser Bian in flu en ce. The 
EFL par ti ci pants’ fo cus-mar king can best be de scri bed as a ‘mi xed pro so dic sys-
tem’ (gut – Pil lai 2014: 284), with hybrid pro per ti es bet we en L1 En glish and L1 
Ser bian, at both the pho no lo gi cal le vel, i.e. the use of fo cus-mar king cu es, and the 
pho ne tic le vel, i.e. the spe ci fic pho ne tic re a li za tion of cer tain sig nals.

Firstly, with re spect to pitch pa ra me ters, the nuc le ar pitch ran ge was sig ni-
fi cantly dif fe rent (p=.000 in ST) and no tably wi der in the NSE than the EFL da ta. 
Se condly, the nuc le ar F0 mi ni mum was al so dif fe rent (p=.010), lo wer in the NSE 
da ta. Ap pa rently, the pro blem for the EFL par ti ci pants did not lie in not using the 
ap pro pri a te ma xi mum pitch he ight on the nuc le us, but, rat her, in pro du cing the 
inap pro pri a te mi ni mum pitch va lu es. This can be at tri bu ted to L1 Ser bian in flu-
en ce, be a ring in mind that high nuc le ar F0 mi ni mum was al so fo und in the NSS 
da ta. Be ca u se the ir nuc le ar to ne did not fall low eno ugh, EFL spe a kers pro du ced 
a nuc le ar pitch ran ge no tably nar ro wer than the NSE spe a kers’ (NSE mean=7.1 
ST, EFL mean=3.3 ST), and this dif fe ren ce was sta ti sti cally sig ni fi cant (p=.021). 
In this re spect, our EFL par ti ci pants in deed sha red the pro blem com monly fo und 
with ot her EFL le ar ners – the inap pro pri a tely nar row nuc le ar pitch ran ge (men nen 
2007; ra mi rez ver du go 2005, 2006; Xu 2011; Xu – Xu 2005). 

This dif fe ren ce, ho we ver, was not a re sult of pho no lo gi cal L1 tran sfer – alt-
ho ugh in the NSS da ta pitch ran ge was not used to mark the fo cus ex po nent – but, 
rat her, of L1 in flu en ce at the pho ne tic le vel. Na mely, the EFL spe a kers’ in ten tion 
to use the pro so dic cue of nuc le ar pitch ran ge ex pan si on in the ir L2 En glish was 
evi dent from me ans and mean rank com pa ri sons of the EFL and NSS da ta: com-
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pa red to NSS, the EFL da ta sho wed hig her nuc le ar F0 ma xi mum and a wi der pitch 
ran ge, as can be seen in Graph 4. 

Graph 4. EFL and NSS me ans for a) nuc le ar pitch ma xi mum, mi ni mum, and mean (left), and  
b) to tal pitch ran ge (in ST) of the fo cus ex po nent (right)

 

But alt ho ugh they in ten ded to use the ap pro pri a te pro so dic sig nal, its pho-
ne tic re a li za tion was inap pro pri a te, i.e. the pro du ced nuc le ar pitch ran ge was not 
wi de eno ugh. Be a ring in mind that the pitch ran ge ex pan si on used to sig nal con-
tra sti vity in NSS was pho ne ti cally much smal ler than that used in L1 En glish to 
sig nal fo cus type and sco pe, the nar ro wer pitch ran ge pro du ced by the EFL par-
ti ci pants can be ex pla i ned as the inap pro pri a te map ping of the L1 Ser bian pho ne-
tic iden tity to the ir L2 pho no lo gi cal sig nal. Se condly, in stead of at temp ting to 
ex pand the pitch ran ge in the ir L2 En glish by pro du cing a lo wer F0 mi ni mum, i.e. 
a mo re pro no un ced nuc le ar fall and pitch mo ve ment, the EFL spe a kers in cre a sed 
the nuc le ar F0 ma xi mum. This can al so be at tri bu ted to L1 Ser bian in flu en ce, 
pho no lo gi cal (sin ce in NSS in cre a sed F0 ma xi mum was used as a sig nal nuc le ar 
pro mi nen ce) and pho ne tic (con si de ring that in NSS the nuc le ar to ne was of ten 
re a li zed as a very mild fall). 

Anot her ma ni fe sta tion of pho ne tic L1 in flu en ce was the very pro no un ced 
and pho ne ti cally spe ci fic ca rryover ef fect on the post-nuc le ar sylla ble fo und in 
the EFL da ta, tran sfer red from the ir L1 Ser bian. Com pa red to the NSE da ta, the 
EFL da ta sho wed a much mo re re mar ka ble ca rryover ef fect, with the nuc le ar to ne 
al most equ ally di vi ded bet we en the nuc le ar and the post-nuc le ar sylla ble, and not 
fal ling as low as in the NSE da ta. This was sup por ted by the very sig ni fi cant cor-
re la tion in EFL bet we en the ma xi mum F0 of the nuc le us and the post-nuc le ar 
sylla ble (r=.000), al so fo und in the ir L1 Ser bian (NSS) but not in NSE. Still, even 
with the post-nuc le ar sylla ble in clu ded in the fo cus do main, the to tal nuc le ar pitch 
ran ge was still con si de rably nar ro wer in the EFL than the NSE da ta (NSE mean=7.5 
ST, EFL mean=5.3 ST), and this dif fe ren ce was sta ti sti cally sig ni fi cant (p=.018). 
Graph 5. pre sents the NSE and EFL me ans for the nuc le ar sylla ble pitch ran ge and 
the to tal pitch ran ge of the fo cus ex po nent with the post-nuc le ar sylla ble in clu ded. 
In ad di tion to sho wing a much nar ro wer pitch ran ge on the nuc le ar sylla ble in the 
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EFL da ta, it al so shows a mo re no ta ble in cre a se in the to tal pitch ran ge of the fo cus 
ex po nent in the EFL da ta, in di ca ting the gre a ter ca rryover ef fect in the EFL da ta, 
as a ma ni fe sta tion of L1 Ser bian tran sfer. 

Graph 5. NSE and EFL me ans for the nuc le ar pitch ran ge and the to tal pitch ran ge of  
the fo cus ex po nent with the post-nuc le ar sylla ble in clu ded (in ST)

The EFL par ti ci pants’ use of the cue of in ten sity, too, sho wed the in flu en ce 
of the ir L1 Ser bian. Firstly, me ans and mean rank com pa ri sons sho wed that EFL 
spe a kers used so mew hat hig her in ten sity than NSE spe a kers, on the fo cus pro jec tion 
and par ti cu larly on the fo cus ex po nent, alt ho ugh not as high as in the NSS da ta. 
This small dif fe ren ce bet we en EFL and NSE co uld be at tri bu ted to pho ne tic L1 
in flu en ce, but it was not sta ti sti cally sig ni fi cant. Ho we ver, mul ti va ri a te tests and 
me ans com pa ri sons re la ti ve to fo cus type and sco pe sho wed that EFL spe a kers 
pro du ced high nuc le ar in ten sity ma xi mum in the who le fo cus do main ir re spec ti ve 
of fo cus sco pe and type, as was fo und for NSS da ta. Un li ke NSE spe a kers, who 
used dif fe ren ces in in ten sity (to get her with pitch he ight and pitch ran ge) to sig nal 
dis tin cti ons in fo cus sco pe and type, EFL spe a kers did not. It can be said that EFL 
spe a kers ‘ove ru sed’ the cue of in ten sity in the ir L2 En glish, i.e., tran sfer red the 
way this cue was used from the ir L1 Ser bian in to the ir L2 En glish at the pho no-
lo gi cal le vel.

EFL spe a kers’ hybrid use of pro so dic cu es was al so evi dent in the ad di ti o nal 
posthoc analysis of pa rent he si sing who le IUs: it was sig nal led not by pitch ran ge 
com pres sion (as in the NSE da ta), nor by lo we ring in ten sity (as in the NSS da ta), 
but pri ma rily by using lo wer pitch pe aks on the fo cus ex po nent, whe re sta ti sti cally 
sig ni fi cant dif fe ren ces we re fo und bet we en the ‘nor mal’ and pa rent he si sed IUs 
for the nuc le ar F0 ma xi mum (p=0.025), mi ni mum (p=0.029), and mean (p=0.024). 
This exem pli fi es a mix tu re of L1 Ser bian, in which pitch he ight was the main 
fo cus-ex po nent cue, and L1 En glish, sin ce in the ir EFL the par ti ci pants used a 
pitch-re la ted and not in ten sity-re la ted cue to sig nal pa rent he si sing.
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Fi nally, the in flu en ce of L1 Ser bian was al so evi dent in the way the EFL 
par ti ci pants pri o ri ti zed sig nal ling fo cus sco pe over fo cus type. In the NSE da ta, 
with re spect to all the re le vant cu es (pitch he ight, in ten sity, pitch ran ge), the dis-
tin cti ons in fo cus type (con tra sti ve or not) we re much mo re pro no un ced, whi le the 
dif fe ren ces in fo cus sco pe (nar row vs. broad) we re smal ler. In the NSS da ta, fo cus 
sco pe dis tin cti ons we re mo re pro no un ced (no tably hig her pitch in nar row than 
broad fo cus), and the ones in fo cus type smal ler (so mew hat hig her pitch and a 
mo de ra te pitch ran ge ex pan si on in con tra sti ve than non-con tra sti ve nar row fo cus). 
Graph 6. il lu stra tes this, sho wing the mean plots of the nuc le ar F0 ma xi mum in 
broad, nar row and con tra sti ve fo cus in the NSE da ta (up per left) and NSS da ta 
(up per right). 

Graph 6. Mean plots for the nuc le ar pitch ma xi mum in the broad, nar row and con tra sti ve fo cus  
in the NSE da ta (up per left), NSS da ta (up per right), and EFL da ta (lo wer cen tre)
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Ho we ver, the EFL da ta sho wed a hybrid pat tern bet we en the se two: the EFL 
par ti ci pants used all the right cu es as the NSE spe a kers, but with pho ne tic pro-
per ti es that sho wed a pat tern mo re si mi lar to L1 Ser bian. Me ans and mean rank 
com pa ri sons sho wed that the nar row-fo cus nuc le ar F0 ma xi mum, in ten sity ma-
xi mum and pitch ran ge we re much clo ser to tho se of con tra sti ve fo cus, and very 
dif fe rent from tho se in broad fo cus, as was cha rac te ri stic of L1 Ser bian. In this 
ca se, it can be said that the tran sfer from L1 Ser bian af fec ted both the pho ne tic 
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and pho no lo gi cal le vels in EFL spe a kers’ mar king of fo cus sco pe and type. To 
il lu stra te this, Graph 6. (lo wer cen tre) shows the nuc le ar F0 ma xi mum in the EFL 
da ta in broad, nar row, and con tra sti ve fo cus. EFL par ti ci pants even pro du ced a 
slightly lo wer mean nuc le ar F0 ma xi mum in con tra sti ve than non-con tra sti ve 
nar row fo cus (alt ho ugh con tra sti ve fo cus still had hig her nuc le ar F0 mean), which 
was not fo und in eit her NSE or NSS.

5. con clu Sion. The fin dings of this study de mon stra ted that in En glish and 
Ser bian pro so dic fo cus-mar king was cha rac te ri zed by lan gu a ge-spe ci fic usa ge of 
pitch and in ten sity, at both the pho no lo gi cal le vel, i.e. the cho i ce of the cu es used 
and the fo cus-re la ted in for ma tion sig nal led, and at the le vel of pho ne tic im ple-
men ta tion, i.e. the va lu es of the cue pa ra me ters. 

Alt ho ugh in both lan gu a ges the fo cus was di stin gu is hed from the bac kgro und 
by hig her pitch and in cre a sed in ten sity, in L1 En glish the fo cus pro jec tion was 
sig nal led by pitch he ight and the fo cus ex po nent by pitch ran ge ex pan si on. Fo cus 
sco pe and type we re sig nal led by in cre a sed nuc le ar pitch, in ten sity and pitch ran-
ge on nar row and con tra sti ve fo cus, with smal ler dif fe ren ces in fo cus sco pe (broad 
vs. nar row fo cus) than fo cus type (con tra sti ve or not). In L1 Ser bian, mar king the 
be gin ning of the fo cus do main se e med to be a pri o rity, and it was sig nal led by the 
hig hest pitch and in ten sity, with ove rall hig her in ten sity in the who le fo cus do main, 
com pa red to the bac kgro und. The fo cus ex po nent was mar ked by an in cre a se in 
pitch he ight, but not by pitch ran ge ex pan si on. The fo cus sco pe was sig nal led by 
hig her nuc le ar pitch on nar row fo cus, and con tra sti vity by a mo de ra te ex pan si on 
of the pitch ran ge and pitch mo ve ment, with mo re pro no un ced dif fe ren ces in fo cus 
sco pe (broad vs. nar row fo cus) than fo cus type (con tra sti ve or not). 

The study sho wed that even with pro fi ci ent spe a kers, L2 fo cus-mar king pro-
sody can be a hybrid system, sho wing not only the pro per ti es of both lan gu a ges, 
but al so so me no vel pro per ti es that can not be stra ightfor wardly re la ted to eit her 
L1 tran sfer of the lan gu a ge used as L2. Ove rall, the EFL par ti ci pants did use 
pitch-re la ted cu es – pitch he ight, pitch ran ge – in a way si mi lar to what was fo und 
for L1 En glish, but al so sho wed the in flu en ce of L1 Ser bian pro sody at both the 
pho no lo gi cal and pho ne tic le vels: in pro du cing a nar ro wer ove rall and nuc le ar 
pitch ran ge, in the use of in ten sity to sig nal the fo cus do main but not fo cus sco pe 
and type, in using pitch he ight rat her than pitch ran ge to sig nal fo cus-re la ted in-
for ma tion, ex cept for con tra sti vity, in a very spe ci fic re a li za tion of the ca rryover 
ef fect on the post-nuc le ar sylla ble, and, lastly, in pri o ri ti zing sig nal ling fo cus 
sco pe over fo cus type. 

Li mi ted by the met ho do logy ba sed on re a ding who le texts rat her than the 
mo re ea sily con trol led ma te ri als, and, con se qu ently, as a mat ter of tra de-off , by a 
small num ber of par ti ci pants, the fin dings of this study ou tli ne so me im por tant 
di rec ti ons for furt her re se arch. Firstly, the cue of du ra tion, ex clu ded from this 
study, al so ne eds to be ta ken in to ac co unt, par ti cu larly its in ter ac tion with pitch 
and in ten sity. The in ter ac tion of the pro so dic and po si ti o nal (word-or der) fo cus 
sig nal ling in Ser bian sho uld be in ve sti ga ted as anot her fac tor po ten ti ally in flu en-
cing EFL users’ spe ech. 

And lastly, sin ce fo cus-mar king pro sody is a li ste ner-di rec ted com mu ni ca-
ti ve fun ction, li ste ners’ per cep tion of ut te ran ce-le vel pro mi nen ce as re la ted to 
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the ir in ter pre ta tion of in for ma tion struc tu re wo uld be the in di spen sa ble ‘ot her 
si de of the coin’ in the study of both L1 and L2 fo cus-mar king pro sody. Espe ci ally 
so be a ring in mind that the sta ti sti cally sig ni fi cant pro per ti es of the aco u stic pro-
so dic cu es ob ser ved in the pre sent study may be per cep ti ble to varying de gre es 
in real-ti me com mu ni ca tion, and co uld the re fo re be mo re or less re le vant for the 
li ste ners’ in ter pre ta tion of pro so di cally sig nal led in for ma tion struc tu re.
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Та тја на Па у но вић

ФО КУС У ФО КУ СУ: ПРО ЗО ДИЈ СКИ СИГ НА ЛИ ИН ФОР МА ЦИЈ СКЕ СТРУК ТУ РЕ  
ИС КА ЗА У СРП СКОМ, ЕН ГЛЕ СКОМ, И ЕН ГЛЕ СКОМ КАО СТРА НОМ ЈЕ ЗИ КУ  

КОД СРП СКИХ ГО ВОР НИ КА

Р е  з и  м е

У ра ду је пред ста вље но ис тра жи ва ње упо тре бе то на и ин тен зи те та као про зо диј ских 
сиг на ла за озна ча ва ње ин фор ма циј ске струк ту ре у ре че ни ца ма ко је се на ла зе у ши рем дис-
курс ном кон тек сту. Циљ је био ис пи та ти ка ко се ова про зо диј ска сред ства ко ри сте за сиг на-
ли зи ра ње ре че нич ног фо ку са на спрам оних де ло ва ис ка за ко ји су ван фо ку са, као и за сиг на-
ли зи ра ње раз ли ка из ме ђу ши ро ког, уског и кон тра стив ног фо ку са. Ком па ра тив ном ана ли зом 
об у хва ће ни су бри тан ски ва ри је тет ен гле ског је зи ка, при зрен ско-ју жно мо рав ски ди ја лект 
срп ског је зи ка, као и ен гле ски је зик ко ји као стра ни ко ри сте из вор ни го вор ни ци овог срп ског 
ди ја лек та ро ђе ни и од ра сли у Ни шу. Ка ко је циљ ис тра жи ва ња би ло по сма тра ње упо тре бе 
про зо диј ских сиг на ла у ши рем кон тек сту, ис пи та ни ци (4 из вор на го вор ни ка ен гле ског је зи ка 
и 4 из вор на го вор ни ка срп ског је зи ка) сни мље ни су ка ко чи та ју ду же тек сто ве на ен гле ском 
и срп ском је зи ку, по себ но кон стру и са не за по тре бе овог ис тра жи ва ња да илу стру ју по сма-
тра не раз ли ке. Упо ре ђи ва на су аку стич ка свој ства то на (F0 ми ни мум, мак си мум, сред ња 
вред ност; оп сег ви си не то на у хер ци ма и у по лу то но ви ма) и ин тен зи те та (ми ни мум, мак си мум, 
сред ња вред ност) на по чет ку фо ку сног до ме на, на ак цен то ва ном сло гу но си о ца фо ку са (ну-
кле у са), на по стак цен то ва ном сло гу, на де лу ис ка за ко ји прет хо ди фо ку су, као и на де лу ис-
ка за ко ји сле ди на кон фо ку сног до ме на. Спе ци фич ност при ме ње не ме то до ло ги је при ме ре на 
је ци љу ис тра жи ва ња: уме сто по ре ђе ња аку стич ких свој ста ва од ре ђе не ре чи ка да је у фо ку су 
и ка да је ван фо ку са, циљ је био ис пи та ти да ли ће се у ши рем дис курс ном кон тек сту и не за-
ви сно од кон крет ног лек сич ког са др жа ја уо ча ва ти од ре ђе ни обра сци упо тре бе про зо диј ских 
сред ста ва за сиг на ли зи ра ње фо ку са у раз ли чи тим ре че нич ним кон тек сти ма. Ре зул та ти до би-
је ни ста ти стич ком ана ли зом из ме ре них вред но сти по ка за ли су да се у срп ском и ен гле ском 
је зи ку ко ри сте раз ли чи та про зо диј ска сред ства за озна ча ва ње фо ку сног екс по нен та (ну кле у-
са), раз ли чи те фо нет ске ре а ли за ци је оних сиг на ла ко ји се ина че ко ри сте на сли чан на чин за 
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сиг на ли зи ра ње фо ку сног до ме на, као и раз ли чи ти при о ри те ти у озна ча ва њу оби ма и ти па 
фо ку са. У ен гле ском као стра ном је зи ку уо че на су хи брид на свој ства ко ја ком би ну ју ка рак-
те ри сти ке ен гле ског и срп ског је зи ка, а ути цај ма тер њег ва ри је те та ис пи та ни ка, при зрен ско-
-ју жно мо рав ског ди ја лек та, ма ни фе сто вао се ка ко на фо но ло шком ни воу (кроз упо тре бу про-
зо диј ских сиг на ла), та ко и на ни воу фо нет ске ре а ли за ци је про зо диј ских сиг на ла (на при мер, 
у спе ци фич ној ре а ли за ци ји то на на пост-ак цен то ва ном сло гу). 

Универзитет у Нишу (При мље но: 18. ју на 2019;
Фи ло зоф ски фа кул тет при хва ће но: 6. но вем бра 2019)
Де парт ман за ан гли сти ку
Ћи ри ла и Ме то ди ја 2, 18000 Ниш, Ср би ја
ta tja na.pa u no vic @fil fak.ni .ac .rs 
tpa u no vic @gmail.com 
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Би ља на Ми шић Илић

КРИ ТИЧ КА АНА ЛИ ЗА ДИС КУР СА ИЗ ВЕ ШТА ЈА  
О ТЕ РО РИ СТИЧ КИМ НА ПА ДИ МА У  
СРП СКОЈ И БРИ ТАН СКОЈ ШТАМ ПИ*

У те о риј ском окви ру кри тич ке ана ли зе дис кур са, у ра ду су ана ли зи ра ни из ве шта-
ји о ви ше те ро ри стич ких на па да (2016–2019) у раз ли чи тим де ло ви ма све та, а ко ји су 
об ја вље ни у днев ним ли сто ви ма По ли ти ка и Гар ди јан. Kоришћењем де скрип тив но-
ана ли тич ког про то ко ла мо де ло ва ног за по тре бе овог ис тра жи ва ња, кван ти та тив но и 
ква ли та тив но су ана ли зи ра ни сле де ћи аспек ти: зна чај ко ји је дат до га ђа ју, ева лу а ци ја, 
при каз глав них уче сни ка, мо ти ви на па да ча, емо тив ни на бој из ве шта ја. Ре зул та ти по-
ка зу ју да у из ве шта ји ма по сто је зна чај не слич но сти ка да се ра ди о оп штој осу ди до га-
ђа ја, али и из ве сне раз ли ке, ве за не за ге о граф ски и по ли тич ки кон текст, као и ет нич ки 
и вер ски иден ти тет жр та ва, ка ко у сва ком од пот кор пу са, та ко и кон тра стив но.

Кључ не ре чи: кри тич ка ана ли за дис кур са, но вин ски из ве шта ји, те ро ри стич ки 
на па ди.

In the the o re ti cal fra me work of Cri ti cal Di sco ur se Analysis, this pa per analyzes the 
co ve ra ge of se ve ral re cent ter ro rist at tacks (2016–2019), tar ge ting va ri o us parts of the world, 
pu blis hed in the on li ne edi ti ons of Po li ti ka and The Gu ar dian. Using a de scrip ti ve-analyti cal 
pro to col mo del led for this re se arch, the qu an ti ta ti ve and qu a li ta ti ve analysis ad dres ses the 
fol lo wing aspects: the sig ni fi can ce gi ven to the event, eva lu a tion, the re pre sen ta tion of the 
main ac tors, the at tac kers’ mo ti ves, and the emo ti o nal to ne of the re port. The re sults in di ca te 
that the re are con si de ra ble si mi la ri ti es re gar ding the ge ne ral con dem na tion of the event, but 
al so cer tain dif fe ren ces, re la ted to the ge o grap hi cal and po li ti cal con text, and the de mo grap hic 
and re li gi o us iden tity of the vic tims, in each of the two sub cor po ra as well as con tra sti vely. 

Key words: Cri ti cal Di sco ur se Analysis, new spa per co ve ra ge, ter ro rist at tacks.

1. Увод. Дис курс ме ди ја, а по го то во при каз дру штве но и по ли тич ки ре-
ле вант них те ма у ме ди ји ма, чест су пред мет ис тра жи ва ња ка ко у лин гви стич-
ким, та ко и у срод ним дру штве ним на у ка ма. Кри тич ка ана ли за дис кур са 
(КАД) да је до бар те о риј ски и ме то до ло шки оквир за ис тра жи ва ње ове те ма-
ти ке јер дис курс по сма тра као об лик дру штве не прак се, ком би ну ју ћи лин-
гви стич ку ана ли зу тек ста са ана ли зом дру штве но-по ли тич ког и исто риј ског 
кон тек ста у ко ме се кон крет ни дис курс од ви ја (fa ir clo ugh 1995a; fa ir clo ugh 
– wo daK 1997; јanKS 1997; van diJK 2001). Упра во из ове пер спек ти ве, у овом 
ра ду ис тра жу је се ка ко је јед на дру штве но ве о ма уз не ми ру ју ћа а исто вре ме но 

* Рад је део 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 и про јек та Са вре ме ни 
прав ци у ис тра жи ва њи ма ан гли стич ке лин гви сти ке и ан гло фо не књи жев но сти и кул ту ре 
(бр. 183/1-16-1-01), ко ји се из во ди на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ни шу. Рад пред-
ста вља де ли мич но из ме ње ну и знат но про ши ре ну вер зи ју са оп ште ња ,,Ути цај кон тек ста на 
но вин ско из ве шта ва ње о те ро ри стич ким на па ди ма”, из ло же ног на кон фе рен ци ји Је зик, књи
жев ност, кон текст (Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, 12–13. 4. 2019.)
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и тра гич на те ма, те ро ри стич ки на па ди ко ји су се до го ди ли у раз ли чи тим 
де ло ви ма све та, об ра ђе на у озбиљ ној срп ској и бри тан ској днев ној штам пи. 
Кон крет ни је, ис пи ту је се да ли по сто је раз ли ке у из ве шта ва њу, а ко је се могу 
до ве сти у ве зу са ге о граф ским, по ли тич ким и дру штве ним кон тек стом, као 
и да ли по сто је раз ли ке у на чи ну из ве шта ва ња из ме ђу срп ске и бри тан ске 
штам пе. 

На кон кра ћег те о риј ског уво да, у ем пи риј ском де лу ра да пред ста вље ни 
су ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња, при ме ње ни де скрип тив но-ана ли тич ки мо дел, 
кван ти та тив ни по да ци и њи хо ва ин тер пре та ци ја, као и ква ли та тив на ана-
ли за, ба зи ра на при мар но на ана ли зи лек сич ких сред ста ва. Ре зул та ти су 
ком па ра тив но ин тер пре ти ра ни ка ко за сва ки пот кор пус по себ но, та ко и 
кон тра стив но, и ко мен та ри са ни из угла КАД. 

2. ТЕ о РИј сКИ оКвИР. Оп шти те о риј ски оквир ис тра жи ва ње ба зи ра се на 
основ ним по став ка ма ана ли зе дис кур са ме ди ја (van diJK 1988; fa ir clo ugh 
1995б; Bed na reK 2006; o’Ke ef fe 2006; mac hin – van le e u wen 2007; ric hard-
Son 2007; mac hin – mayr 2012). Ме ди ји ма сов не ко му ни ка ци је има ју ва жну 
уло гу у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та и зна чај но до при но се об ли ко ва њу 
јав ног ми шље ња не са мо ин фор ма ци ја ма ко је са оп шта ва ју и пре но се, већ и 
дис кур сом ко ји ко ри сте. Ве сти у ме ди ји ма и од сли ка ва ју и фор ми ра ју дру-
штве не ста во ве, ко ји у из ве сној ме ри де фи ни шу ци ље ве, ин те ре се, вред но сти 
и нор ме не ке гру пе, у од но су на дру штве но зна чај не те ме. Овај став ће се по-
ка за ти као ве о ма зна ча јан при ин тер пре та ци ји и ди ску си ји ре зул та та до ко јих 
се до шло у ана ли зи кор пу са. Зна чај на је и по став ка те о ри је ме ди ја да се 
раз ли ке о из ве шта ва њу о до га ђа ји ма, укљу чу ју ћи и те ро ри стич ке до га ђа је 
ко ји су пред мет овог ра да, мо гу ин тер пре ти ра ти кроз те о ри ју о вред но сти 
ве сти, при че му се на ци о нал но зна чај не ве сти, ,,на ше”, тре ти ра ју као зна чај-
ни је и да те су са ви ше де та ља (noS SeK 2008), што је при мет но и у из ве шта ва њу 
о по ги би ја ма и не сре ћа ма (ha nuSch 2008; 2012). 

Ка да се ра ди о по став ка ма КАД, ко ја ни је мо но лит ни те о риј ски мо дел, 
од по себ ног зна ча ја за спро ве де ну ана ли зу је так со но ми ја дис курс них стра те-
ги ја у раз ли чи тим ти по ви ма дис кур са и кон крет не ана ли тич ке ка те го ри је 
пред ста вља ња дру штве них ак те ра, рад њи и ар гу мен та ци ја (re i Sigl – wo daK 
2001; wo daK – meyer 2001; van le e u wen 2008; Kho Sra vi niK 2010). 

У по след њих не ко ли ко го ди на би ло је број них ис тра жи ва ња ме диј ског 
из ве шта ва ња о кри зним до га ђа ји ма, и, по себ но, о те ро ри зму, из пер спек ти ве 
раз ли чи тих дру штве них на у ка, ко ја су се у ма њој или ве ћој ме ри за сни ва ла 
и на не ком од мо де ла КАД. За на ше ис тра жи ва ње по себ но су зна чај на она 
где је ко ри шћен ком па ра тив ни при ступ, где су по ре ђе на раз ли чи та из ве шта-
ва ња у пи са ним или те ле ви зиј ским ме ди ји ма о истим или слич ним кри зним 
до га ђа ји ма и те ро ри стич ким на па ди ма. У фо ку су су нај че шће би ли на па ди 
из вр ше ни од стра не ислам ских те ро ри ста, и ме ди ји углав ном на ен гле ском 
је зи ку, ма да су ана ли зи ра ни и они из арап ских и не ких дру гих зе ма ља (noS
SeK 2008; roy – den te roSS 2011; јef tić 2013; aB dul lah 2014; ger hardS – 
Schäfer 2014; eriKS Son 2016; gro ot hu iS 2016; lönnQviSt 2016; mo rin 2016; amer 
2017; el na wawy – el ma Sry 2017). 
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На осно ву пред ста вље ног те о риј ског окви ра, кор пу сно ис тра жи ва ње 
ра ђе но је та ко што је мо де ло ван по себ ни де скрип тив но-ана ли тич ки про то кол 
на осно ву ко га су ана ли зи ра ни тек сто ви, о че му ће би ти ви ше ре чи при ли ком 
пред ста вља ња ре зул та та ана ли зе. Са ма ана ли за об у хва ти ла је у из ве сној 
ме ри кван ти та тив не, ма да при мар но ква ли та тив не аспек те као што су: зна чај 
ко ји је дат до га ђа ју, ева лу а ци ја до га ђа ја, при каз глав них уче сни ка, мо ти ви 
на па да ча и емо тив ни на бој из ве шта ја.

3. ИЗ вЕ ШТА јИ о ТЕ Ро РИ сТИч КИм нА ПА дИ мА У сРП сКој И бРИ ТАн сКој ШТАм ПИ. 
У скла ду са пред ме том ис тра жи ва ња, ис тра жи вач ким пи та њи ма и те о риј-
ским окви ром, у овом ра ду ана ли зи ра ни су из ве шта ји о те ро ри стич ким 
на па ди ма од ко јих ве ли ка ве ћи на ни је би ла пред мет ра ни јих сту ди ја, и, по 
пр ви пут, ана ли зи ра на је ком па ра тив но срп ска и бри тан ска штам па.1 

3.1. КоР ПУс. За по тре бе ис тра жи ва ња оформ љен је спе ци ја ли зо ва ни 
кор пус из ве шта ја о те ро ри стич ким на па ди ма, об ја вље ним у он лајн из да њи-
ма тзв. озбиљ не штам пе, кон крет но днев них ли сто ва у Ср би ји (По ли ти ка) 
и у Бри та ни ји (Гар ди јан). Пре тра га је вр ше на пре ма да ту му на па да и кључ-
ним ре чи ма ве за ним за ме сто на па да. Ва жно је ис та ћи да су за кор пус узе ти 
са мо из ве шта ји2 (а не и оста ли нат пи си као нпр. ре дак циј ски ко мен та ри, 
струч не и по ли тич ке ана ли зе спе ци јал них ко мен та то ра и сл.) об ја вље ни на 
дан или нај ка сни је је дан дан на кон те ро ри стич ког на па да, ко ји пред ста вља-
ју пр ву ме диј ску ре ак ци ју, ко ја се фо ку си ра на сам до га ђај (а не, нпр. на 
до дат не ко мен та ре о без бед но сти, ана ли зе ра ни јих слич них слу ча је ва и сл.). 
Вр ше на је са мо ана ли за тек ста из ве шта ја али не и мул ти мо дал на ана ли за 
об ја вље них фо то гра фи ја, ви део сни ма ка итд. На осно ву на ин тер не ту до-
ступ них спи ско ва те ро ри стич ких на па да, ода бра но је 12 ско ра шњих те ро-
ри стич ких на па да, ко ји су се до го ди ли у пе ри о ду од 2016. до пр ве по ло ви не 
2019. го ди не, у раз ли чи тим де ло ви ма све та. Би ра ни су до га ђа ји ко ји се ни су 
до го ди ли у зе мља ма са рат ним и дру гим ору жа ним су ко би ма (нпр. Ав га ни-
стан, Су дан, Ирак и сл.). На па ди су ре ла тив но слич ни по на чи ну ка ко су 
из ве де ни (бом ба ши са мо у би це, во зи ла, ва тре но оруж је) и по ло ка ци ја ма 
ко је су би ле ме та (ме ста јав ног оку пља ња, вер ски објек ти, ве ли ке ста ни це 
јав ног са о бра ћа ја).3

1 Jедино ра ни је ис тра жи ва ње (er Ja vec – vol ČiČ 2006), ко је је укљу чи ва ло ана ли зу нат-
пи са о те ро ри зму у срп ској штам пи, и то у по ре ђе њу са хр ват ском, ни је де таљ но об у хва та ло 
не ке кон крет не те ро ри стич ке до га ђа је већ је при мар но би ло усме ре но на по јам те ро ри зма и 
трет ман исла ма и му сли ма на, на гло бал ном ни воу, а по го то во на бал кан ским про сто ри ма.

2 При ли ком ана ли зе ну жно је ап стра хо ва на раз ли ка у ти пу из ве шта ја. Не ки од њих 
(углав ном бри тан ски) ау тор ски су из ве шта ји пот пи са них или не пот пи са них до пи сни ка или 
су де ло гру пе до пи сни ка и но ви на ра, а не ки (углав ном срп ски) су аген циј ске ве сти до ма ћих 
или стра них аген ци ја, ко је мо гу би ти пре у зе те и де ли мич но при ла го ђе не, уз на во ђе ње из во-
ра или без то га. Не ки из ве шта ји пред ста вља ју ком би на ци ју све га на ве де ног, док за не ке, на 
осно ву но вин ског тек ста, то ни је мо гу ће утвр ди ти.

3 Иа ко су се у том пе ри о ду до го ди ла три ве ћа на па да тлу Ве ли ке Бри та ни је, они ни су 
ана ли зи ра ни јер је циљ ана ли зе био да се ис пи та ка ко срп ска и бри тан ска штам па из ве шта-
ва ју о до га ђа ји ма ко ји су се де си ли у ино стран ству.
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У Та бе ли 1 при ка за ни су основ ни по да ци о до га ђа ји ма (ме сто, да тум, 
кра так опис до га ђа ја, број жр та ва4, на па да чи), као и оквир ни број ре чи о 
сва ком до га ђа ју у кон крет ном днев ном ли сту. Ва жно је на по ме ну ти да је број 
ре чи за о кру жен и од но си се на број ре чи у јед ном или ви ше чла на ка об ја-
вље них на дан на па да и/или дан по сле на па да, уко ли ко на сам дан на па да 
ни је би ло из ве шта ја. У број ре чи ни су укљу че ни пот пи си ис под сли ка и 
ви део ма те ри ја ла, сег мен ти ко ји се по на вља ју и сег мен ти ко ји ни су ди рект-
но ве за ни за сам до га ђај (нпр. ду же из ја ве јав них лич но сти, ин фор ма тив ни 
опи си гра да и др жа ве, де таљ ни опи си слич них прет ход них на па да и сл.).

Та бе ла 1. Кра так пре глед ана ли зи ра них те ро ри стич ких на па да и из ве шта ја о њи ма

Број ре чи у члан ку 
Ре ги он До га ђај Жр тве На па дач(и) Гар ди јан По ли ти ка 

Е в
ро

 па
ЕУ

 д
р ж

а в
е 

Бри сел, Бел ги ја: 
два са мо у би лач ка 
бом ба шка на па да 
на ае ро дро му и 
је дан у ме троу 
(22. 3. 2016.)

35 мр твих, пре ко 
300 по вре ђе них 
Ло кал но ста нов-
ништво, пут ни ци, 
раз не на ци о нал-
ности, углав ном 
Евро пља ни

3 бел гиј ска др жа-
вља на африч ког 
по ре кла, ра ди кал-
ни исла ми сти, ИД 
пре у зе ла од го вор-
ност

1540 3000

Ни ца, Фран цу ска: 
на пад ка ми о ном на 
пе ша ке на ше та ли-
шту, ко ји су про-
сла вља ли на ци о-
нал ни пра зник 
(14.7. 2016.)

87 мр твих, 434 по-
вре ђе них
Ло кал но ста нов-
ништво, ту ри сти, 
раз не на ци о нал-
ности, углав ном 
Евро пља ни 

Фран цу ски др жа-
вља нин ту ни жан-
ског по ре кла, ра ди-
кал ни исла ми ста 1986 1650

Бер лин, Не мач ка: 
на пад ка ми о ном  
на по се ти о це бо-
жић ног ва ша ра  
на град ском тр гу 
(19. 12. 2016.)

12 мр твих, 56 по-
вре ђе них
Ло кал но ста нов-
ништво, ту ри сти, 
раз не на ци о нал-
ности, углав ном 
Евро пља ни 

Ту ни жа нин по ве-
зан са ИД

1360 1200

Евро па 

Санкт Пе тер бург, 
Ру си ја: са мо у би-
лач ки бом ба шки 
на пад у ме троу 
(3. 4.2017.) 

16 мр твих, 64 по-
вре ђе них
Ло кал но ста нов-
ништво (Ру си)

Ру ски др жа вља-
нин, кир ги зиј ско-
уз беч ког по ре кла, 
ра ди кал ни исла-
ми ста

1150 2100

Eвропа /
Aзија

Истанбул, Тур ска: 
бом ба шки на пад и 
пуц ња ва на ае ро-
дро му (28.6.2016.)

45 мр твих, 230 по-
вре ђе них
Ло кал но ста нов-
ништво и 10-ак 
стра на ца, раз не 
на ци о нал но сти, 
не-Евро пља ни 

Тро ји ца ра ди кал-
них исла ми ста, два 
стран ца и је дан 
Тур чин, при пи су је 
се ИД-и

1550 1670

4 Број жр та ва на ве ден је пре ма ка сни је по твр ђе ним по да ци ма про ве ре ним из ви ше из-
во ра (ин фор ма тив ни сај то ви), а не из са мог ана ли зи ра ног но вин ског из ве шта ја на дан на па да, 
ка да се че сто ни је знао та чан и ко нач ни број жр та ва.
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A
зи

ја
Лахоре, Па ки стан: 
са мо у би лач ки бом-
ба шки на пад на 
хри шћа не ко ји су 
сла ви лии Ус крс у 
пар ку (27. 3. 2016.)

70 мр твих, пре ко 
300 по вре ђе них
При пад ни ци ло-
кал не хри шћан ске 
за јед ни це (али и 
до ста му сли ма на)

Не и ден ти фи ко ва ни 
бом баш са мо у би ца, 
а јед на та ли бан ска 
ми ли тант на гру па 
пре у зи ма од го вор-
ност

1570 315

Кве та, Па ки стан: 
са мо у би лач ки бом-
ба шки на пад на 
др жав ну бол ницу 
(8. 8. 2016.)

77 мр твих, пре ко 
100 по вре ђе них
Ло кал но ста нов ни-
штво, му сли ма ни 

Не и ден ти фи ко ва ни 
бом баш са мо у би ца, 
а две ми ли тант не 
исла ми стич ке гру-
пе пре у зи ма ју од-
го вор ност

1060 165

Се хван, Па ки стан: 
са мо у би лач ки бом-
ба шки на пад на 
ислам ско све ти ли-
ште (16.2. 2017.)

88 мр твих, пре ко 
100 по вре ђе них
Ло кал но ста нов ни-
штво, му сли ма ни 

Не и ден ти фи ко ва ни 
бом баш са мо у би ца, 
а ИД и та ли ба ни 
пре у зи ма ју од го-
вор ност

890 0

Су ра ба ја, Ин до не-
зи ја: са мо у би лач ки 
бом ба шки на пад 
бом ба ма на цр кве 
(13. 5. 2018.)

25 мр твих, 55 по-
вре ђе них
При пад ни ци ло-
кал не хри шћан ске 
за јед ни це 

Ра ди ка ли зо ва на 
му сли ман ска по ро-
ди ца (отац, мај ка и 
че тво ро де це)

900 0

Kоломбо и још два 
гра да, Шри Лан ка: 
бом ба шки на пад 
на три хри шћан ске 
цр кве на Ус крс и 
три хо те ла (21.4. 
2019.)

259 мр твих, пре ко 
500 по вре ђе них
Ло кал но ста нов ни-
штво, при пад ни ци 
ло кал не хри шћан-
ске за јед ни це, стра-
ни ту ри сти 

Ло кал на џи ха ди-
стич ка ор га ни за ци-
ја по ве за на са ИД

3000 1200

Aфрика

Kаиро, Еги пат:  
са мо у би лач ки 
бом ба шки на пад 
на коптску цр кву 
(11.12. 2016.)

27 мр твих, 47 по-
вре ђе них
При пад ни ци ло-
кал не хри шћан ске 
коптске за јед ни це 

Не ма ин ди ви ду-
алних по да та ка, 
(бом ба), али се при-
пи су је ми ли тант-
ним исла ми сти ма

625 250

O
ке

ан
иј

а

Kрајстчерч, Но ви 
Зе ланд: ра фал на 
пуц ња ва на џа ми ју 
и ислам ски цен тар 
у вре ме мо ли тве 
(15. 3. 2019.)

51 мр тва осо ба, 
49 по вре ђе них
При пад ни ци ло кал-
не му сли ман ске 
за јед ни це 

Но во зе лан ђа нин 
ау стра лиј ског по-
ре кла, ра ди ка ли-
зова ни бе лац,  
хри шћан ски ул тра-
де сни чар

1420 3000

3.2. КвАн ТИ ТА ТИв нА ПЕР сПЕК ТИ вА. Иа ко је при мар на ана ли за у овом ра ду 
би ла ква ли та тив на, кван ти та тив ни по да ци о бро ју ре чи у јед ном или ви ше 
из ве шта ја на дан на па да (тј. ду жи на из ве шта ја) мо гу ука за ти на то ко ји је 
зна чај дат не ком кон крет ном до га ђа ју, од но сно те ро ри стич ком на па ду.

Као што се мо же ви де ти из Та бе ле 1, Гар ди јан је из ве стио о свим ана-
ли зи ра ним на па ди ма, али кра ће о до га ђа ји ма у Ру си ји, Па ки ста ну и, чак 
знат но кра ће, у Kаиру, док је нај ду жи из ве штај oнај о нај но ви јем ана ли зи-
ра ном на па ду, у Шри Лан ки. 

По ли ти ки но из ве шта ва ње о го то во свим на па ди ма ван Евро пе ве о ма је 
крат ко (у про се ку 10 пу та кра ће не го о на па ди ма на тлу Евро пе), а уоп ште 
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ни су из ве сти ли о два ана ли зи ра на на па да у Ази ји (је дан у Па ки ста ну и је дан 
у Ин до не зи ји). Ме ђу тим, из ве штај о на па ду у да ле кој Шри Лан ки, тек је 
не што кра ћи од из ве шта ја о на па ди ма у Евро пи, док је, на из глед па ра док-
сал но, нај ду жи из ве штај о на па ду у нај у да ље ни јој зе мљи, Но вом Зе лан ду. 

Јед на од прет по став ки у овом ис тра жи ва њу, а за сно ва на на уви ди ма 
сту ди ја ме ди ја, би ла је да ге о граф ски кон текст ути че на зна чај ко ји се при-
да је на па ду и да, сход но то ме, на па ди ван Евро пе ге не рал но до би ја ју ма ње 
па жње у из ве шта ји ма. Та прет по став ка је сте де ли мич но по твр ђе на, по го то-
во ка да је у пи та њу из ве шта ва ње По ли ти ке, али из ве шта ји о до га ђа ји ма у 
Шри Лан ки и на Но вом Зе лан ду, ко ји су при лич но ду ги, чи ни се да је не ги-
ра ју. Због то га је осим ге о граф ског кон тек ста по треб но узе ти у об зир и дру-
штве ни кон текст, кон крет но исто риј ско-по ли тич ки. 

Раз ли ка из ме ђу са свим крат ких или чак не по сто је ћих из ве шта ја у По
ли ти ци о до га ђа ји ма у Па ки ста ну и про сеч но ду гих у Гар ди ја ну мо же се 
об ја сни ти ти ме што, за раз ли ку од Ср би је, Бри та ни ја има исто ри ју ко ло ни-
јал не про шло сти и број не ими гран те из Па ки ста на и ши ре, па штам па да је 
ве ћи зна чај до га ђа ји ма у тим ре ги о ни ма. А ка да су ме ђу жр тва ма и бри тан-
ски др жа вља ни, као што је био слу чај у Шри Лан ки, ин те ре со ва ње бри тан-
ске штам пе још је ве ће. Но ви Зе ланд, као део Ко мон вел та, из бри тан ске 
пер спек ти ве, тре ти ран је као и европ ске зе мље.

Ка ко об ја сни ти Политикинe ре ла тив но ду ге изв еш тајe о на па ди ма у 
Шри Лан ки, да ле кој азиј ској др жа ви (исто као и Па ки стан и Ин до не зи ја), 
или још да љем Но вом Зе лан ду, где ни је би ло ни при сут них гра ђа на Ср би је? 
Ква ли та тив на ана ли за из ве шта ја (што ће би ти по ка за но у да љем тек сту ра-
да), по ка зу је да, уз опис до га ђа ја, зна тан део из ве шта ја чи не из ја ве срп ских 
по ли ти ча ра, по го то во ми ни стра спољ них по сло ва. Ако се зна да је зна чај на 
ак тив ност тре нут ног срп ског ми ни стра спољ них по сло ва ве за на за то ко је 
др жа ве не при зна ју не за ви сност Ко со ва, чи ње ни ца да Шри Лан ка ни је при-
зна ла Ко со во мо же да пред ста вља део об ја шње ња о зна ча ју ко ји је дат овом 
до га ђа ју. Ме ђу тим, ово сва ка ко ни је је ди ни раз лог јер Ко со во ни је при зна ла 
ни Ин до не зи ја, а о на па ду у Су ра ба ји По ли ти ка ни је уоп ште из ве сти ла. Да 
овај по ли тич ки раз лог не мо же би ти од лу чу ју ћи ви ди се и по то ме што Но-
ви Зе ланд је сте при знао Ко со во, а на пад на Но вом Зе лан ду, осим то га што 
је је ди ни ана ли зи ра ни на пад из вр шен од стра не хри шћа ни на на му сли ма не, 
чи ни се да је за слу жио ду га чак из ве штај у По ли ти ци и због би зар не на вод-
не ин спи ри са но сти на па да ча не ким бал кан ским и срп ским бор ци ма про тив 
му сли ма на.

Мо же се за кљу чи ти да чи сто кван ти та тив на ана ли за ни је до вољ на, и 
да је осим тек ста, по треб но има ти у ви ду и раз ли чи те вр сте кон тек ста, као 
што је, у овом слу ча ју, ге о граф ски и дру штве но-по ли тич ки. У ово ме упра во 
до ла зи до из ра жа ја екс пла на тор на ва лид ност кри тич ке ана ли зе дис кур са 
као те о риј ско-ме то до лошк ког мо де ла, ко ји до во ди у ве зу текст, дис курс и 
дру штве но-исто риј ске окол но сти у ко ји ма они на ста ју и ко ји ма су од ре ђе ни.

3.3. АнА лИ ТИч КИ мо дЕл ЗА КвА лИ ТА ТИв нУ АнА лИ ЗУ. Ква ли та тив на ана ли-
за из ве шта ја из кор пу са ра ђе на је ко ри шће њем ана ли тич ког мо де ла, ко ји је 
при мар но кре и ран де дук тив но, на осно ву ис тра жи вач ких пи та ња и те о риј-
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ских по став ки, а за тим до ра ђен ин дук тив но, на осно ву при мар не дис курс-
но-ква ли та тив не ана ли зе чла на ка, чи ме су пре ци зни је иден ти фи ко ва ни 
нај бит ни ји аспек ти и до ми нант не дис курс не стра те ги је пред ста вља ња уче-
сни ка, рад њи и ста во ва. Де скрип тив но-ана ли тич ки мо дел фор ма ли зо ван је 
у об ли ку ква ли та тив ног ана ли тич ког про то ко ла, у об ли ку та бе ле, ко ја је 
ни же да та као Та бе ла 2. До дат но, уз та бе лар ни про то кол, по не кад су упи си-
ва ни и де та љи ко ји су спе ци фич ни за по је ди не до га ђа је или но ви не, као и 
ин тер пре та ци је и по ре ђе ња. Ана ли за кор пу са ра ђе на је та ко што је ана ли-
тич ки про то кол по пу њен за сва ки до га ђај, за тим је ура ђе на ком па ра тив на 
ана ли за из ве шта ја о сва ком до га ђа ју у сва ком од два ли ста, и на кра ју ком-
па ра тив на ана ли за свих из ве шта ја и оба ли ста. 

Основ ни по сма тра ни па ра ме три у ана ли зи, као што се ви ди и у Та бе ли 
2, и њи хо ве спе ци фич не ком по нен те су сле де ћи:

1) Ева лу а ци ја до га ђа ја и тон из ве шта ја. У окви ру ана ли зе овог па ра ме-
тра по сма тра на су де но та тив на и ко но та тив на зна че ња лек се ма и ко ло ка ци ја 
ко је озна ча ва ју до га ђај, ка кве су ко ло ка ци је ко је озна ча ва ју оп ште вред но сти 
до бро-ло ше, при су ство екс пре сив не лек си ке итд. На осно ву то га ева лу а ци-
ја до га ђа ја мо же би ти не у трал на, убла же на или осу ђу ју ћа, док сам при каз 
мо же би ти фак то граф ски или (де ли мич но) пер со на ли зо ван, за ви сно од то га 
да ли су ин фор ма ци је не у трал но са оп ште не или по сто ји емо тив на и ева лу тив-
на лек си ка ко ја из ра жа ва са о се ћа ње за жр тве и/или из ра зи ту осу ду на па да 
и/или на па да ча.

2) При каз дру штве них ак те ра. У окви ру овог па ра ме тра по сма тра но је 
ка ко су при ка за ни при мар ни ак те ри до га ђа ја, тј. жр тве и на па да чи, а евен-
ту ал но и не ки дру ги зна чај но по ме ну ти уче сни ци. Ана ли за је за сно ва на на 
кри тич кој ана ли зи дис кур са и кон крет но на основ ним дис курс ним стра те-
ги ја ма – ре фе рен ци јал не и пре ди ка ци о не (re iSgl – wo daK 2001), као и спе-
ци фич ним стра те ги јама пред ста вља ња дру штве них ак те ра као што су ин ди-
ви ду а ли за ци ја, пер со на ли за ци ја, ко лек ти ви за ци ја, функ ци о на ли за ци ја, 
им пер со на ли за ци ја, ин стру мен та ли за ци ја итд. (van le u we en 2008). По себ но 
је по сма тра но и да ли су и ка ко на ве де ни мо гу ћи мо ти ви за на пад. 

У Та бе ли 2 дат је основ ни ана ли тич ки про то кол, са илу стра тив ним 
при ме ри ма лек сич ких и струк тур них сред ста ва, из срп ског и ен гле ског пот-
кор пу са.

Та бе ла 2. Ана ли тич ки про то кол за ква ли та тив ну ана ли зу сва ког до га ђа ја

Па ра ме тар ко ји се ана ли зи ра и 
ње го ве основ не ва ри јан те 

И лу стра тив ни је зич ки/лек сич ки при-
ме ри 

На ђе но 
у из ве-
шта ју 

Но ви не

Ева лу-
аци ја
до га ђа ја 

О су ђу ју ћа 
(и иде о ло шка)

Ter ro rist at tack, isla mist terrorism Г
Терористички на пад, исла ми стич ки 
тероризам П

Неутрална
Attack, sho o tings, bombing Г
Напад, упад, пуц ња ва П

Ублажена
Ex plo si on, blast Г
експ лозија П



246 БИ ЉА НА МИ ШИЋ ИЛИЋ

Приказ 
жр та ва 

Ин ди ви ду а ли зо ва но
персонализовано

One of the in ju red, the wor ker at the 
air port, first and last name Г

Један оче ви дац, име и пре зи ме П 
Ко лек тив но 
функционализовано

Victims, dead, injured Г
Жртве, ра ње ни, по ги ну ли П 

Ко лек тив но, 
хуманизовано

People, fa mi li es, to u rists, fe sti ve crowd, 
congregation Г

Људи, де ца, ше та чи, ту ри сти, 
вер ни ци П 

Не а ни мат но, 
метонимија

Bodies, blood, car na ge, deaths Г
(де ло ви) те ла, крв П

При каз 
на па да ча 

Ин ди ви ду а ли зо ва но
персонализовано

Name (per so nal da ta, ci ti zen ship), 
young man Г

Име и пре зи ме (др жа вљан ство итд.) П

Ин ди ви ду ал но 
или ко лек тив но 
функционализовано

Attacker(s), dri ver, bom ber(s), su spect(s), 
mil li tants, gunmen Г

Нападач(и), во зач, осум њи че ни, 
при пад ни ци ИД П

Им пер со нал но, 
инструментализовано

Truck, bomb, ex plo si on, blast Г
Камион, бом ба, екс пло зи ја П 

Мо ти ви 
на па да ча 

Те ро ри зам у име 
ор га ни за ци је/
идеологије

The most li kely cul prits will be Isla
mist in sur gents, pos sibly lin ked to 
Isla mic Sta te; pre su med ter ro rist at
tack; Isla mic Sta te ter ror gro up; 
whi tesu pre ma tist symbols

Г

НТЈ је ра ди кал на му сли ман ска ор
га ни за ци ја; ... об ја вио је свој ма ни
фест под на зи вом ‘Ве ли ка за ме на’

П

Ре ли ги о зни суко би
Jihadi gro up, ra di cal fun da men ta
lists at tac king de vo te es of Sufism Г

Исламски екс тре ми сти П 

По ли тич ки суко би

region ra va ged by in sur gency and 
sec ta rian ten sion, et hnic se pa ra tist 
in sur gency, fig hters from a mi li tant 
faction

Г

Фракција па ки стан ских та ли ба на П 

Не по ме ну ти мо ти ви
Г 
П

Тон из ве-
шта ја 

Ек спре сив на и ева лу тив на лек си ка 

Са о се ћај ност за жртве
Atrocity, car na ge, in no cent people Г

П
Изразита осу да 
на пад(ач )а

Scenes of hor ror and cha os, massacre Г
масакр П

Неутрално са оп ште не 
ин фор ма ци је 

Г
Да на шња екс пло зи ја је дру ги по гу бан 
на пад ко ји је из ве ден… П
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Дру ги 
зна чај но 
по ме ну ти 
уче сни ци 

Пред став ни ци 
ло кал них власти

President/Pri me Mi ni ster X, chi ef of 
police Г

Председник/пре ми јер/ми ни стар/
гра до на чел ник П

До ма ћи по ли ти ча ри 
(бри тан ски или срп ски) 

Na me and sur na me, function Г
Име и пре зи ме, функ ци ја П 

До ма ћи уче сни ци  
у до га ђа ју, ‘на ши 
грађани’

At le ast fi ve Bri tish ci ti zens… we re 
among the 290 pe o ple killed Г

путници из Ср би је, лак ше по вре ђе ни 
Ср бин, не ма на стра да лих др жа вља на 
Ср би је

П

4. РЕ ЗУл ТА ТИ КвА лИ ТА ТИв нЕ АнА лИ ЗЕ. Ре зул та ти ква ли та тив не ана ли зе 
би ће при ка за ни при мар но ве за но за ева лу а ци ју до га ђа ја и при каз жр та ва, 
на па да ча и оста лих ре ле вант но по ме ну тих дру штве них ак те ра. 

4.1. ЕвА лУ А ЦИ јА до ГА ЂА јА. Ве ли ка ве ћи на до га ђа ја од мах је ока рак те ри-
са на као на пад, уз спе ци фи ка ци ју те ро ри стич ки, по не где са огра дом мо гу ћи, 
прет по ста вља се, и сл. Не ма не ке раз ли ке из ме ђу Гар ди ја на и По ли ти ке 
ка да се ра ди о име но ва њу и ева лу а ци ји истих до га ђа ја. До га ђа је у ЕУ и Ис-
тан бу лу оба ли ста ис кљу чи во ква ли фи ку ју као те ро ри стич ке на па де, док се 
за до га ђа је у Ру си ји и ван Евро пе у оба ли ста ко ри сте и на зи ви (се ри ја) екс
пло зи ја, бом ба, бом ба шки на пад, као и ма са кр, за на пад на Но вом Зе лан ду.

4.2. ПРИ КАЗ жР ТА вА

4.2.1. дИс КУРс нЕ сТРА ТЕ ГИ јЕ. На чин на ко ји су при ка за не жр тве те ро ри-
стич ких на па да опи сан је и ана ли зи ран на осно ву дис курс них стра те ги ја 
при ка за дру штве них ак те ра (so cial ac tor re pre sen ta tion, пре ма van le u we en 
2008). Жр тве су при ка за не углав ном ко лек тив но, ка те го ри зо ва не функ ци о-
нал ним тер ми ни ма, тј. у уло зи жр тве, (kil led, dead, in ju red, wo un ded, vic tims, 
че сто уз број ке: 11 љу ди по ги ну ло, око 300 осо ба ра ње но, 40 жр та ва). Жр тве су 
че сто при ка за не као не ду жни гра ђа ни (to u rists, tra vel lers, wor shi pers, уче сни-
ци у про сла ва ма, вер ни ци), али и уз до дат но ис ти ца ње же на и де це. Ова квом 
ка рак те ри за ци јом по тен ци ра се ху ма ни за ци ја жр та ва, да су обич на људ ска 
би ћа у уо би ча је ним ак тив но сти ма, као и чи та о ци, ко ји та ко мо гу да се иде-
ни ти фи ку ју са њи ма. По не кад су жр тве при ка за не и ин ди ви ду ал но, че сто и 
име ном, уз емо тив ни и лич ни тон ци ти ра ног ис ка за, што до при но си још 
ве ћој ху ма ни за ци ји жр та ва. Нај ма ње је им пер со на ли зо ва них при ка за жр та-
ва, и то пу тем ме то ни миј ске објек ти ви за ци је (bo di es, blood, (бе жи вот на) 
те ла), или упо тре бом ина ни мат них име ни ца са ја ким емо тив ним на бо јем 
(de ath toll, car na ge, de aths, (lost) li ves). 

4.2.2. KомПАРАТИвнА И Кон ТРА сТИв нА ПЕР сПЕК ТИ вА. Оп ште по сма тра но, 
дис курс на стра те ги ја ко лек ти ви за ци је че шћа је не го стра те ги ја ин ди ви ду-
а ли за ци је. Ме ђу тим, дис курс на стра те ги ја ин ди ви ду а ли за ци је че шћа је за 
до га ђа је у ЕУ, ко ји су при ка за ни са ви ше де та ља ко ји жр тве при ка зу ју као 
ин ди ви дуе или љу де у ре дов ним ак тив но сти ма, а по не кад су да те и ре ак ци је 
чла но ва по ро ди це и емо тив на пер со на ли за ци ја жр та ва. 
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Ако се по ре де срп ска и бри тан ска штам па, мо же се уо чи ти да је стра-
те ги ја ин ди ви ду а ли за ци је знат но при мет ни ја у Гар ди ја ну не го у По ли ти ци, 
на ро чи то ка да су у пи та њу до га ђа ји у Ази ји и Афри ци. За ни мљи во, при ме ри 
ин ди ви ду а ли за ци је жр та ва ка да су у пи та њу ва не вроп ски до га ђа ји на ђе ни 
су са мо у два из ве шта ја у По ли ти ци – за на пад у Ка и ру, где су жр тве би ли 
пра во слав ни Kопти, али и за му сли ман ске жр тве на Но вом Зе лан ду, где се 
ци ти ра но вин ска аген ци ја Тан југ, ко ја пре но си стра не из во ре.

4.3. ПРИ КАЗ нА ПА дА чА 
4.3.1. дИс КУРс нЕ сТРА ТЕ ГИ јЕ. Као и за жр тве, на чин на ко ји су при ка за ни 

из вр ши о ци те ро ри стич ких на па да опи сан је и ана ли зи ран на осно ву дис кур-
сних стра те ги ја при ка за дру штве них ак те ра (van le u we en 2008). Уко ли ко су 
иден ти фи ко ва ни од стра не по ли ци је, на па да чи су при ка за ни ин ди ви ду ал но 
и пер со на ли зо ва но (уз по ми ња ње по ро ди це, по ре кла, мо гу ћих ра ди кал но 
ислам ских ве за, иде о ло шке де сни чар ске иде о ло ги је итд.). Уко ли ко ни су по-
зна ти, озна че ни су не у трал ним име ни ца ма man, dri ver или функ ци о нал но 
at tac ker, su i ci de bom ber, su spect, бом баш са мо у би ца, во зач ка ми о на. Kада су 
лич но иден ти фи ко ва ни, за на па да че у Евро пи на гла ше но је њи хо во стра но 
по ре кло (арап ско или му сли ман ско), чак и кад су др жа вља ни на пад ну те зе-
мље. Овим се ис ти че њи хо ва ‘дру гост’, у ди хо то ми ји ‘ми’ на су прот ‘они’. 
Слич но то ме, за име но ва ног на па да ча из Но вог Зе лан да на гла ше но је да је 
ро ђен у Ау стра ли ји.

Kолект ивни при каз на па да ча, та мо где их је ви ше, углав ном је у функ-
ци о нал ним тер ми ни ма (at tac kers, на па да чи, бом ба ши са мо у би це). Уко ли ко 
Ислам ска др жа ва (ИД) или не ка слич на ор га ни за ци ја (па ки стан ски та ли ба-
ни и сл.) не пре у зи ма зва нич но од го вор ност за на пад, о на па да чи ма се не 
го во ри као о при пад ни ци ма ИД, већ као ра ди ка ли зо ва ним са мо стал ним 
на па да чи ма, по је дин ци ма ин спи ри са ним иде о ло ги јом ИД. На тај на чин се 
ума њу је зна чај, сна га али и страх од ИД. 

Из вр ши о ци на па да су не кад при ка за ни као ина ни мат ни, а стра те ги ја 
им пер со на ли за ци је мо гу ћа је као ин стру мен та ли за ци ја (‘сред ство уме сто 
чо ве ка’) (the bomb kil led, the truck mo wed down, ка ми он је уле тео) или као 
до га ђај ко ји се де ша ва сам од се бе (ex plo si on, blast, у екс пло зи ји бом бе). 

4.3.2. KомПАРАТИвнА И Кон ТРА сТИв нА ПЕР сПЕК ТИ вА. Уо ча ва се из ве сна 
раз ли ка у од но су на то ка ко су при ка за ни на па да чи у ЕУ зе мља ма (ра ди ка-
ли зо ва ни по је дин ци, те ро ри сти), док су они у Ру си ји, Тур ској, и по го то во 
Па ки ста ну, озна че ни и као ми ли тант ни исла ми сти, екс тре ми сти и чак in sur
gents (‘по бу ње ни ци’), а за до га ђа је у Ази ји и Егип ту уз гред се по ми њу и 
де ло ви зе мље у ко ји ма има су ко ба са ми ли тант ним гру па ма. На тај на чин 
на па да чи се по ма ло при ка зу ју и као стра на у по ли тич ком/ре ли ги о зном су-
ко бу, а не са мо зло чин ци те ро ри сти. (Kвета је пре сто ни ца па ки стан ске 
обла сти Ба лу чи стан ко ја је ра зо ре на ду го трај ним на си љем.; Екс пло зи ја 
има обе леж ја на па да ислам ских екс тре ми ста ко ји се бо ре про тив вла де 
пред сед ни ка елСи си ја.; У Шри Лан ки је од 1972. до 2009. тра јао гра ђан ски 
рат из ме ђу ве ћин ских Син ха ле за, ко ји су бу ди сти, и Та ми ла, ко ји су хин ду
и сти.). Kада се ра ди о на па ди ма ван ЕУ, по не кад се по ми њу и мо гу ћи по ли-
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тич ки мо ти ви (На пад се до го дио у вре ме ве ли ких ди пло мат ских ко ра ка 
ко је је Тур ска учи ни ла про те клих да на: на ја вље но је об на вља ње ди пло мат
ских од но са са Изра е лом...)

Гар ди јан да је ви ше де та ља и ви ше об ја шње ња по ли тич ке си ту а ци је у 
из ве шта ји ма из азиј ских и африч ких зе ма ља, а по го то во о по ли тич ким и 
ре ли ги о зним тен зи ја ма и су ко би ма, при че му је по себ но илу стра ти ван ду жи 
опис из Шри Лан ке, ци ти ран у фу сно ти.5 

4.4. ПРИ КАЗ осТА лИх УчЕ снИ КА. Осим жр та ва и на па да ча, у из ве шта ји ма 
се не рет ко по ми њу и не ки дру ги, ин ди рект ни уче сни ци до га ђа ја. То мо гу 
би ти оче ви ци, осо бе на не ки на чин по ве за не са жр тва ма или на па да чи ма, 
али и зва нич на ли ца, ко ји да ју из ја ве о до га ђа ју или ди рект ним уче сни ци ма.

Из ја ве оче ви да ца, ко ји су и са ми мо гли би ти жр тве те ро ри стич ког на-
па да, као и оних ко ји су при ја те љи и род би на жр та ва, да ју емо тив ни, ау тен-
тич ни ји и лич ни ји тон из ве шта ју. Они са оп шта ва ју де та ље о ужа су, стра ху, 
бо лу и по ко љу не ка да ве о ма емо тив но, за раз ли ку од тек ста са мих но ви на ра 
ко ји тре ба да бу ду објек тив ни. Овом дис курс ном стра те ги јом ства ра се ху-
ма ни ја сли ка и о жр тва ма, иза зи ва ве ће са о се ћа ње са њи ма, а ти ме се исто-
вре ме но ин ди рект но и по ја ча ва осу да на па да ча. Ово је ве о ма при сут на стра-
те ги ја у Гар ди ја но вим из ве шта ји ма о на па ди ма у ЕУ, али има их и у го то во 
свим из ве шта ји ма, осим оном из Ин до не зи је. По ли ти ка го то во да ниг де 
не ма из ја ве оче ви да ца или жр та ва а је ди ни из у зе так су на па ди у Бри се лу и 
на Но вом Зе лан ду. Још јед на ка те го ри ја по тен ци јал них жр та ва ко је се по не-
кад по ми њу у из ве шта ји ма су та ко зва ни ‘на ши гра ђа ни’, ко ји су на не ки 
ин ди рек тан на чин по ве за ни са до га ђа јем. По ли ти ка по не кад на во ди из ја ве 
срп ских гра ђа на (нпр. пред став ни ци ту ри стич ких аген ци ја ко је има ју ту ре 
за Бри сел и Ни цу, срп ски спор ти сти ко ји су ле те ли пре ко ис тан бул ског ае-
ро дро ма, чи је из ја ве за у зи ма ју го то во че твр ти ну из ве шта ја). Та ко ђе, по не кад 
пре но си и из ја ве срп ских ди пло мат ских пред став ни ка о то ме да не ма по-
вре ђе них др жа вља на Ср би је или, чак, срп ског по ре кла, као што се мо же 
ви де ти из илу стра тив ног при ме ра, да тог у фу сно ти.6 

Гар ди јан по пра ви лу не по ми ње по себ но бри тан ске гра ђа не, јер ни су 
би ли не по сред ни уче сни ци. Из у зе так је на пад у Шри Лан ки, где је ме ђу жр тва-
ма би ло и пет Бри та на ца.

5 The blasts mar ked the end of a lull in vi o len ce af ter the end of the ci vil war in 2009, du ring 
which bom bings we re com mon. ... Out of Sri Lan ka’s po pu la tion of abo ut 22 mil lion, 70% are Bud dhist, 
12.6% Hin du, 9.7% Mu slim, and 7.6% Chri stian, ac cor ding to the co un try’s 2012 cen sus. The re has 
been gro wing in ter com mu nal ten sion in Sri Lan ka for se ve ral years. Last year, the re we re 86 ve ri fied 
in ci dents of di scri mi na tion, thre ats and vi o len ce aga inst Chri sti ans, ac cor ding to or ga ni sa ti ons that 
re pre sent mo re than 200 chur ches and ot her Chri stian or ga ni sa ti ons. This year, the Na ti o nal Chri
stian Evan ge li cal Al li an ce of Sri Lan ka (NCE ASL), re cor ded 26 such in ci dents, in clu ding one in 
which Bud dhist monks al le gedly at temp ted to dis rupt a Sun day wor ship ser vi ce, with the last one 
re por ted on 25 March. 

6 По ча сни кон зул Ср би је на Но вом Зе лан ду Сте ван Бер бер ре као је за Ра дио Бе о град да 
пре ма не зва нич ним по да ци ма, ко ји ма рас по ла же, ме ђу жр тва ма те ро ри стич ког на па да на 
Но вом Зе лан ду не ма др жа вља на Ср би је ни гра ђа на срп ског по ре кла. „У свој ству по ча сног 
кон зу ла до био сам ин фор ма ци ју о овом те шком ин ци ден ту. По кре нуо сам про це ду ру да уста
но вим да ли ме ђу жр тва ма има не ко ко је наш др жа вља нин или има ика кве ве зе са Ре пу бли ком 
Ср би јом, а из гле да да та квих осо ба не ма”, ре као је Бер бер, пре но си Бе та.
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Од оста лих дру штве них ак те ра ко ји се по ми њу у из ве шта ји ма, то су по 
пра ви лу пред став ни ци ло кал них вла сти – пред став ни ци по ли ци је и/или 
вој ске (ко лек тив но пред ста вље ни, али и ин ди ви ду ал но, по го то во ако се ради 
о ви со ким чи но ви ма), и пред став ни ци ло кал не упра ве и ло кал ни ви со ки 
по ли ти ча ри, ко ји су по пра ви лу пред ста вље ни пер со на ли зо ва но, уз име, пре-
зи ме и ти ту лу. И По ли ти ка и Гар ди јан у свим из ве шта ји ма пре но се ма кар 
ми ни мал не из ја ве зва нич них ло кал них вла сти и ис тра жних ор га на. Ме ђу тим, 
ка ко По ли ти ка го то во по пра ви лу не ма и емо тив ни је из ја ве оче ви да ца и жр та-
ва као Гар ди јан, тон ње них из ве шта ја је зва нич ни ји и хлад ни ји.

У из ве шта ји ма ве о ма че сто има и из ја ва стра них зва нич ни ка и др жав-
ни ка ко ји осу ђу ју на пад и из ра жа ва ју са о се ћа ње са жр тва ма. Го то во увек, 
штам па пре но си из ја ве аме рич ког пред сед ни ка, пред сед ни ка ве ли ких зе ма ља 
ЕУ и Ру си је, ви со ких ЕУ и/или УН зва нич ни ка, па пе. При мет но је ви ше 
пре не тих из ја ва за на па де у Евро пи и Тур ској, али их не ма за оне у Па ки стану, 
Ин до не зи ји и Егип ту. Ме ђу тим, за на па де у Шри Лан ки, као и на Но вом 
Зе лан ду, оба днев на ли ста пре но се из ја ве стра них зва нич ни ка.

Ка да се ра ди о из ја ва ма пред став ни ка бри тан ских вла сти ко је пре но си 
Гар ди јан, од но сно из ја ва ма пред став ни ка срп ских вла сти ко је пре но си По
ли ти ка, та ко ђе се при ме ћу је да су то по пра ви лу ре ак ци је на на па де у у ЕУ, 
Ру си ји и Тур ској, али не у Па ки ста ну, Ин до не зи ји и Егип ту. До га ђа ји у Шри 
Лан ки и на Но вом Зе лан ду и ов де пред ста вља ју из у зе так од но вин ског трен-
да да се о ва не вроп ским др жа ва ма да је ма ње ко мен та ра. Ка да се ра ди о 
Гар ди ја ну, већ је ис так ну то да су ти из ве шта ји ду жи због хри шћан ских и 
бри тан ских жр та ва у Шри Лан ки, као и по ли тич ке и кул ту ро ло шке бли ско-
сти са Но вим Зе лан дом, па је за то би ло и ви ше пре не тих из ја ва бри тан ских 
пред став ни ка вла сти. До дат но, чи ње ни ца да је но во зе ланд ски на пад био 
је ди ни у ко ме је на па дач хри шћан ски бе ли де сни чар а жр тве му сли ма ни 
чи ни се да је та ко ђе иза зва ла до дат ну по тре бу за со ли дар но шћу и осу дом. 

За раз ли ку од Гар ди ја на, у По ли ти ци се мо гу на ћи ду же, ако не и це ле 
из ја ве са у че шћа пред став ни ка срп ске вла сти. То је слу чај код на па да у Фран-
цу ској, Ру си ји и Тур ској, али, нео че ки ва но, и Шри Лан ки. Ин ди ка тив но је 
да се у свим слу ча је ви ма пре но си из ја ва са у че шћа Алек сан дра Ву чи ћа, било 
да је он у свој ству пре ми је ра упу ћу је пре ми је ру Фран цу ске Вал су, или пред-
сед ни ку Ру си је Пу ти ну, од но сно пред сед ни ку Тур ске Ер до га ну. Сле де ћи 
пра ви ла ди пло мат ске ко му ни ка ци је да се она углав ном од ви ја на ни воу истих 
функ ци ја, мо же се по ста ви ти пи та ње да ли је та да шњи пред сед ник Ср би је, 
То ми слав Ни ко лић, ико ме упу тио из ја ву са у че шћа и ако, ве ро ват но, про то ко-
лар но је сте, за што По ли ти ка не пре но си њу већ са у че шћа пре ми је ра Ву чи ћа, 
упу ће на пред сед ни ци ма дру гих др жа ва. Ако би се мо жда мо гло прет по ста-
ви ти да то у Ср би ји ипак спа да у по сло ве пре ми је ра, ин ди ка тив но је да у 
слу ча ју Шри Лан ке, ци ти ра ну из ја ву са у че шћа не упу ћу је тре нут на пре ми-
јер ка Бр на бић, већ опет Ву чић, овог пу та про то ко лар но ко рект но у свој ству 
пред сед ни ка Ср би је пред сед ни ку Шри Лан ке М. Си ри се ни. Овај на из глед 
ми но ран де таљ, ко ји не ма мно го ве зе са де та љи ма о са мим на па ди ма, ука-
зу је, с јед не стра не, на спољ но по ли тич ке при о ри те те Ср би је. Ме ђу тим, с 
дру ге, ука зу је и на спе ци фич ну, ви ше стру ку ко му ни ка тив ну функ ци ју ових 
у но вин ском из ве шта ју де таљ но пре не тих из ја ва са у че шћа и со ли дар но сти 



251КРИ ТИЧ КА АНА ЛИ ЗА ДИС КУР СА ИЗ ВЕ ШТА ЈА О ТЕ РО РИ СТИЧ КИМ НА ПА ДИ МА...

– оне су не са мо то и не са мо упу ће не они ма ко ји ма су и на ме ње не (пред сед ни-
ци ма и јав но сти на пад ну тих зе ма ља), већ су сред ства за днев но по ли тич ку 
про мо ци ју срп ских вла сти и ње них спољ но по ли тич ких при о ри те та, и, још 
ви ше, за про мо ци ју јед не кон крет не по ли тич ке лич но сти, при мар но у до ма-
ћој јав но сти, ко ју и чи не чи та о ци По ли ти ке, али и сви они ко ји сма тра ју да 
„лист са нај ду жим из ла же њем на Бал ка ну” пред ста вља објек тив ни из вор 
ин фор ма ци ја али и кре и ра ња јав ног мње ња. Од из ја ва са у че шћа срп ских 
зва нич ни ка, је ди но је још ци ти ра на из ја ва ми ни стра спољ них по сло ва Да чи-
ћа ру ском ми ни стру Ла вро ву, чи ме По ли ти ка по тен ци ра бли ске ве зе ка ко 
две зе мље, та ко и Да чи ће ве пар ти је и ње га лич но са Ру си јом. 

На кра ју, по себ ну па жњу за вре ђу ју већ по ме ну ти нео че ки ва но ду жи 
ко мен та ри По ли ти ке о на па ди ма у да ле кој Шри Лан ки и на Но вом Зе лан ду. 
У слу ча ју Шри Лан ке, де таљ ни ји из ве штај и пре но ше ње из ја ве пред сед ни ка 
Ву чи ћа ве ро ват но су мо ти ви са ни ак ту ел ним спољ но по ли тич ким од но си ма. 
Ме ђу тим, у слу ча ју на па да на Но вом Зе лан ду, ве ли ки део из ве шта ја по све ћен 
је де та љи ма о на вод ној ин спи ри са но сти на па да ча Ау стра ли јан ца бал кан ским 
и срп ским бор ци ма про тив му сли ма на из ра зних исто риј ских пе ри о да, укљу-
чу ју ћи и су ко бе 90-их, као и о ње го вим пу то ва њи ма на Бал кан, кон крет но 
Бу гар ску. Ве ли ка пре не та из ја ва срп ског ми ни стра спољ них по сло ва Да чи-
ћа у ко јој он, ра зу мљи во, нај пре са о се ћа са жр тва ма, оштро осу ђу је на пад и 
не ги ра сва ку мо гу ћу ве зу на па да ча са Ср би јом, на ста вља се под се ћа њем на 
срп ске жр тве у су ко би ма у БиХ и на Ко со ву 90-их го ди на, стра да лим од стра-
не ислам ских фун да мен та ли ста и ко сов ске те ро ри стич ке ОВК, чи ји во ђе 
да нас за у зи ма ју нај ви ше по ло жа је у вла сти Ко со ва. Ка ко је ова из ја ва да та 
на кон фе рен ци ји за штам пу у ино стран ству, ја сно је да она ни је са мо у функ-
ци ји ко мен та ра кон крет ног до га ђа ја на Но вом Зе лан ду, већ про мо ци је срп-
ских по ли тич ких ста во ва и ци ље ва. На пла ну ко му ни ка ци је По ли ти ке са 
срп ском јав но шћу, ово је још је дан при мер ис ти ца ња де та ља ко ји до при но-
си, код знат ног де ла јав но сти, про мо ци ји срп ске вла да ју ће струк ту ре и ње них 
ста во ва. Вр ло је ин ди ка тив но да Гар ди јан не до но си ни јед ну је ди ну ин фор-
ма ци ју ко јом би до вео у ве зу новозеландскoг на па да ча са Ср би јом, већ као 
при мар ни из вор уби лач ке ин спи ра ци ја на во ди екс трем ну де сни чар ску идео-
ло ги ју (we a pons and am mu ni tion dis playing  whi te su pre ma tist symbols… in clu
ding the na mes of a Swe dish child kil led in 2017 and a man ha i led for de fe a ting 
Mu slims in an eighthcen tury bat tle.) 

5. дИ сКУ сИ јА – слИч но сТИ И РАЗ лИ КЕ. Kао што се ви ди из ре зул та та ана-
ли зе, по сто је бит не слич но сти ка да је у пи та њу при каз те ро ри стич ких на па да, 
ко је се при мар но огле да ју у из бо ру лек си ке и ис ка за ном ста ву. Сви на па ди, 
у оба днев на ли ста, по пра ви лу су озна че ни и осу ђе ни као чин те ро ри зма, а 
жр тве при ка за не као не ду жни гра ђа ни ко ји за слу жу ју оп ште са о се ћа ње. 
Овим се по твр ђу је тврд ња да по сто ји ,,a cross-na ti o nal stan dar di za tion of ter-
ro rism co ve ra ge which cor re sponds to the the o re ti cal mo del of a ‘glo bal stan dar-
di za tion of co ve ra ge’ (ger hardS – Schäfer 2014: 17).

5.1. Ка да су у пи та њу раз ли ке, у од но су на при каз на па да у раз ли чи тим 
ре ги о ни ма, мо же се сма тра ти да су оне ве за не за ван је зич ки кон текст. Уоп штено 
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по сма тра но, а ве за но за ‘но вин ску вред ност’ ве сти, за уда ље ни је зе мље (у 
ге о граф ском, кул тур ном, по ли тич ком, ре ли гиј ском сми слу), из ве шта ји су 
кра ћи, са ма ње емо тив них и лич них де та ља о жр тва ма, тон је ви ше фак то-
граф ски а да је се и ма ло ви ше по да та ка о по ли тич кој си ту а ци ји у тој зе мљи 
и прет ход ним на па ди ма. Ова по след ња ка рак те ри сти ка, иа ко на из глед де лу-
је у ре ду, мо же би ти и (по ли тич ки) јед но стра на. Ко мен та ри ма о по ли тич кој 
си ту а ци ји, на па да чи се до во де у ве зу са по ли тич ким и ре ли ги о зним су ко-
би ма у да том ре ги о ну, чи ме им се, ма кар ми ни мал но и тен та тив но, да је 
из ве сна до за ле ги тим но сти. За раз ли ку од њих, на па да чи на гра до ве у ЕУ 
не дво сми сле но су при ка за ни као те ро ри сти ко ји на па да ју не са мо кон крет-
не ме те у тим гра до ви ма/др жа ва ма, већ и за пад ну ци ви ли за ци ју у це ли ни. 

За на па де у ЕУ, и у ма њој ме ри Ис тан бу лу и Ру си ји, за раз ли ку од на-
па да у Па ки ста ну, Ин до не зи ји и Егип ту, тон из ве шта ја је емо тив ни ји, фо кус 
је на лич ним де та љи ма (о жр тва ма, оче ви ци ма, на па да чи ма).7 Пер со на ли зо-
ва ни фо кус и емо тив ни ји тон уме сто чи сте фак то гра фи је, мо ти ви ше јав ност 
на са о се ћа ње, ја ку осу ду и по др шку вла сти ма у свим вр ста ма бор бе про тив 
те ро ри зма, без по ста вља ња пи та ња о узро ци ма. Ово је на ро чи то из ра же но 
ка да су у пи та њу на па ди у ЕУ, где се ни у на зна ка ма не по ста вља пи та ње о 
ду бљим узро ци ма те ро ри зма на тлу ЕУ, ко ји вр ше углав ном др жа вља ни ЕУ 
арап ског по ре кла и ислам ске ве ре, и о од го вор но сти по је ди них ЕУ др жа ва 
и вла да за ста ње у дру штву ко је до во ди до те ро ри зма.

Иа ко би се мо гло за кљу чи ти да ге о граф ски кон текст има пре суд ни 
ути цај на тон из ве шта ва ња, из ве шта ји из Шри Лан ке и са Но вог Зе лан да то 
до не кле до во де у пи та ње. Ме ђу тим, у гор њој ана ли зи ука за но је на кон крет не 
спе ци фич но сти ко је тре ба има ти у ви ду у ком плек сни јој кри тич кој ана ли зи 
дис кур са. У на ве де на два слу ча ја, то су по ли тич ке спе ци фич но сти, ве за не за 
од нос Бри та ни је, од но сно Ср би је са тим зе мља ма, де мо граф ске спе ци фич но-
сти, ве за не за на ци о нал ну и ре ли ги о зну при пад ност жр та ва и на па да ча, па 
чак и би зар но сти по тен ци јал них ве за са ло кал ном сре ди ном, ко је мо гу да 
иза зи ва ју за ин те ре со ва ност та бло ид ног ти па код чи та лач ке пу бли ке.

5.2. Ка да су у пи та њу раз ли ке из ме ђу срп ске и бри тан ске штам пе, оне 
су већ на ве де не код при ка за ре зул та та ана ли зе по је ди них па ра ме та ра. Раз-
ли ка у зна ча ју ко ји је дат на па ди ма и у на чи ну из ве шта ва ња о до га ђа ји ма у 
ЕУ, Ру си ји и Тур ској, с јед не стра не, и у Ази ји и Егип ту, с дру ге, да ле ко је 
ве ћа у По ли ти ци не го у Гар ди ја ну. Та ко ђе, Гар ди јан мно го ви ше ко ри сти 
стра те ги је ин ди ви ду а ли за ци је и пер со на ли за ци је жр та ва и оче ви да ца, чи ме 
се по сти же екс пре сив ност и емо тив ност. По ли ти ки ни из ве шта ји су фак то-
граф ски, а стра те ги је ин ди ви ду а ли за ци је и пер со на ли за ци је мно го се ви ше 
фо ку си ра ју на зва нич ни ке ко ји са оп шта ва ју ста во ве не го на жр тве и оче ви-
це, по го то во ка да на пад ни је у ЕУ. 

При мет но је и да је По ли ти ка ге не рал но, чак и у из ве шта ји ма о те ро-
ри стич ким на па ди ма у ра зним де ло ви ма све та, ма ло ви ше окре ну та ло кал ној, 
срп ској пер спек ти ви, не го што је то Гар ди јан у од но су на бри тан ску пер-

7 Емо тив ни тон не кад об у хва та чак и по ли ти ча ре ко ји да ју из ја ве а је дан од нај у пе ча тљи-
ви јих примера је сли ка и текст о упла ка ној ше фи ци ди пло ма ти је ЕУ Фе де ри ки Мо ге ри ни по сле 
бри сел ског на па да.
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спек ти ву. На при мер, По ли ти ка да је на гла ше ни је ко мен та ре срп ских гра ђа на 
ко ји су у би ло ка квој ве зи са до га ђа јем (пут ни ци у ту зе мљу), док у Гар ди ја ну 
то га не ма. По ли ти ка по ка зу је ма ње емо тив но сти, а и ма ње за ин те ре со ва но-
сти за зе мље с ко ји ма Ср би ја ни је по ли тич ки и ге о граф ски бли ска, не го Гар
ди јан у од но су на бри тан ске ге о граф ске и по ли тич ки бли ске и ма ње бли ске 
ве зе. При мет на раз ли ка је и у трет ма ну из ја ва до ма ћих по ли ти ча ра. По ли
ти ка пре но си по не кад и ком плет не из ја ве са у че шћа пре ми је ра/пред сед ни ка 
Ву чи ћа са мо за до га ђа је у зе мља ма ко је се сма тра ју вр ло по ли тич ки бли ским 
у да том тре нут ку (Фран цу ска, Ру си ја, Тур ска, Шри Лан ка), док Гар ди јан 
пре но си са мо вр ло скра ће не из ја ве бри тан ске пре ми јер ке али и по не ког дру-
гог по ли ти ча ра за све ЕУ др жа ве, Ру си ју, Тур ску, Шри Лан ку и Но ви Зе ланд, 
че сто и без ика квог ци ти ра ња. Као што је већ ис так ну то, По ли ти ка у из ве-
сним до га ђа ји ма ци ти ра ју ћи ду же из ја ве са у че шћа А. Ву чи ћа ко ри сти при-
ли ку за на гла ше ну днев но по ли тич ку ло кал ну про мо ци ју кон крет ног по ли-
ти ча ра, док у Гар ди ја ну то га не ма, ни ти се у ви ше из ве шта ја по себ но ис ти че 
ре ак ци ја и из ја ва би ло ког бри тан ског по ли ти ча ра, чак ни пре ми јер ке Те ре зе 
Меј, чи је се ре ак ци је го то во увек у Гар ди ја ну на во де.

6. ЗА КљУч нЕ нА По мЕ нЕ. Кри тич ка ана ли за дис кур са из ве шта ја о те ро ри-
стич ким на па ди ма у срп ској и бри тан ској штам пи, ко ја је би ла пред мет овог 
ра да, с јед не стра не, од го во ри ла је на ис тра жи вач ка пи та ња, а с дру ге по ка-
за ла и ме то до ло шко-екс пла на тор ну сна гу са ме КАД као те о риј ског окви ра.

Кван ти та тив но и ква ли та тив но је опи сан и ана ли зи ран на чин из ве шта-
ва ња у два ре но ми ра на днев на ли ста, уо че не су зна чај не слич но сти али и 
из ве сне раз ли ке из ме ђу срп ске и бри тан ске штам пе, ка ко ве за но за ге о граф-
ски, по ли тич ки и дру штве ни кон текст зе мље по го ђе не те ро ри стич ким на-
па дом, та ко и у на чи ну из ве шта ва ња. Сва ка ко да би ис тра жи ва ње на ве ћем 
кор пу су, ко је би об у хва ти ло и ви ше до га ђа ја у истим и дру гим зе мља ма, и 
ко је би об у хва ти ло не са мо ве сти, већ и ана ли тич ке члан ке (ако их има), 
да ло по да та ка за пре ци зни је и ду бље уви де. Жан ров ска ра зно вр сност кор-
пу са, ко ја би укљу чи ла не са мо озбиљ ну, већ и тзв. та бло ид ну штам пу, ко ја 
још и ви ше до при но си об ли ко ва њу јав ног мње ња, та ко ђе би мо гла да ти за-
ни мљи ве уви де.8 До дат но, ком па ра тив на ана ли за мо гла би да об у хва ти и 
мул ти мо дал ни аспект (фо то гра фи је и ви део сним ци у он лајн из ве шта ји ма), 
као и жан ров ску ра зно вр сност кор пу са (озбиљ на и та бло ид на штам па) из 
ви ше раз ли чи тих зе ма ља.

Сле де ћи прин ци пе КАД, спро ве де на су два глав на аспек та ана ли зе – 
де скрип тив ни, у ко ме су ана ли зи ра ни тек сто ви и њи хо ве је зич ке (у овом 
слу ча ју при мар но те мат ске и лек сич ке) ка рак те ри сти ке, и екс пла на тор ни, 
где су ре зул та ти је зич ке ана ли зе кон тек сту а ли зо ва ни, тј. по ве за ни са раз-
ли чи тим дру штве но-по ли тич ким кон тек сти ма и об ја шње ни. КАД је по себ но 
зна чај на јер омо гу ћа ва да се ана ли зе тек ста до ве ду у ве зу и са гло бал ним и 

8 Иа ко то ни је био пред мет овог ра да, илу стра тив но је пре гле да на и дру га срп ска штам-
па (пре ко пор та ла На сло ви и Мон до), где се мо же ви де ти да по лу та бло ид ни и та бло ид ни 
днев ни ли сто ву ви ше из ве шта ва ју о те ро ри стич ким на па ди ма, чак и о оним на па ди ма ко јих 
не ма у По ли ти ци (ре ци мо, у Ин до не зи ји).
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са ло кал ним дру штве ним кон тек сти ма у ко ји ма не ки текст на ста је и где се 
чи та. Ова квом ме то до ло ги јом и из ни јан си ра ном ана ли зом мо же се уо чи ти 
ка ко је у но вин ским из ве шта ји ма о те ро ри зму мо гу ће пре по зна ти и при кри-
ве не, а ипак сна жне сиг на ле ко ји ути чу на на шу пер цеп ци ју. 

ИЗ ВО РИ

Он лајн из да ња днев них ли сто ва По ли ти ка и Гар ди јан, за да ту ме ка да су се до го ди ли ана ли-
зи ра ни на па ди, ко ји су на ве де ни у Та бе ли 1.

По ли ти ка <http://www.po li ti ka.rs /sr /clan ci/ar hi va>
The Gu ar dian <https://www.the gu ar dian.com >
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Пре драг Пи пер. При ло зи исто ри ји срп ске лин гви стич ке сла ви сти ке. 
Дру га по ло ви на ХХ ве ка. Бе о град: Чи го ја штам па, 2018, стр. 461.

Уко ли ко би се тра жи ло да са мо три ма кључ ним ре чи ма или син таг ма-
ма опи ше мо по след њу об ја вље ну књи гу Пре дра га Пи пе ра, то би из гле да ло 
от при ли ке ова ко: син те за ис тра жи вач ких пра ва ца, дру штве но од го вор на 
реч, су сре та ња у се ћа њи ма. На из глед са свим по себ не и без ви дљи вих до дир-
них та ча ка, ове су се ре чи на не ко ли ко ме ста су сре ле под јед ним на сло вом, 
под јед ном те мом у књи зи. Мо жда нео че ки ва но и не ти пич но, мо жда сво је-
вр сно кон фрон та тив но, али све то упра во и спа да у при ло ге за исто ри ју 
јед не на уч не обла сти или ди сци пли не, у исто ри ју ис тра жи ва ња, ко ја је увек 
исто вре ме но и исто ри ја иде ја и про бле ма, и исто ри ја успе шних ме то до ло шких 
при сту па и не до стиг ну тих ре зул та та, и исто ри ја со ци јал них окол но сти, а и 
по је ди нач них, лич них прег ну ћа. 

Књи га о ко јој ов де го во ри мо за пра во је збор ник ра до ва об ја вљи ва них 
у раз ли чи тим пу бли ка ци ја ма и у од ре ђе ној ме ри ре ди го ва них, из у зев тек ста 
О срп ској лин гви стич кој сла ви сти ци дру ге по ло ви не ХХ ве ка, об је ди ње них 
са за ми шљу да пред ста вља ју – ка ко сам ау тор у Пред го во ру ка же – „мо гу ћи 
до при нос из ра ди мо но гра фи је о исто ри ји срп ске лин гви стич ке сла ви сти ке, 
ко ја ће, на дам се, јед ног да на би ти на пи са на тру дом не ког дру гог сла ви сте” 
(стр. 5), као и да јед но вре ме но по слу же као под сти цај да се исто ри о граф ски 
об ра де и те ме ко је су ов де или из о ста ле или су са мо до так ну те. На кон иш-
чи та ва ња књи ге, осо би то не ких ње них те мат ских це ли на, по твр ђу ју се ре чи 
ау то ра из Пред го во ра о ну жно сти ре ла ти ви за ци је гра ни ца ка да је у пи та њу 
„на ци о нал на од ред ни ца” у тер ми но ло шком из ра зу „срп ска лин гви стич ка 
сла ви сти ка”, па прем да ту пре вас ход но је сте реч о срп ским лин гви сти ма 
чи ји пред мет ис тра жи ва ња пред ста вља ју срп ски је зик и дру ги сло вен ски 
је зи ци, у фо кус ау то ра сме шта ју се и лин гви стич ки по сле ни ци дру гих на-
ци о нал но сти ко ји су у ју го сло вен ском пе ри о ду до при не ли про у ча ва њи ма у 
да тој пред мет ној обла сти, као и по је ди ни срп ски лин гви сти ван гра ни ца 
ма ти це.

На ко рист мно гих ис тра жи ва ча на пла ну сла ви стич ке лин гви сти ке и 
фи ло ло ги је, Пре драг Пи пер је део сво га вре ме на по све тио и осми шља ва њу 
књи ге При ло зи исто ри ји срп ске сла ви сти ке: би о би бли о граф ска гра ђа (ПИ-
ПЕР 2011), на ко ју се ов де при ка зи ва на књи га „на сла ња”, а пред ста вља ње 
исто ри је ис тра жи ва ња је за ме тан и, по са вре ме ним ме ри ли ма вред но ва ња 
на уч ног ра да, не баш до вољ но це њен по сао, ко га се, као и, ре ци мо, из ра де 
ди ја ле кат ских реч ни ка, ис тра жи ва чи рет ко при хва та ју. 
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Ов де пред ста вља на књи га са др жи два на ест на сло ва, од ко јих су пр ва 
че ти ри пре глед но-син те тич ки ра до ви ши ре те ма ти ке – ти чу се обла сти срп-
ске лин гви стич ке сла ви сти ке и срп ске лин гви стич ке ру си сти ке у од ре ђе ним 
пе ри о ди ма (Два ве ка срп ске фи ло ло ги је кроз два ве ка но ви је исто ри је срп ског 
на ро да, О срп ској лин гви стич кој сла ви сти ци дру ге по ло ви не ХХ ве ка, О срп
ској лин гви стич кој ру си сти ци дру ге по ло ви не ХХ ве ка, Срп ска лин гви стич ка 
сла ви сти ка де ве де се тих го ди на ХХ ве ка), док се на ред на три тек ста од но се 
на три при сту па про у ча ва њу је зи ка у срп ској сла ви сти ци – кон фрон та тив ни 
(О кон фрон та тив ним про у ча ва њи ма ру ског и срп ског је зи ка), ти по ло шки 
(О ти по ло шким ис тра жи ва њи ма у срп ској лин гви стич кој сла ви сти ци дру
ге по ло ви не ХХ ве ка) и ког ни тив но лин гви стич ки (О ког ни тив но лин гви стич
ким про у ча ва њи ма срп ског је зи ка). За тим сле де три тек ста ко ји ма ау тор 
уво ди три сег мен та ва жна у исто ри о граф ском при сту пу те ми – ства ра лач ке 
би о гра фи је зна ме ни тих сла ви ста (Сла ви стич ки пор тре ти као уви ди у но ви ју 
исто ри ју сла ви сти ке), ме мо а ри сти ка (Ме мо а ри сти ка и исто ри ја сла ви сти
ке), те пе ри о ди ка (Срп ска сла ви стич ка пе ри о ди ка), да ју ћи мо дел и смер ни це 
за њи хо ву те ме љи ти ју об ра ду, а исто вре ме но ука зу ју ћи и на њи хов зна чај у 
сла га њу исто риј ског мо за и ка срп ске лин гви стич ке сла ви сти ке. О чи ње ни ци 
да на у ка и на ста ва ни су по зив не го ми си ја, или би ба рем ва ља ло да та ко 
бу де, упе ча тљи во све до че по ме ну ти тек сто ви о сла ви стич ким пор тре ти ма 
и о ме мо а ри сти ци, а по се би це текст о зна ча ју на ци о нал не фи ло ло ги је и на-
ци о нал не ака де ми је „у пе ри о ди ма на ци о нал ног по су ста ја ња” (О зна ча ју 
срп ске и сло вен ске фи ло ло ги је и на ци о нал не ака де ми је у пе ри о ди ма на ци о
нал ног по су ста ја ња). О дру штве ној од го вор но сти, ко ја би тре ба ло да бу де 
оба ве зни де тер ми на тор – да се лин гви стич ком тер ми но ло ги јом по слу жим 
– сва ког на уч ног де лат ни ка, ба рем у обла сти ху ма ни сти ке, све до чи по след-
њи текст у књи зи, онај ко ји го во ри о пер спек ти ва ма срп ске сла ви сти ке, а уз 
ко ји би – за оно га ко га за ни ма да са чи ни це ло ви ти ју сли ку ко ју о овом пи-
та њу има наш зна ме ни ти сла ви ста – би ло ко ри сно иш чи та ти и не ке де ло ве 
из књи ге Ми ло ша Јев ти ћа Жи вот је зи ка. Раз го во ри са Пре дра гом Пи пе ром 
(јЕв ТИћ 2015).

Ви ше но обим не фу сно те и се лек тив не би бли о гра фи је да ва не на кра ју 
ве ћег де ла те мат ских тек сто ва ко ри сне су чи та о цу го то во јед на ко ко ли ко и 
са др жај тек сто ва са мих, а до дат но, чи та лац ће им се вра ћа ти кад год бу де у 
по тра зи за ре ле вант ном сла ви стич ком лин гви стич ком ли те ра ту ром. Књи га 
При ло зи исто ри ји срп ске лин гви стич ке сла ви сти ке по се ду је и из у зет но ко-
ри стан до да так на око сто пе де сет стра на – гра ђу за би бли о гра фи ју срп ске 
лин гви стич ке сла ви сти ке дру ге по ло ви не про шло га ве ка, у ко јој су са бра на 
сва по себ на из да ња из да тог по лу ве ков ног пе ри о да, а ко ју је са чи ни ла на ша 
ко ле ги ни ца Ана Го лу бо вић.

И као што је у пр вом тек сту ау тор свра тио по глед у да љу про шлост – на 
по че так ХIХ ве ка, а „да би се из оно га што је прет хо ди ло ба ци ло до пун ско 
све тло на оно што је основ ни пред мет па жње” (стр. 5), па про го во рио о спо-
ља шњој исто ри ји срп ске фи ло ло ги је, о пе ри о ди за ци ји ње не исто ри је пре ма 
лич но сти ма чи је је де ло у тој исто ри ји би ло од пре суд ног знач ја и о тер ми ну 
срп ско хр ват ски, та ко је текст ко јим је књи га за тво ре на – о пер спек ти ва ма 
срп ске сла ви сти ке – пред ста вио ау то ров по глед у бу дућ ност, пре ци зни је, 
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ње го ва раз ми шља ња о не ки ма од зна чај них пи та ња раз во ја срп ске сла ви-
сти ке у вре ме ну ко је до ла зи. Пер спек ти ве на овом пла ну под ра зу ме ва ју, као 
осно ву и по ла зну тач ку, стра те ги ју на уч ног раз во ја, а она се оства ру је пре ко 
сво јих но си ла ца – на уч них и на став но-на уч них уста но ва и на уч но-струч них 
удру же ња, пре ко из да вач ке де лат но сти, али и де ла њем ис так ну тих струч-
ња ка. Без мно го оче ки ва ња да ће Ср би ја до би ти ин сти тут за сла ви сти ку, 
че му до да је мо и (нео про сти во) не по сто ја ње ин сти ту та за фол кло ри сти ку у 
Ср би ји, П. Пи пер за кљу чу је да би срп ска лин гви сти ка „мо ра ла и да ље ис-
тра ја ва ти у на по ри ма да пра ти, а у не че му мо жда и до гра ди ис тра жи ва ња у 
вр хун ској те о риј ској лин гви сти ци и да под сти че при ме ну до стиг ну ћа мо-
дер не лин гви сти ке у про у ча ва њу срп ског и дру гих сло вен ских и не сло вен-
ских је зи ка” (стр. 302–303). 

Увод ни ре фе рат П. Пи пе ра за XVI ме ђу на род ни кон грес сла ви ста, одр-
жан 2018. го ди не у Бе о гра ду, кра ћа је вер зи ја тек ста да тог под на сло вом О 
срп ској лин гви стич кој сла ви сти ци дру ге по ло ви не ХХ ве ка, где се ре зул та ти 
срп ске лин гви стич ке сла ви сти ке по сма тра ју у сле ду три пе ри о да: пр вог, 
ко ји је тра јао до кра ја 50-их го ди на про шлог ве ка, дру гог – до кра ја 80-их 
го ди на, и тре ћег, ко ји је об у хва тио 90. го ди не ХХ ве ка, а у ко ји ма су „ме ан-
дри ра ња” на исто риј ском и дру штве но-по ли тич ком пла ну ну жно пра ти ла 
и „ме ан дри ра ња” на пла ну ста ту са и име на је зи ка / (по ли тич ки а не лин гви-
стич ки уте ме ље них) је зикâ, као и и кроз де ла ње зна чај них уста но ва, стру-
ков них те ла (осо би та па жња по све ће на је Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског 
је зи ка, осно ва ном 1997. го ди не) и лич но сти. Ау тор је на да ље дао све ден али 
те ме љан пре глед свих је зич ких ди сци пли на, где је укљу чен и пре глед про-
јект них ис тра жи ва ња, а по том је ука за но на ин тер ди сци пли нар на про у ча-
ва ња срп ског је зи ка (раз ви ја на од 70-их го ди на) – осо би то со ци о лин гви стич ка, 
али и пси хо лин гви стич ка, ет но лин гви стич ка, те о лин гви стич ка. 

Дру ги текст на кон ово га ти че се исте обла сти, али се ви зу ра усме ра ва 
на по мно го ме кри зне де ве де се те го ди не про шлог ве ка, на ста ње срп ске 
лин гви стич ке сла ви сти ке на фо ну тур бу лент них исто риј ских и дру штве но-
по ли тич ких де ша ва ња, од ви ше тра гич них за срп ски на род и у Ср би ји и ван 
ње. На кон на во ђе ња про ме на ко је су се од но си ле на на зив и устав но прав ни 
ста тус срп ско хр ват ског књи жев ног је зи ка, те на књи жев но је зич ку нор му, уз 
кон ста та ци ју да је је дан је зик на ста вио да по сто ји, са мо под раз ли чи тим 
на зи ви ма – као ре зул тат пре суд но по ли тич ке во ље, али и уз све ден опис 
осо бе ног „ра та за срп ски је зик и ње го ву стан дар ди за ци ју” во ђе ног у на шој 
сре ди ни, дат је по дро бан пре глед лин гви стич ких те о ри ја и ме то до ло ги ја у 
да том пе ри о ду, по том пра во пи сних по сло ва, про је ка та, пе ри о ди ке и би блио-
гра фи ја, чак и на уч них ску по ва, пре глед ра да на гра ма ти ка ма и ре зул та та на 
пла ну и син хро ниј ске и ди ја хро ни ске лин гви сти ке. Ра ду Од бо ра за стан дар-
ди за ци ју срп ског је зи ка дат је у опи су зна чај ко ји му за слу же но при па да – у 
овим пре лом ним вре ме ни ма по го то ву („нај зна чај ни ји ко рак ка ин сти ту цио-
на ли зо ва њу ра да на про у ча ва њу и да љој стан дар ди за ци ји срп ског је зи ка”; 
стр. 99), што је по себ но ва жно и због то га што се у по след ње вре ме упу ћу ју 
кри ти ке, од ко јих су не ке за пра во не до лич не увре де, на ра чун по је ди них 
од лу ка Од бо ра – и од стра не не струч них осо ба и од стра не по је ди них лин-
гви ста, на жа лост. Пред ста вље ни пре глед нас уве ра ва да су дра ма тич ност 
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исто риј ских зби ва ња и ре зул та ти срп ске лин гви стич ке сла ви сти ке би ли, на 
ве ли ку сре ћу, у обр ну тој про пор ци ји.

Пре глед ста ња кон фрон та тив них про у ча ва ња ру ског и срп ског је зи ка 
кре ће се од пла на фо не ти ке и фо но ло ги је до екс пре сив не сти ли сти ке, од 
за слу га Бог да на Тер зи ћа до ме ђу ка те дар ских кон фе рен ци ја ру си ста, а нај-
знат ни ја при мед ба за овај је зич ки ис тра жи вач ки план ти че се го то во пот-
пу ног од су ства „ре цеп ци је кон фрон та тив них ис тра жи ва ња срп ских ру си ста 
у на у ци о срп ском је зи ку” (стр. 144). 

У тек сто ви ма о прав ци ма про у ча ва ња, не по себ но ве ли ким по сво ме 
оби му (не што ве ћи број стра на за у зи ма текст о ког ни тив но лин гви стич ким 
про у ча ва њи ма1), на шло се ме ста и за мно штво згу сну тих по да та ка од зна-
ча ја – пре све га, по стиг ну тих ре зул та та, за ука зи ва ње на осци ла тор на кре-
та ња у окви ру да тих пра ва ца и по том на пред у сло ве за успе шност бу ду ћих 
ис тра жи ва ња, за по ми ња ње уни вер зи тет ских и на уч них цен та ра од зна ча ја, 
те име на ко ја су сво јим ау тор ским ра до ви ма и сту ди ја ма да ла осо бит и(ли) 
осо бен до при нос овим прав ци ма, па чак и за оквир но ука зи ва ње на те ме 
док тор ских ди сер та ци ја и ма ги стар ских ра до ва.

Из бор сла ви стич ких пор тре та све до чи о зна ча ју ства ра лач ких би о гра-
фи ја зна чај ни јих пред став ни ка срп ске сла ви сти ке за по сло ве на пла ну срп ске 
сла ви стич ке исто ри о гра фи је. У ово ме тек сту П. Пи пер да је че ти ри би о граф ска 
при ло га, од ко јих су пр ва два по све ће на ака де ми ку Мил ки Ивић и про фе-
со ру Бог да ну Тер зи ћу, у тре ћем је пред ста вљен рад новинaра и при зна тог 
кул тур ног по сле ни ка Ми ло ша Јев ти ћа (нај по зна ти јег као ини ци ја то ра и 
ре а ли за то ра ко лек ци је Од го во ри – га ле ри је „ди ја ло шких пор тре та по зна тих 
лич но сти”; стр. 237), а че твр ти при лог при па да код нас го то во не по зна том 
жан ру са мо све до че ња – не кој вр сти ау то ре фе ра та на це ло куп ни лич ни на-
уч ни и на став ни рад ау то ра. 

Же ле ћи да у за себ ном тек сту пред ста ви зна чај ме мо а ри сти ке за исто-
ри ју сла ви сти ке, ау тор је то ов де учи нио на при ме ру књи ге проф. др Ви то-
ми ра Ву ле ти ћа Су сре ти са со бом, ко ја је за Пре дра га Пи пе ра бе лег „тра ја ња 
у на ма оних ко ји су исто вре ме но и за у век оти шли и за у век у на ма оста ли” 
(стр. 261). И ако ову књи гу П. Пи пер од ре ђу је и као не ку вр сту „ли те рар них 
се ћа ња”, он да ње гов текст о тој књи зи, по на шем ми шље њу, пред ста вља ли-
те рар на су сре та ња у се ћа њи ма.

У пре гле ду сла ви стич ке пе ри о ди ке ау тор нај пре по бра ја пе ри о дич не 
пу бли ка ци је срп ских ин сти ту ци ја, по чев од СА НУ, као и на ших удру же ња 
/ дру шта ва,2 да би по том пред ста вио два зна чај на ча со пи са чи ји је ви ше го-

1 Из ме ђу оста лог, дат је пре глед ког ни тив но лин гви стич ки усме ре них тек сто ва у пет 
књи га лин гви стич ких огле да Мил ке Ивић и скре ну та је па жња на сле де ће: „У на у ци о срп ском 
је зи ку, као и ра ни је у сер бо кро а ти сти ци, се ман тич ка ис тра жи ва ња има ла су зна чај но ме сто, 
а ра до ви њи хо вог глав ног пред став ни ка Мил ке Ивић нај бо љи су при мер ево лу тив ног раз во ја 
те о риј ско-ме то до ло шког окви ра се ман тич ких ис тра жи ва ња у ши ро ком лу ку од струк ту ра-
ли стич ких до ког ни тив но лин гви стич ких” (стр. 175). 

2 У не ком би се доц ни јем из да њу мо жда ов де мо гли до да ти и ча со пи си ко ји се са да на-
ла зе као ре ферент ни на ли сти Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја РС, па 
та ко, на при мер, кра гу је вач ки ча со пис На сле ђе (ФИ ЛУМ, Уни вер зи тет у Кра гу јев цу), об но-
вље ни ни шки Го ди шњак за срп ски је зик – ра ни је Го ди шњак за срп ски је зик и књи жев ност 
Фи ло зоф ског фа кул те та (Уни вер зи тет у Ни шу), Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та у Ко сов ској 
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ди шњи уред ник био – Ју жно сло вен ски фи ло лог и Збор ник Ма ти це срп ске 
за сла ви сти ку. 

У је ди ном по све у куп ном са др жа ју сво је це ли не „ан га жо ва ном” тек сту 
(О зна ча ју срп ске и сло вен ске фи ло ло ги је и на ци о нал не ака де ми је у пе ри о
ди ма на ци о нал ног по су ста ја ња), ау тор П. Пи пер ја сно и крат ко из но си свој 
став да је „од го вор ност фи ло ло га за ма тер њи је зик уто ли ко (...) ве ћа уко ли-
ко су ве ћи др жав ни и дру штве ни про бле ми у ње го вој зе мљи” (стр. 273), а да 
је „на ци о нал на ака де ми ја оно ли ко на ци о нал на ко ли ко ра ди пр вен стве но на 
ко рист сво је на ци о нал не кул ту ре и ма тич ног је зи ка” (стр. 277). У ве зи с пр во-
на ве де ним сег мен том тек ста ау тор чи та о цу пре до ча ва обра зов ни, по ли тич ки, 
вас пит ни и ду хов ни аспект (сло вен ске) фи ло ло ги је, тј. фи ло ло шких ис тра-
жи ва ња, док у окви ру дру гог сег мен та кроз кључ ну реч стра те ги ја да је 
два де се так став ки ко је би не ка бу ду ћа стра те ги ја до при но са СА НУ раз во ју 
кул ту ре у на шој др жа ви ва ља ло да об у хва ти. 

Мно гим ре чи ма у овој књи зи ис ка зао је њен ау тор не при ста ја ње на 
сво је вр стан осе ћај спо кој ства ко ји је дин ка ма са вре ме не ци ви ли за ци је пру-
жа ју „око ви”, они ко ји су од исте вр сте као и не гда шњи о ко ји ма је го во рио 
Жан Жак Ру со, да би на кра ју за кљу чио ка ко у том слу ча ју ро бо ви ма и не 
до ли ку је да раз ми шља ју о сло бо ди. Дру штве но од го вор на и ан га жо ва на реч 
вра ћа на ду, ули ва по ве ре ње и спа са ва част све та њег сло ја оних ко ји се уи сти-
ну мо гу на зва ти ин те лек ту ал ном ели том. Пр во име ко је у ве зи с ре че ним па да 
на па мет увек је лин гви ста и фи ло зоф Но ам Чом ски, у ду гом пе ри о ду нај у ти-
цај ни ји кри тич ки ми сли лац са вре ме ног све та, а ов де ћу на ве сти са мо јед ну 
од број них ње го вих из ја ва ко је при па да ју кри ти ци не ких круп них по ја ва у 
вре ме ну ко је жи ви мо: „По пу лар на кул ту ра има сна жне ме ха ни зме ко ји ма 
љу де успе шно ин стру мен та ли зу је и мо де лу је по ме ри моћ них ин те ре са. Ис пи-
ра ње мо зга не са мо мла дој ге не ра ци ји, већ и они ма ко ји има ју шта да пам те, 
уве ли ко је из ве де но” (https://iz re ke i ci ta ti.ne t/ca te gory/no am-com ski/). У књи зи 
ко ја се овом при ли ком при ка зу је мо гу се на ви ше ме ста на ћи раз ми шља ња 
бли ска на ве де но ме, прем да тре ба од мах ре ћи да је Пре драг Пи пер за кључ ке 
ове вр сте и дру где из но сио, и у пи са ној и у усме ној фор ми.3 На ма је ме ђу 
мно гим та квим на во ди ма нај у пе ча тљи ви ји – по сво јој је згро ви то сти, али и 
по сво јој ни ма ло при јат ној исти ни то сти – ипак био сле де ћи: „Да нас је би ти 
мо де ран у на у ци ви ше не го ика да по ста ло за мно ге вр ло ску по, и све је ску-
пље. Вр хун ска на у ка за то све ви ше за ви си од фи нан си је ра, ма ка ко се они 

Ми тро ви ци (Уни вер зи тет у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци) 
и ча со пис Ба шти на (Ин сти тут за срп ску кул ту ру у Ле по са ви ћу), прем да сви из у зев ни шког 
Го ди шња ка са мо јед ним сво јим де лом до но се ра до ве из срп ске лин гви стич ке сла ви сти ке. 

3 Сма тра мо да је од по себ ног зна ча ја и глас П. Пи пе ра у за ла га њу за оп ста нак срп ског 
на ро да на Ко со ву и Ме то хи ји и за очу ва ње ју жне срп ске по кра ји не у са ста ву на ше др жа ве; о 
ње го вом од но су пре ма тра ге ди ји ко ја је срп ски на род за де си ла на кон агре си је НА ТО сна га на 
на шу зе мљу мо же се, из ме ђу оста лог, про чи та ти у ре цен зи ји књи ге Мит ре Ре љић С ду шом на 
го товс, из ко је ов де да је мо је дан на вод: „Ми тра Ре љић сво јом књи гом по тре сно све до чи о 
мно гим по је ди нач ним суд би на ма у ко смет ској не сре ћи, ко ја још тра је. (...) Сва ко ко ни је огре-
зао у рав но ду шно сти и се бич но сти, мо ра, као чи та лац, под не ти бар де лић оно га што су под-
не ли они о ко ји ма Ми тра Ре љић пи ше, и кроз шта је про шла и она са ма, и мо ра при ми ти 
ње но све до че ње с по што ва њем, за хвал но шћу и осе ћа њем са стра да ња, ко је нас све ује ди њу је, 
а ко је сва ко има по ме ри вла сти те до бро те” (РЕ љИћ 2005: 313). 
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зва ли. И ако се сма тра да је у сред њем ве ку фи ло зо фи ја, а с њом и ма ње-ви ше 
сва на у ка, би ла слу шки ња те о ло ги је, од XIX ве ка она све че шће слу жи идео-
ло ги ји (...), да би на кра ју XX ве ка све ви ше за ви си ла од спре ге по ли ти ке, 
по го то ву нео ли бе рал не, и све та фи нан си ја” (стр. 302). 

Ау тор се, из ме ђу оста лог, у овој књи зи по себ но до ти че јед ног у на у ци 
из у зет но ва жног од но са, пој мо ва ко ји се че сто по ста вља ју та ко као да су 
ну жно у опре ци, као да се ме ђу соб но ис кљу чу ју – тра ди ци о нал но : мо дер но 
(за јед но од ово дво је се по не ки ис тра жи ва чи у нас, а ве ро ват но и по не где 
дру где, чак опре де љу ју као за ме ру сво је вред но сти). Ту П. Пи пер са свим ја сно 
ука зу је на про блем (па ве ро ват но и на опа сност) ко ји у на у ци на ста је ка да 
се без от кло на ин си сти ра, нај ши ре узев, са мо на тра ди ци о нал ном или са мо 
на мо дер ном при сту пу. Овом је од но су по све ћен и па сус ко јим се књи га за-
вр ша ва, а ко јим ау тор за пра во по зи ва на је дин ство у раз ли чи то сти, тј. на 
ну жност „стал ног екви ли бри ју ма из ме ђу тра ди ци о нал ног и мо дер ног” (стр. 
304) за рад на уч ног на прет ка и, са мим тим, за рад на прет ка лин гви стич ке 
сла ви сти ке, че му прет хо ди ви ше но ло гич но ука зи ва ње на то да „оно што 
је да нас мо дер но су тра мо же да по ста не део тра ди ци је, а оно што је да нас 
тра ди ци ја су тра мо же би ти у но вом све тлу пред ста вље но као но ва на уч на 
ми сао. У та квом стал ном пре ба ци ва њу те жи шта с тра ди ци је на мо дер но и 
обр ну то оства ру је се ри там и ди на ми ка на уч ног раз во ја” (стр. 303). 

Из ме ђу две ју књи га са при ло зи ма исто ри ји срп ске сла ви сти ке умет ну ле 
су се три књи ге у ко ји ма се го то во у пот пу но сти од сли ка ва ју сла ви стич ка 
ис тра жи вач ка ин те ре со ва ња Пре дра га Пи пе ра, те ко је са две ма по ме ну тим 
чи не на ро чи ту це ли ну: Лин гви стич ка ру си сти ка: сту ди је и члан ци (ПИ ПЕР 
2012), Лин гви стич ка сла ви сти ка. Сту ди је и члан ци (ПИ ПЕР 2014), Срп ски у 
кру гу сло вен ских је зи ка. Гра ма тич ка и лек сич ка по ре ђе ња (ПИ ПЕР 2015), а 
тој се це ли ни – по на шем ми шље њу – на сво је вр стан на чин при дру жу је и 
књи га ко ја је по све ће на ду гим и знат ним про у ча ва њи ма Пре дра га Пи пе ра 
на про стор ју лин гви стич ке сла ви сти ке – У про сто ру лин гви стич ке сла ви сти
ке. Збор ник на уч них ра до ва. По во дом 65 го ди на жи во та ака де ми ка Пре дра га 
Пи пе ра (По по вић и др. 2015). 

Са мо је из мно го го ди шњег по све ће ног и пре да ног ра да, као и из ра зно-
стра них ис тра жи вач ких ин те ре со ва ња, мо гла на ста ти књи га ове вр сте, она 
ко ју ов де при ка зу је мо. Пре глед но-син те тич ки тек сто ви ко ји се ти чу по је ди-
них лин гви стич ких ди сци пли на или при сту па про у ча ва њу, по себ но чак чи-
та ве срп ске лин гви стич ке сла ви сти ке или ру си сти ке у од ре ђе ном пе ри о ду, 
мо гли су на ста ти тек у спо ју из у зет не оба ве ште но сти, пом но сти у на уч ном 
ра ду, на та ло же ног ис ку ства. 

По сто ји је дан на вод у ов де пред ста вље ној књи зи Пре дра га Пи пе ра ко-
ји, по на шем ми шље њу, нај ја сни је све до чи о на чи ну ње го вог про ми шља ња 
и ко ји је, за пра во, пре по ру ка љу ди ма од стру ке за рад ко ји ће би ти и ча стан 
и де ло тво ран. Он ова ко гла си: „Кул тур на стра те ги ја ма њих на ро да мо ра 
има ти ме ха ни зам за шти те од акул ту ра ци је и аси ми ла ци је, али мо ра има ти 
и сте пен ра зум не отво ре но сти за дру ге кул ту ре, као и ме ха ни зам се лек ци је 
нај бо љег што се из дру гих кул ту ра при хва та” (стр. 278). До бро је, та ко нам се 
чи ни, при каз за вр ши ти ре чи ма ау то ра при ка зи ва не књи ге, по себ но ка да у 
јед ној струч ној књи зи про на ђе те ре чи при клад не за не што све ча ни ју „за вр шну 
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фор му лу” (прем да се у овој књи зи та квих ре чи мо гло про бра ти на ви ше ме-
ста) и ка да оне зву че охра бру ју ће: „Али ко ве ру је у ства ра лач ку сна гу Ре чи, 
ве ро ва ће и у об но ви тељ ску сна гу здра ве на ци о нал не фи ло ло ги је, сва ке па 
и срп ске. А чвр ста ве ра је те мељ сва ко га успе ха” (стр. 17). 
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Зо ри ца Ни ки то вић (ур.). Срп ско пи са но на сље ђе и исто ри ја сред њо вје ков не 
Бо сне и Ху ма. Ба ња Лу ка ‒ Ис точ но Са ра је во: Фи ло ло шки фа кул тет  
Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци ‒ Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у  

Ба њој Лу ци ‒ Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву, 
2018, 417 стр.

Срп ско пи са но на сље ђе и исто ри ја сред њо вје ков не Бо сне и Ху ма на слов 
је збор ни ка ра до ва из ло же них на исто и ме ној на уч ној кон фе рен ци ји, ко ја је 
одр жа на 19‒20. ју на 2017. го ди не у Ан дри ће вом ин сти ту ту у Ви ше гра ду. О 
ње ном зна ча ју го во ри и чи ње ни ца да је у ор га ни за ци ји уче ство ва ло не ко ли-
ко ин сти ту ци ја и дру шта ва из Ре пу бли ке Срп ске: Фи ло ло шки фа кул тет 
Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ба њој Луци, 
Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву, Дру штво на став-
ни ка срп ског је зи ка и књи жев но сти Ре пу бли ке Срп ске, Удру же ње исто ри-
ча ра „Ми ло рад Ек ме чић” из Ба ње Лу ке и Ан дри ћев ин сти тут из Ви ше гра да. 
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На 417 стра на пу бли ко ва но је 20 на уч них при ло га, раз вр ста них у три гру пе: 
је зик, исто ри ја и књи жев ност. Збор ник је уре ди ла проф. др Зо ри ца Ни ки то вић 
са Фи ло ло шког фа кул тет у Ба њој Лу ци.

Збор ник не са др жи увод ни текст, осим кра ће на по ме не о на уч ном ску-
пу и ње го вим ор га ни за то ри ма, већ от по чи ње цје ли ном „Је зик” (стр. 9‒238), 
у ко јој је два на ест ра до ва. Ово је ујед но и нај оп шир ни ји дио пу бли ка ци је. 

Пр ви у ни зу је сте рад Ја сми не Гр ко вић-Меј џор (Но ви Сад) Ар ха ич ни 
фор му ла ич ни ис ка зи у по ве ља ма сред њо ве ков не Бо сне и Ху ма (стр. 9‒23). 
По ла зе ћи од при хва ће ног ста ва да је пи сме ност у сред њо вје ков ној Бо сни и 
Ху му за др жа ла ар ха ич не цр те, ау тор ка их ис тра жу је на ни воу прав них фор му-
ла ич них ис ка за кан це ла риј ских до ку ме на та. Они су уте ме ље ни на на род ној 
тра ди ци ји и свој ко ри јен има ју чак у прав ним узу си ма Сло ве на из вре ме на 
при је при ма ња хри шћан ства, па и у ин до е вроп ском на сље ђу. Сход но то ме, 
и при ступ ма те ри ја лу мо рао је би ти ин тер ди сци пли на ран, што је под ра зу-
ми је ва ло по зи ва ње на за кључ ке из обла сти ети мо ло ги је, кул ту ро ло ги је и с 
њи ма по ве за них ди сци пли на. Као нај ва жни је фор му ле Ј. Гр ко вић-Меј џор 
из два ја оне са име ни цом вѣРА (дА ТИ вѣРУ, бИ ТИ У вѣРИ сА, вѣРА Го сПод сКА, вѣРА 
вИ ТЕ ШКА), а ме ђу њи ма по себ но на гла ша ва дА ТИ вѣРУ, као нај до ми нан ти ју 
фор му лу из ове гру пе. У кон тек сту уре ђе ње сред њо вје ков не Бо сне, по ја сни-
ла је и упо тре бу име ни це бРА ТИ јА и фор му ле Цѣл ЗГо воР, што је „до сад је ди на 
исто риј ска по твр да ри ту ал не и фор му ла ич не упо тре бе при де ва Цѣл у сло вен-
ском све ту” (стр. 14). Као спе ци фич ност бо сан ских по ве ља на во ди се и пра-
сло вен ска фор му ла ПРА вИ ТИ ПРѣсТол, ко јом се озна ча ва ла ду жност вла да ра 
да одр жа ва по ре дак и бла го ста ње. Слич но то ме по ја шња ва ју се и фор му ле 
Ис ПРА вљА ТИ ПРА вИ лА, Ис ПРА вљА ТИ (с) ПРА вИ ном и сУд сУ дИ ТИ. Што се ти че за-
кле тви, и оне се на сла ња ју на утвр ђе ну тра ди ци ју. На гла ша ва се ка ко су за 
кор пус на ко ме је рад за сно ван нај до ми нант ни је слу ча је ви „фор му ле у ко јој 
се ин стру мен та лом мар ки ра из вр ши лац ка зне у слу ча ју кри во клет ства” (стр. 
16), а као бо сан ски спе ци фи кум на во ди се ЗА КлИ њА њЕ бо Гом жИ вИм, за раз ли-
ку од ЗА КлИ њА њА дУ Шом, ко је је по зна то и у ин до е вроп ској тра ди ци ји. Ау тор-
ка под сје ћа да се фор му ле мо гу за те ћи и окр ње не (нпр. до КлЕ свЕТ сТо јИ), али 
и пре о бли ко ва не (нпр. вѣРА Ко јУ вѣРУ јЕм), а та ко ђе и на чи ње ни цу да фор му ле 
не ри јет ко пре но се у ме ђу вре ме ну из го во ра из гу бље не син так сич ке струк ту ре. 
Све пот кре пљу је при мје ри ма и ну ди ра зу мљи ва ту ма че ња.

Сло бо дан Па вло вић (Но ви Сад) ау тор је тек ста Фо но ло шке од ли ке срп
ских по ве ља сред њо ве ков не вла сте ле Па вло ви ћа (стр. 25‒47). Као кор пус 
ау тор је ис ко ри стио 14 по ве ља и пи са ма, на ста лих у пе ри о ду 1397‒1454. из 
пе ра ди ја ка Ра до са ва Ми ло са ли ћа, Влат ка Ма ро ша, ди ја ка/ло го те та Осто је, 
ди ја ка Ива на и ди ја ка Ми о то ша. Ау тор је фо но ло шке осо бе но сти ових до-
ку ме на та утвр ђи вао на рав ни во ка ли зма (ре флек си ја ја та, ре флек си ја по лу-
гла сни ка, ре флекс во кал ног л) и рав ни кон со нан ти зма (со нан ти, оп стру ен ти). 
Из де таљ не ана ли зе по ме ну те гра ђе сли је ди да су ди ја ци Влат ко Ма рош и 
Ми о тош икав ци, да ди ја ци Ра до сав Ми ло са ли ћи Осто ја има ју ије кав ску 
ре флек си ју ду гог ја та и икав ски ре флекс крат ког ја та, док ди јак Иван за ду го 
јат има ије кав ски, а за крат ко је кав ски ре флекс. С дру ге стра не, на ни воу 
кон со нан ти зма код пи са ра ни су уо че не раз ли ке. Узи ма ју ћи у об зир из ве де но 
ис тра жи ва ње, С. Па вло вић за кљу чу је да су пи са ри дје ли мич но са чу ва ли 



од ли ке сво јих го во ра (упр кос упо до бља ва њу го во ри ма по ши ља ла ца, при-
ма ла ца, мје ста и кан це ла ри је у ко јој су пи са ли), на осно ву че га их је и ге о-
граф ски од ре дио: ди јак Влат ко Ма рош и Ми о тош вје ро ват но су „са про сто-
ра за пад но од Бо сне и(ли) Не ре тве” (стр. 45), ди ја ци Ра до сав Ми ло са лић и 
Осто ја са те ри то ри је пре ла зних го во ра (ије кав шти на‒икав шти на) ко ји се 
да нас мо гу при ми је ти ти „на про сто ру Жеп ча у до ли ни Бо сне и на про сто ру 
Ја бла ни це у до ли ни Не ре тве” (стр. 45), а ди јак Иван је је ди ни пред став ник 
го во ра ко ји је био ка рак те ри сти чан за цен трал ну те ри то ри ју ко јом су упра-
вља ли Па вло ви ћи (Врх бо сна ‒ До брун). Ба ца ју ћи но во свје тло на пи та ње 
ја та ко је је јед но од нај сло же ни јих пи та ња исто риј ске ди ја лек то ло ги је, зна чај 
овог ра да огле да се у то ме што ау тор ис пра вља до са да шње ста во ве срп ских 
ди ја лек то ло га ко ји су из сред њо вје ков не зе мље Па вло ви ћа би ли ис кљу чи ли 
икав ску ди ја ле кат ску осно ви цу. 

Ста рим хер це го вач ким нат пи си ма ба ви ла се Је ли ца Сто ја но вић (Ник-
шић) у ра ду Је зич костил ске и је зич кокул ту ро ло шке осо бе но сти ћи рил ских 
нат пи са Ста ре Хер це го ви не (стр. 49‒60). Ау тор ка је ис тра жи ва ње по нај ви-
ше за сно ва ла на ћи рил ским нат пи си ма ис точ не Хе р це го ви не ко је је ра ни је 
пу бли ко вао Го ран Ко мар. Од стил ских од ли ка по себ но се по фре квент но сти 
из два ја упо тре ба ве зни ка/пар ти ку ле А, ко је слу жи „за уво ђе ње, и за по ве зи-
ва ње, и за раз два ја ње ре че нич них цје ли на, као и раз ли чи тих ре че ни ца, али 
и за на гла ша ва ње и ис ти ца ње од ре ђе них са др жа ја” (стр. 50). Ау тор ка кон-
ста ту је да су у ра спо ну од ско ро се дам ви је ко ва (кор пус об у хва та нат пи се 
од кра ја 12. до сре ди не 19. ви је ка) нат пи си очу ва ли глав не струк ту рал не и 
за др жин ске еле мен те. Од стил ских фи гу ра из дво је не су апо стро фа и ин во ка-
ци ја, а као је зич ка осо бе ност ја вља се упо тре ба опи сних при дје ва у функ ци ји 
ква ли фи ка ти ва (нај че шће од осно ва до бАР-, ПлЕ мЕ нИТ-, По ШТЕн- и вјЕ РАн-). 
Ана ли зи ра ни спо ме ни ци по твр ди ли су до са да при хва ће но ми шље ње о сли ци 
сви је та сред њо вје ков ног чо вје ка.

Нат пи се је у срж свог ис тра жи ва ња ста ви ла и На та ша Дра гин (Но ви Сад). 
У тек сту Узу си срп ске сред њо ве ков не пи сме но сти у ћи рил ским нат пи си ма 
Бо сне и Ху ма (стр. 61‒82) ис тра жи ва ла је пра во пи сне (од нос из ме ђу бо сан-
ско-хум ске пра во пи сне нор ме и тре ти ра ног кор пу са) и је зич ко-стил ске ка рак-
те ри сти ке (ди гло си ја) пр вен стве но оних спо ме ни ка ко је је об ја вио Мар ко 
Ве го. При ли ком ана ли зе у об зир су узе ти и ван је зич ки чи ни о ци ре ле вант ни 
за про цес на ста ја ња нат пи са. У пи та њу су: „1) вр сте нат пи са пре ма са др жа ју 
и на ме ни; 2) ужа ре ги о нал на при пад ност нат пи са; 3) дру штве ни ста тус на-
ру чи о ца; 4) дру штве ни ста тус оста лих ли ца ко ја се по ми њу у нат пи су; 5) 
сте пен обра зо ва но сти ли ца ко ја уче ству ју у са ста вља њу и из ра ди нат пи са 
(поп, ди јак, ко вач); 6) тех ни ка и стил кле са ња” (стр. 64). Ис тра жи ва ње је по-
ка за ло да „иа ко их у ком по зи ци о ном сми слу, као и у по гле ду на чи на из ра де, 
гра фи је и пра во пи са, по ве зу је чи тав низ за јед нич ких ка рак те ри сти ка, они се 
с је зич ко-стил ског аспек та не мо гу по сма тра ти као мо но лит на и јед но о бра зна 
спо ме нич ка це ли на” (стр. 75‒76). Ма ло је спо ме ни ка за ко је би се мо гло ре ћи 
да су пи са ни књи жев ним је зи ком (ка кви су нпр. кти тор ски нат пи си), док је 
ве ћи на ис пи са на на род ним или ад ми ни стра тив но-по слов ним узу сом. 

У про ду жет ку збор ни ка пу бли ко ван је текст Го ра на Ко ма ра (Хер цег 
Но ви) Три сред њо вје ков на ћи рил ска нат пи са из Бо сне и Хер це го ви не ‒ епи
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граф ски при ло зи (стр. 83‒92). Ау тор се ба вио у ли те ра ту ри ра ни је по зна тим 
нат пи сом у се лу Па за ље код Ру дог и об ја вљи ва ним нат пи сом из Мо ста ра, 
као и но во у о че ним нат пи сом у Гра ди о ским Бр ди ма код Ус ти пра че, сва три 
нат пи са смје шта ју ћи у 15. ви јек. Ко ри го вао је раш чи та ва ње пр ва два нат пи-
са у од но су на вер зи је ко је је по ну дио Мар ко Ве го, а но во у о че ни нат пис из 
Гра ди о ских Бр да гла си: „Мо ја мај ко, по след ња ми ло што!” (стр. 88). Ка ко 
ау тор из вје шта ва, ака де мик Алек сан дар Ло ма по ја снио му је зна че ње ри је чи 
‘ми ло шта’, у сми слу ’нај ве ће љу ба ви, не че га нај дра жег’, а уо че на је и вер си-
фи ка ци о на бли скост са де се тер цем из на род не по е зи ја, у ко јој је по свје до-
че на и са ма ри јеч ‘ми ло шта’ са зна че њем ко је је ов дје пред ло же но.

Вик тор Са вић (Бе о град) за збор ник је при ло жио рад под на зи вом Ру
ко пис Па три јар шиј ске би бли о те ке број 313 и ру ко пи си из истог кру га (стр. 
93‒132). У ње му је скре нуо па жњу на фраг мент од 6 ли сто ва (не пот пу ни 
та бак, не до ста је уну тра шња дво ли сни ца) из Па три јар шиј ске би бли о те ке ко ји 
је не ка да био у са ста ву ли је по пи са ног ко дек са са укра си ма. Де таљ но га је 
опи сао. Са чу ва ни дио ру ко пи са са др жи текст је ван ђе ља (од Мт. 27, 28 до Мк. 
2, 27), ис пи сан је срп ском ре дак ци јом са уче ста лим икав ским ре флек сом ја та. 
Из број них и де таљ них по ре ђе ња ко ја је ау тор из вр шио са ру ко пи си ма за пад-
но срп ског по ри је кла, као и дру гим ре ле вант ним спо ме ни ци ма, за кљу чио је 
да нај ве ћу бли скост овај фраг мент има са Ди во ше вим че тво ро је ван ђе љем. 
Ис тра жи ва ње је та ко ђе по ка за ло тек сто ло шку не у јед на че ност за пад но срп ских 
ру ко пи са, али и бли скост Чај нич ког и Ко пи та ре вог је ван ђе ља са ра шким спо-
ме ни ци ма истог ти па (нпр. са Ми лу ти но вим је ван ђе љем). По себ ну ври јед ност 
овог ра да чи ни кри тич ко из да ње на ве де ног фраг мен та (стр. 115‒128).

У лин гви стич ким и по ли тич ким кру го ви ма бо шњач ке про ви ни јен ци је 
вр ло ак ту ел ним пи та њем ба ви ла се Рај на Дра ги ће вић (Бе о град) у ра ду О 
реч ни ку Му ха ме да Х. Ус ку фи ја из 1631. го ди не. Ис тра жи ва ње је от по че то 
оп штим и вр ло до бро до шлим ин фор ма ци ја ма о Ус ку фи ји ном рјеч ни ку, уз 
на по ме ну ка ко је то „пре све га књи жев но де ло, пи са но у сти ху, чи ји је је дан 
по лу стих на пи сан на тур ском, а дру ги на срп ском је зи ку или обр ну то” (стр. 
134). Упра во за хва љу ју ћи ме три ци, сма тра се, рјеч ник је за др жао свој из-
вор ни об лик, те се ни је ми је њао упр кос уче ста лом пре пи си ва њу. Срж овог 
ис тра жи ва ња је сте са мје ра ва ње сло вен ске лек си ке рјеч ни ка са основ ним 
рјеч нич ким фон дом срп ског је зи ка. Ре зул тат је сље де ћи: од око не што ви ше 
од 700 ри је чи (по нај ви ше су у пи та њу име ни це), ко ли ко Ус ку фи јин рјеч ник 
са др жи, ни је би ло мо гу ће про на ћи са мо њих 18 у рјеч ни ци ма са вре ме ног 
срп ског је зи ка. Из тог бро ја за 7 ри је чи ни је би ло те шко утвр ди ти зна че ње, 
та ко да је оста ло ди ску та бил но све га 11 ри је чи: бест, ге ли на, каш ба ба, не
хи тет, остан, пи лу жин, по хва, пр длај, при ди ка ти, усун и за хид. Го то во 
сва ку од њих (осим тур ци зма каш ба ба) ау тор ка је ар гу мен то ва но обра зло-
жи ла, на ла зе ћи па ра лел не тво ре ни це у гра ђи за Рјеч ник СА НУ. Из не на ђу ју ће 
је са зна ње да тур ски је зик ни је ути цао на сло вен ску лек си ку у рјеч ни ку, што 
се ви ди „и по то ме што се у реч ни ку Бог, на ко га се Ус ку фи стал но по зи ва 
и мо ли му се, ни јед ном не на зи ва Ала хом” (стр. 143). Из на ве де ног про из ла зи 
да је рјеч ник Му ха ме да Х. Ус ку фи ја, ка ко за кљу чу је Р. Дра ги ће вић, пи сан 
чи стим срп ским је зи ком и об у хва та срп ску лек си ку ко ја се ви је ко ви ма ни је 
ми је ња ла.
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О зна чај ном до ку мен ту са те ри то ри је сред њо вје ков не Бо сне, али и пр во-
ра зред ном спо ме ни ку срп ске пи сме но сти уоп ште, По ве љи ба на Ку ли на, 
ис тра жи ва ње је при ло жио Алек сан дар Ми ла но вић (Бе о град). Ње гов рад 
но си на слов По ве ља ба на Ку ли на у Су бо ти ће вој Срп ској гра ма ти ци (1847) 
(стр. 149‒159). Су ми ра ју ћи до са да шња ис тра жи ва ња овог до ку мен та, ау тор 
је ука зао на је дан про пуст. Он се ти че уво ђе ња по ве ље у кру го ве на уч них 
ис тра жи ва ња. На су прот до са да шњим увје ре њи ма о по ја ви По ве ље ба на 
Ку ли на у на уч ним ис тра жи ва њи ма, Алек сан дар Ми ла но вић из но си по дат ке 
о то ме ка ко је Јо ван Су бо тић у сво јој Срп ској гра ма ти ци из 1847. (ко ја је 
сти ца јем окол но сти оста ла у ру ко пи су), све га не ко ли ко го ди на на кон от кри ћа 
по ве ље, увео овај спо ме ник као при мјер из срп ског је зич ког кор пу са. Шта-
ви ше, Су бо тић је еле мен те име но ва ња до ку мен та (по ве ља, бан Ку лин) при-
ми је нио не ко ли ко го ди на при је Сре зњев ског, за ко га се вје ро ва ло да је то 
учи нио пр ви. У на став ку ис тра жи ва ња ау тор да је увид у Су бо ти ће ва је зич-
ка ис тра жи ва ња по ве ље, те про цје њу је зна чај тих ис тра жи ва ња.

Текст Ак тив ни па р ти ци пи у Бер лин ској Алек сан дри ди (стр. 161‒1749) 
Ма ри не Ку ре ше вић (Но ви Сад) сље де ћи је у по гла вљу „Је зик”. У ње му се 
при ка зу је ис тра жи ва ње ак тив них пар ти ци па, као до ми нант но књи жев ног 
еле мен та, и то на кор пу су тек ста Ро ма на о Алек сан дру Ма ке дон ском ко ји се 
чу ва у Бер ли ну (оту да Бер лин ска Алек сан дри да), а ко ји се по сво јим је зич ким 
ка рак те ри сти ка ма до во ди у ве зу са за пад но срп ским те ри то ри ја ма у сред њем 
ви је ку. Циљ ис тра жи ва ња је да се, на осно ву по ме ну тог еле мен та, од ре ди 
функ ци о нал но стил ски ста тус је зи ка овог спо ме ни ка. Увод ни дио до но си у 
са же том об ли ку основ не по дат ке о Бер лин ској Алек сан дри ди, на кон че га се 
пре ла зи на ак тив не пар ти ци пе, ко ји су та ко ђе об ја шње ни у скла ду са до са да-
шњим фи ло ло шким са зна њи ма. Ана ли за је об у хва ти ла суп стан ти ви зи ра не 
и де тер ми на тив не пар ти ци пе, ап со лут ни да тив, функ ци ју ге рун да, са мо-
стал не пре ди ка тив не пар ти ци пе, аку за тив са пар ти ци пом и пре ди ка тив не 
пар ти ци пе. По ка за ло се да се упо тре ба ак тив них пар ти ци па као имен ских 
ри је чи сма њи ва ла, а осна жи ва ла је њи хо ва функ ци ја при ло га (што је као 
ре зул тат има ло, за кљу чу је ау тор ка, њи хо ву тран сфор ма ци ју у чи сте гла гол ске 
при ло ге). Ка да је у пи та њу од нос вер на ку ла ра и књи жев ног је зи ка, уо че но 
је њи хо во ин тен зив ни је пре пли та ње у од но су на не ли тур ги је ске тек сто ве 
на „чи сти јем” срп ско сло вен ском је зи ку.

За не што по зни је спо ме ни ке ин те ре со ва ла се Иси до ра Бје ла ко вић (Но ви 
Сад) у тек сту Ме ди цин ска тер ми но ло ги ја у три ма ле ка ру ша ма из Бо сне 
(XVI II и XIX век) (стр. 175‒193). Ље ка ру ше из ко јих је гра ђа екс цер пи ра на је су: 
По мо ча од сва ке бо ле сти кои има или Бо сан ска ље ка ру ша (18. ви јек, Ар хив 
СА НУ), Ље ка ру ша из Бо сне (18/19. ви јек, Ар хив СА НУ) и Фо чан ска ље ка
ру ша (1845, Ар хив СА НУ). Као кри те ри јум да љег гру пи са ња са ку пље не 
гра ђе ода бран је на зив обо ље ња. На осно ву ис тра жи ва ња сред њо вје ков них 
ме ди цин ских ко дек са Ре ље Ка ти ћа, би ло је мо гу ће из вр ши ти по ре ђе ње са 
сред њо вје ков ном тер ми но ло ги јом, а при ком па ра тив ној ана ли зи узе те су у 
об зир слич не збир ке из Ју жне Угар ске из 18. и 19. ви је ка. Ана ли за је до ка за ла 
тер ми но ло шки кон ти ну и тет од сред ње га ви је ка, с тим што је у ље ка ру ша ма 
уо чен ма њи број ри је чи грч ког и ла тин ског по ри је кла. Та ко ђе, уо че на је слич-
ност ме ђу про у че ним ру ко пи си ма ље ка ру ша 18. и 19. ви је ка, што ау тор ка 
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ту ма чи „за јед нич ким фон дом ме ди цин ских спи са” (стр. 191) на про сто ри ма 
Бо сне и Ју жне Угар ске.

Ве зу из ме ђу срп ско сло вен ског је зи ка и срп ског је зи ка 17. и 18. ви је ка, 
а на при мје ру са ра јев ских пи са ма из тог пе ри о да, из у ча ва ла је На де жда Јо вић 
(Ниш) у ра ду Срп ско сло вен ске од ли ке је зи ка са ра јев ских пи са ма из XVII и 
XVI II ве ка (стр. 195‒213). Ана ли зи ра ни кор пус об у хва та осам на ест пи са ма 
ко ја су Са рај ли је упу ћи ва ли цр кве ној је рар хи ји, а ко ја је об ја вио Вла ди мир 
Ћо ро вић. Она су се по ре ди ла са узу си ма срп ско сло вен ске пи сме но сти, по себ-
но на фо нет ском и мор фо ло шком ни воу. Ка ко су адре са ти ви со ко по зи ци о-
ни ра на све ште на ли ца, ја сна је упо тре ба срп ско сло вен ских об ли ка, чи ме се 
да ва ло на зна ча ју и све ча но сти у обра ћа њу. Оту да је ра зу мљи ва и по ја ва 
ве ће фре квент но сти срп ско сло вен ских об ли ка у увод ним и за кључ ним ди-
је ло ви ма пи са ма, бу ду ћи да су они би ли ис пу ње ни ока ме ње ним фра за ма 
ка рак те ри стич ним за овај тип ко му ни ка ци је. Сре ди шњи ди је ло ви пи са ма 
ис пи си ва ни су на род ним је зи ком са ри јет ким упли ви ма срп ско сло вен ског. 
Уо че не срп ско сло вен ске осо би не (во ка ли за ци ја по лу гла сни ка у А, екав ска 
за мје на ја та, чу ва ње во кал ног л, чу ва ње фи нал ног -л, ре флек си гру па *tj и 
*dj, гру пе вс, чТ, чР, не јо то ва ње гру па јТ и јд, из о ста ја ње но вог јо то ва ња, чу-
ва ње не ких ре зул та та па ла та ли за ци је ве ла ра, као и срп ско сло вен ски об ли ци 
у де кли на ци ји и кон ју га ци ји) по ре ђе не су са овим пи сми ма са вре ме ним 
срп ско сло вен ским до ку мен ти ма (нпр. са Пу то пи сом па три јар ха Ар се ни ја 
III Цр но је ви ћа из 1682), на осно ву че га је за кљу че но да је оправ да но го во ри ти 
о ујед на че но сти срп ско сло вен ске нор ме то га пе ри о да.

За кључ ни рад из те мат ске цје ли не „Је зик” но си на слов Се ман тич ко поље 
на зи ва за вје ру у За ко но пра ви лу Све тог Са ве (стр. 215‒238) ау тор ке Зо ри це 
Ни ки то вић (Ба ња Лу ка). Она се ба ви ла ис тра жи ва њем тер ми на пра вовѣриѥ 
(пра вая вѣра, пра вовѣрна я вѣра, пра вовѣриѥ), ко јим се Све ти Са ва ко ри стио у свом 
За ко но пра ви лу да би озна чио хри шћан ску вје ру. На кон увод ног из ла га ња о 
Са ви ном За ко но пра ви лу, по ја шње на су ме то до ло шка по ла зи шта ко ја се не 
огра ни ча ва ју са мо на стро го лин гви стич ки при ступ, већ се про ши ру ју на 
ко ри шће ње до стиг ну ћа бо го слов ских на у ка, на ро чи то па тро ло ги је. Ис тра жи-
ва ње је от по че то освр том на зна че ње син таг ме ПРА вА вѣРА у ра ном хри шћан-
ству, а на ста вље но ана ли зом ње го ве упо тре бе код Све то га Са ве. По ја снив ши 
раз ли ку из ме ђу схва та ња пој мо ва се ман тич ког по ља и лек сич ко-се ман тич-
ке гру пе, ис тра жи ва ње про ду бљу је ана ли зом лек сич ко-се ман тич ке гру пе 
пра вовѣриѥ, за тим ње го вих си но ним ских пој мо ва и из ра за (бла говѣриѥ, бла гочьсти ѥ, 
прьво слав на вѣра), а по том се се ман тич ка ана ли за усмје ра ва ка лек сич ко-се ман-
тич кој гру пи зьловѣриѥ и ње му срод ним те о ло шким те р ми ни ма. У за кључ ку 
се на во ди ка ко је раз вој тер ми но ло ги је био усло вљен ком плек сним од но си ма 
ко ји су се смје њи ва ли то ком исто ри је Цр кве, што је усло ви ло да ле ко ве ћи број 
еле ме на та уну тар лек сич ко-се ман тич ке гру пе зьловѣрия не го пра вовѣрия. То ком 
да љег исто риј ског раз во ја у про шло сти мар ги на лан тер мин пра во сла виѥ по-
стао је ап со лут но до ми нант ни по јам за пра ву вје ру.

Дру га цје ли на збор ни ка је сте „Исто ри ја” (стр. 241‒349). Са чи ња ва ју је 
пет ра до ва.

Ср ђан Ру дић (Бе о град) при ло жио је рад Бо сна и Ко тор у сред њем ве ку 
(стр. 241‒260). Ау тор уо ча ва три фа зе у од но си ма Бо сне и Ко то ра. Пр вом 
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фа зом об у хва та вре мен ски пе ри од до 1385. го ди не. Та да Ко тор ни је био у 
са ста ву зе ма ља ко ји ма су ди рект но упра вља ли кра ље ви Бо сне, али су ве зе 
по сто ја ле. Јед на од епи зо да из тог пе ри о да је сте по ну да угро же них Ко то ра-
на да се ста ве под власт кра ља Тврт ка I, што се ни је оства ри ло. Под дру гом 
фа зом ау тор под ра зу ми је ва пе ри од из ме ђу 1385. до 1420. го ди не ‒ раз до бље 
у ко јем је Ко тор под вла шћу бо сан ских кра ље ва и пле ми ћа Ко са ча. Ка ко вла-
да ри и пле ми ћи из Бо сне ни су за ди ра ли у уну тра шње ства ри Ко то ра, чак у 
са мом гра ду го то во и не ма тра го ва ове вла да ви не, оправ да но је ми шље ње да 
је њи хо ва упра ва Ко то ра ни ма од го ва ра ла. У тре ћем пе ри о ду ства ри ће се про-
ми је ни ти. Он об у хва та ври је ме од 1420. го ди не до па да Бо сне под Тур ке, а 
Ко то ра ни по ку ша ва ју за упра ви те ље за до би ти Ве не ци ју. У ра ду се на гла ша ва 
и уло га Све тог Сте фа на (Хер цег Но вог), гра да ко ји је осно вао краљ Тврт ко I.

Не вен Иса и ло вић (Бе о град) ис тра жио је По ме не срп ског име на у сред њо
ве ков ним бо сан ским ис пра ва ма (стр. 261‒281). Угра ђу ју ћи у текст ви ше го ди-
шње ис ку ство у ра ду са до ку мен ти ма с овог про сто ра, ау тор је си сте ма тич но 
из ло жио ста ње у гра ђи ко ја се од но си на пе ри од од 13. до 15. ви је ка, ба зи ра-
ју ћи ис тра жи ва ње на вла дар ским и вла сте о ским ис пра ва ма. Ка ко на гла ша-
ва, на ро чи то га је ин те ре со ва ла тра ди ци ја срп ске др жав но сти у оно вре ме ној 
Бо сни и ње ним те ри то ри ја ма, те про бле ма ти ка у ве зи са је зи ком и ста нов-
ни штвом. На кон што је у основ ним цр та ма об ја шњен исто риј ски кон текст, 
уз по зи ва ње на нај ста ри је из во ре о Бо сни, па жња је усмје ре на на до ку мен те, 
по чев ши од по ве ље ба на Ма ти је Ни но сла ва, у ко јој се ста нов ни ци Бо сне 
на зи ва ју Ср би ма. Ка ко ау тор за па жа, та кво осје ћа ње ће с вре ме ном спла-
сну ти (већ од вре ме на вла да ви не Стје па на II), при че му је за ни мљив слу чај 
Ху ма. Та мо су се, ка ко Н. Иса и ло вић из вје шта ва, за др жа ла ет нич ка по дје ла 
на Ср бе и Вла хе. Окол но сти про гла ше ња Тврт ка I за кра ља ожи вје ле су по-
зи ва ње на срп ско име, што се ту ма чи раз ло зи ма вла дар ске иде о ло ги је и 
ре гу ли са ња од но са са Ду бров ни ком. Што се ти че об ла сних го спо да ра, у 
њи хо вим до ку мен ти ма по ве зи ва ње на срп ско име ни је при ми јет но, док се 
је зик ис кљу чи во на зи ва срп ским.

Рад са об ја вље ном и још нео бја вље ном гра ђом из Ду бро вач ког ар хи ва 
ре зул то вао је тек стом Брач не ве зе За ху мља на и Тре би ња ца у Ду бров ни ку 
(XIV‒XV ви јек) (стр. 283‒299), чи ји је ау тор Рад ми ло Пе кић (Ко сов ска Ми-
тро ви ца). Ду бров ник је био при влач но од ре ди ште за си ро ма шни је за ле ђе, 
ода кле су у по тра зи за по слом до ла зи ли мла ди ћи и дје вој ке. По ред про мје-
не име на и вје ре, што је био не ри је дак слу чај, пред до шља ци ма се као услов 
за сти ца ње ду бро вач ког гра ђан ства по ста вља ло скла па ње бра ка. Ау тор је 
ана ли зи рао брач не уго во ре ко ји се од но се на до шља ке из За ху мља и Тре би-
ња, пру жа ју ћи уви де у де та ље из сва ко днев ног жи во та на ве де ног под руч ја 
у 14. и 15. ви је ку.

На су прот ис тра жи ва њи ма ко ја се ба зи ра ју на ре цеп ци ји срп ског име на у 
до ку мен ти ма сред њо вје ков не Бо сне, Бо рис Ба бић (Ба ња Лу ка) у ра ду По ме ни 
име на Бо сна у ста рим срп ским ро до сло ви ма и ље то пи си ма (стр. 301‒318) 
ана ли зи ра ре цеп ци ју пој ма Бо сна у до ку мен ти ма на гла ше но срп ског ка рак-
те ра. Текст је за по чет обра зла га њем тер ми на ‘ро до слов’ и ‘ље то пис’, као и 
пре гле дом нај ва жни јих ис тра жи ва ња. Ре зул та ти до ко јих је до шао ка зу ју да 
је Бо сна у ро до сло ви ма по ме ну та два пу та, али јед ном тим име ном: по во дом 



270

мо на ше ња Си ме о на и по ди за ња Хи лан да ра, те у ве зи са опи сом кти тор ске 
дје лат но сти Дми тра Не ма њи ћа из Кар ло вач ког ро до сло ва. С дру ге стра не, 
ве ћи је број по ме на Бо сне у ље то пи си ма. Ау тор их је си сте ма ти зо вао у дви је 
гру пе. Пр ва је „ма ње обим на, об у хва та ра зно род не, ме ђу соб но не по ве за не ви-
је сти о Бо сни” (стр. 305). На при мјер, ка да се на бра ја ју те ри то ри је ко ји ма је 
упра вљао Сте фан Ла за ре вић, по ми ње се и Бо сна. Дру га гру па од но си се на 
ври је ме на ди ра ња Ту ра ка и ко нач не про па сти сред њо вје ков не бо сан ске др жа ве. 

Де таљ но из ла га ње Пра во сла вље у Бо сни и Ху му у сред њем ве ку (стр. 
319‒349) ау то ра Са ше Шо ље ви ћа (Фо ча) до но си пре глед и син те ти за ци ју 
обим не ли те ра ту ре о овом пи та њу. У увод ном ди је лу ау тор је обра зло жио 
бо го слов ско схва та ње цр кве у пра во сла вљу, на су прот ри мо ка то ли ци зму, 
на кон че га је пре шао на из ла га ње о ста њу хри шћан ства у кра је ви ма по то њих 
Бо сне и Ху ма по сли је до ла ска Сло ве на. Ау тор се у из ла га њу по зи ва на оп-
шир ну ли те ра ту ру раз ли чи те про ве ни јен ци је, при че му се сво јим ар гу мен-
ти ма су прот ста вља не ким ста во ви ма по нај ви ше хр ват ске исто ри о гра фи је. 
Тре ћи одје љак по све ћен је епар хи ја ма у Бо сни и Ху му ко је су при па да ле 
Пећ кој ар хи е пи ско пи ји и па три јар ши ји. Пред ста вље не су Хум ска и Да бар ска 
епар хи ја, те Сре бре нич ка ми тро по ли ја. Као и у пр вом ди је лу тек ста, и по-
во дом исто ри ја та по ме ну тих епар хи ја ау тор из но си раз ли чи те ста во ве, од 
ко јих са не ки ма по ле ми ше.

Одје љак „Књи жев ност” (стр. 353‒417) до но си нај ма њи број при ло га. 
Укуп но их је три.

Пр ви у ни зу је текст По сла ни ца Ти ту апо сто ла Па вла у Об ред ни ку 
кр стја ни на Ра до са ва (стр. 353‒370) ау то ра Вла да на Бар ту ле (Ис точ но Са-
ра је во). Он је у цен тар ис тра жи вач ке па жње ста вио ру ко пис из 15. ви је ка 
по знат као Ра до са вљев збор ник, о ко јем се у ли те ра ту ри до ми нант но го во-
ри ло као о је ре тич ком спи су. Би ло је и дру га чи јих ста во ва, по пут ста ва 
Дра го љу ба Дра гој ло ви ћа од ко га ау тор у сво јој ар гу мен та ци ји по ла зи. Вр ло 
је ко ри стан пре глед до са да шњих ис тра жи ва ња овог збор ни ка ко ји је дат на 
по чет ку тек ста, на ко ји се на до ве зу је дио о по ри је клу и струк ту ри збор ни ка. 
С тим у ве зи од ба цу је се ње го ва иде о ло шка по ве за ност са ду а ли стич ким 
об ред ни ци ма по пут Ли он ског ру ко пи са, а ин си сти ра се на ње го вој бо го слу-
жбе ној упо тре би у кон тек сту пра во слав ног об ре да мо на ше ња. Тај ар гу мент 
про ду бљен је ана ли зом при су ства сти хо ва из По сла ни це Ти ту апо сто ла 
Па вла, као и ес ха то ло шких еле ме на та овог ру ко пи са. Ре зул тат овог ис тра-
жи ва ња огле да се у до ка зи ва њу тврд ње Дра го љу ба Дра гој ло ви ћа да се Ра
до са вљев збор ник ко ри стио при ли ком об ре да мо на шња, а за тим и ње ног 
про ши ри ва ња за кључ ком да је мо гу ћа ње го ва упо тре ба и при ли ком об ре да 
кр ште ња. У сва ком слу ча ју, по твр ђу је се ње го ва не је ре тич ност, на ко јој се 
ду го и не ар гу мен то ва но ин си сти ра ло.

Ру ко пи сном тра ди ци јом ба ви ла се и Мир ја на Бо шков (Но ви Сад) у ис црп-
ном тек сту О спи си ма из ма на сти ра Па пра ће, ра ду Да ни ла Крп ца, Јо ва на 
Зло кру хо ви ћа и стар ца Да ни ла (стр. 371‒403). Ау тор ка је већ ду же ври је ме 
ис тра жи ва ла срп ско-ру ске кул тур не ве зе, у окви ру ко јих се за ни ма ла и за 
ма на стир Па пра ћу. За ову при ли ку по но во је пре гле да ла ру ко пи се: Збор ник 
(бр. 28, Би бли о те ка Срп ске па три јар ши је, Бе о град), Збор ник (Ко пи та ре ва 
збир ка бр. 32, Уни вер зи тет ска би бли о те ка, Љу бља на), Скра ће ни Но мо ка нон 
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Зо на ри не ре дак ци је (Ку ку ље ви ће ва збир ка бр. 709, Ар хив ЈА ЗУ/ХА ЗУ, За греб) 
и Си нак сар из Псал ти ра с по сле до ва њем (Би бли о те ка Епар хи је арад ске бр. 
25, Арад). То јој је, уз бо га то ар хе о граф ско и тек сто ло шко ис тра жи вач ко 
ис ку ство, омо гу ћи ло да ко ри гу је по сто је ће атри бу ци је ру ко пи са и по ну ди 
но ве. Збор ник ко ји се ра ни је при пи си вао Јо ва ну Зло кру хо ви ћу атри бу и ран 
је стар цу Да ни лу, ко јем се не ги ра исто вјет ност са Да ни лом Крп цем. Уо че но 
је да су обо ји ца пи са ли на кон бо рав ка у Ру си ји. Ис тра жи ва ње по ка зу је да 
ма на стир Па пра ћа ни је био ис кљу чи во пре пи си вач ки цен тар, већ да су у 
ње му вр ше не и ин тер вен ци је у тек сто ви ма, што се по себ но од но си на рад 
Да ни ла Крп ца. На кра ју се до но си сни мак за пи са овог пре пи си ва ча из на ве-
де ног арад ског ру ко пи са (л. 189б).

Збор ник се за о кру жу је тек стом Бран ка Ле ти ћа (Ис точ но Са ра је во) Пи
са но на сле ђе и срп ски кул тур ни обра зац у сред њо ве ков ној Бо сни и Ху му (стр. 
406‒417), ко ји се за сни ва на те о риј ским по став ка ма Ми ла на Ра ду ло ви ћа 
из не се ним у књи зи Срп ски кул тур ни обра зац и срп ска књи жев ност (Бе о град 
‒ Фо ча, 2015). Ра ду ло вић из два ја три фа зе у ево лу ци ји срп ског кул тур ног 
обра сца: сје ме (од до се ља ва ња Ср ба до пр вих књи га), из да нак (оп ште сло-
вен ски пе ри од) и плод („срп ски” пе ри од, 12‒15. ви јек). Бран ко Ле тић у нај-
ста ри јем пе ри о ду „сје ме” ви ди у срп ском име ну и име но ва њу зе мље као 
срп ске, што пра ти од нај ста ри јих исто риј ских по ме на. Иа ко су би ли отво-
ре ни пре ма грч ко-ла тин ским кул тур ним ути ца ји ма, Ср би ни су би ли спрем-
ни за од у ста ја ње од по ме ну тих име но ва ња, што ау тор сма тра кон стан том 
срп ске тра ди ци је и пре по зна је је и у доц ни јој исто ри ји (слу чај Ду бров ни ка). 
„Из да нак” на сту па са по ја вом ‘на ци о нал не’ пи сме но сти, ка да се ме ђу Ср-
би ма об ли ку ју нај чвр шћи еле мен ти њи хо вог иден ти те та: пра во сла вље, сло-
вен ски бо го слу жбе ни је зик и књи ге, ћи ри ли ца и ве за са ви зан тиј ском кул-
ту ром. Као „плод” у овом раз во ју, ау тор ви ди уста но вље ње не ма њић ке др-
жа ве и све то сав ске ду хов но сти, ко ји су си нер гич но ство ри ли ‘не ма њић ки’ 
кул тур ни мо дел. Ње го во раз ви ја ње, на пре до ва ње и про сти ра ње у за пад не 
срп ске кра је ве до ку мен ту је број ним при мје ри ма ‒ од Ми ро сла вље вог нат-
пи са у Бла га ју до епи та фа срп ских ве ли ка шких по ро ди ца. Ау тор на гла ша ва 
ди на мич ност укуп ног раз во ја срп ског кул тур ног обра сца, ко ја је до ве ла до 
ње го ве ви ше слој но сти, а што је пот кри је пље но оп сер ва ци ја ма о ри мо ка то-
ли ци ма и му сли ма ни ма.

Сва ки од ра до ва про шао је кроз про цес ано ним ног ре цен зи ра ња, у че му 
је уче ство ва ло два де сет и шест ре цен зе на та. По ред то га, збор ник у ци је ло-
сти ре цен зи ра ли су ака де ми ци Де сан ка Ко ва че вић Ко јић (СА НУ), Алек сан-
дар Ло ма (СА НУ) и Бран ко Ле тић (АНУРС), што му да је до дат ну те жи ну. 
Као та кав пред ста вља до бро до шао при лог срп ској фи ло ло ги ји и исто ри ји, 
а та ко ђе и до бру осно ву за да ља ис тра жи ва ња овог кор пу са.

Да ни јел Дој чи но вић

Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци
Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за ср би сти ку

Бу ле вар вој во де Пе тра Бо јо ви ћа 1а, 78 000 Ба ња Лу ка, 
Ре пу бли ка Срп ска, Бо сна и Хер це го ви на
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Di e ter Stern, Mo to ki No mac hi and Bo jan Be lić (eds.). Lin gu i stic Re gi o na lism
in Ea stern Eu ro pe and Beyond: Mi no rity, Re gi o nal and Li te rary Mic ro lan gu a ges.

Bern: Pe ter Lang 2018, 350 стр.

Ме ђу ско ри јим ме ђу на род ним из да вач ким по ду хва ти ма ко ји се ба ве 
про бле ма ти ком сло вен ских ма њин ских је зи ка из два ја се збор ник ра до ва под 
на зи вом „Lin gu i stic Re gi o na lism in Ea stern Eu ro pe and Beyond: Mi no rity, Re-
gi o nal and Li te rary Mic ro lan gu a ges”. Пу бли ка ци ју са чи ња ва ју ре фе ра ти из-
не ти на сим по зи ју му одр жа ном 2015. го ди не у То ки ју, ко ји је био по све ћен 
сло вен ским ма њи на ма и њи хо вим је зи ци ма. Ау то ри при ло га су ре но ми ра ни 
ис тра жи ва чи у овој обла сти, а у цен тру њи хо ве па жње на шла се гру па тзв. 
сло вен ских ми кро је зи ка. По чет ни им пулс про у ча ва њу ових је зи ка, ко је од-
ли ку је нај че шће ма ли број го вор них пред став ни ка, од ре ђе на књи жев на тра-
ди ци ја, али и огра ни че ни сте пен стан дар ди за ци је и дру гих функ ци ја књи-
жев ног је зи ка, дао је естон ски сла ви ста А. Д. Ду ли чен ко пре го то во че ти ри 
де це ни је. Ова пу бли ка ци ја до каз је да сла ви стич ка „ми кро фи ло ло ги ја” пред-
ста вља ди сци пли ну ко ја се и да ље раз ви ја и осва ја но ве пер спек ти ве.1

Збор ник за по чи ње ин спи ра тив ним при ло гом Ди те ра Штер на (Di e ter 
Stern) под на зи вом „Lan gu a ges wit ho ut an army: mi no rity, re gi o nal and li te rary 
mic ro lan gu a ges” (стр. 14–40). До сет ка упо тре бље на у на сло ву, ко ја се нај че-
шће по ве зу је са со ци о лин гви стом Мак сом Вајн рај хом и упу ћу је на ар би-
трар ност од но са ди ја лек та и је зи ка те ње го ву усло вље ност пра те ћим дру-
штве но-по ли тич ким окол но сти ма, на го ве шта ва на ме ру ау то ра да по ве де 
ди ску си ју о упо тре би тер ми на ма њин ски/ре ги о нал ни је зик у са вре ме ном 
кон тек сту. Ди тер Штерн с пра вом твр ди да су де фи ни ци је ових пој мо ва, као 
и кри те ри ју ми за њи хо ву кла си фи ка ци ју ве о ма не кон зи стент ни – по чев од 
са ме Европ ске по ве ље о ре ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма, али и у ра до-
ви ма мно гих ис тра жи ва ча у овој обла сти. Та ко Штерн, до во де ћи у пи та ње 
по пис ди стинк тив них од ли ка ре ги о нал них и ма њин ских је зи ка пољ ског 
лин гви сте То ма ша Ви хер кје ви ча, пред ла же да по ла зна тач ка иден ти фи ка-
ци је бу де кри те ри јум ге не а ло шке бли ско сти (са ве ћин ским је зи ком на да тој 
те ри то ри ји). Оправ да но до во ди у сум њу оста ле ка рак те ри сти ке са Ви хер-
кје ви чо вог спи ска, сма тра ју ћи их упит ним у оп штим окви ри ма, тј. за ви сним 
од кон крет них окол но сти у ко ји ма се од ре ђе ни је зик на ла зи. Ипак, ако се у 
об зир узму упра во по је ди нач ни слу ча је ви ми кро је зи ка – нпр. ко ру шког сло-
ве нач ког, ко ји по је ди ни ис тра жи ва чи сма тра ју сла ви зо ва ним не мач ким ди-
ја лек том, лем ков ског у Пољ ској, ко ји се че сто сма тра јед ним од укра јин ских 
го во ра или бал кан ског по ма шког, ко ји „сво ја та ју” бу гар ска, грч ка и тур ска 
стра на – чи ни лац ге не а ло ги је та ко ђе по ста је спо ран, што при ме ћу је и сам 
Штерн. Сто га се на ме ће пи та ње да ли је по ста вља ње ја сних гра ни ца, ко је 

1 Ра зу мљи во, по вре ме но се чу ју и су прот ни гла со ви, ко ји не ги ра ју оправ да ност и свр-
сис ход ност вр ше ња ова квих ис тра жи ва ња. Од не дав них по ле ми ка са ова квим при сту пом 
мо же се на ве сти мойсієнКо 2018.
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би ва жи ле у свим слу ча је ви ма, из ме ђу ма њин ског и ре ги о нал ног је зи ка у 
овом тре нут ку уоп ште мо гу ће? У Евро пи ко јој и да ље, упр кос сна жним по-
ку ша ји ма цен тра ли за ци је, пред сто ји још мно го на пу ту до је дин стве ног, 
над др жав ног де фи ни са ња и прак тич не при ме не ма њин ских пра ва?

Зна ча јан до при нос раз во ју те о риј ских окви ра сла ви стич ке ми кро фи ло-
ло ги је – ко ја се као ди сци пли на, на по ме ни мо, ни је фор ми ра ла ни у јед ној 
дру гој европ ској фи ло ло ги ји (нпр. ро ман ској или гер ман ској) – пред ста вља 
Штер нов кри тич ки осврт на кон цепт књи жев них сло вен ских ми кро је зи ка 
А. Ду ли чен ка.2 Ау тор на овом ме сту ну ди свој пред лог ка рак те ри сти ка књи-
жев ног ми кро је зи ка, во ђен пер спек ти вом је зич ког ре ги о на ли зма. 

Нај ве ћи број при ло га у збор ни ку пред ста вља ју, на рав но, кон крет не сту-
ди је слу ча ја сло вен ских ми кро је зи ка. Еван ге ли ја Ада му (Evan ge lia Ada mou) 
и Да ви де Фан ћу ло (Da vi de Fan ci ul lo) до но се ис црп ну и ме то до ло шки вр ло 
до бро уте ме ље ну ана ли зу је зич ке си ту а ци је ет нич ке за јед ни це По ма ка („Why 
Po mak will not be the next Sla vic li te rary lan gu a ge”, стр. 40–66), чи ји при пад ни-
ци жи ве у три зе мље: Бу гар ској, Грч кој и Тур ској. Ау то ри до ла зе до за кључ-
ка да се по ма шки не ће кон сти ту и са ти као но ви књи жев ни ми кро је зик, услед 
не до стат ка по вољ ног по ли тич ког кон тек ста и не до вољ ног ан га жо ва ња са мих 
чла но ва за јед ни це. Чи та лач кој пу бли ци на ро чи то мо же би ти ин те ре сан тан 
сег мент о мо де ли ма је зич ке по ли ти ке и њи хо вој мо гу ћој при ме ни у очу ва њу 
по ма шког је зи ка. У окви ру ове ди ску си је су сре ће мо се са све при сут ни јом 
ди ле мом у кон тек сту ма њин ских је зи ка, па и у не ко ли ко оста лих при ло га 
из збор ни ка – да ли стан дар ди за ци ја и ства ра ње књи жев ног је зи ка, ин си-
сти ра ње на пи са ном је зи ку и ње го вом ко ри шће њу у ме ди ји ма или обра зо-
ва њу мо гу да олак ша ју да ље пре но ше ње или ре ви та ли за ци ју угро же ног 
је зи ка, или за пра во ства ра ју ан та го ни зам у окви ру за јед ни це пре ма књи жев-
ном је зи ку. У ана ли зу ау то ри укљу чу ју и упо ре ђи ва ње са ма њин ском је зич-
ком по ли ти ком у Фран цу ској и плу ри цен трич ном ре ви та ли за ци јом ром ског 
је зи ка. По је ди ни сла ви сти ће ве ро ват но при ме ти ти да би сво је ме сто у овој 
ана ли зи сва ка ко на шли и при ме ри из сло вен ског све та – по ли цен трич ног 
ру син ског, ко ји је у слич ној си ту а ци ји, или лу жич ко срп ских је зи ка, ко ји 
има ју ду го го ди шње ис ку ство са ре ви та ли за ци јом и ак тив ним раз ма тра њем 
уло ге књи жев ног је зи ка у про це си ма очу ва ња је зи ка.

Од го вор на кључ но пи та ње Да ли је књи жев ни је зик до во љан? по ку ша-
ва ју у сво јој сту ди ји под на сло вом „Ba nat Bul ga rian and Bunyev: A lan gu a ge 
eman ci pa tion per spec ti ve” (стр. 66–85) да пру же и ис ку сни ис тра жи ва чи на 
овом по љу Бо јан Бе лић и Мо то ки Но ма ћи (Mo to ki No mac hi). На при ме ри ма 
је зи ка Ба нат ских Бу га ра и Бу ње ва ца са се ве ра Ср би је ис тра жу ју на ко ји на-
чин се по ло жај је зи ка ко ји је у под ре ђе ној по зи ци ји мо же по бољ ша ти кроз 
по ли тич ке на по ре и пла ни ра ње је зи ка. Од лу чу ју се за кон цепт је зич ке еман-
ци па ци је, што је из у зет но ин те ре сант на стра те ги ја, ко ја се не про ти ви прак-
тич ним по сту ла ти ма је зич ке ре ви та ли за ци је, а њен ме то до ло шки сег мент 
(оце на сте пе на је зич ке еман ци па ци је) мо же од лич но по слу жи ти као је дан 
од мо де ла за са гле да ва ње си ту а ци је је зи ка у угро же ном по ло жа ју, по пут 

2 Ди ску си ја са Ду ли чен ко вим кон цеп том го то во је не из о став ни део сту ди ја из обла сти 
сло вен ских ма њин ских је зи ка, нпр. hen zel mann 2017.
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кон цеп ци ја ет но лин гви стич ке ви тал но сти, еко лин гви стич ке ма три це итд. 
Ау то ри у свом при ло гу при ка зу ју по зи тив не прак се из нор диј ских зе ма ља, 
са по себ ним ак цен том на је зи ку квен, ко ји се го во ри у се вер ном де лу Нор-
ве шке. Нор диј ски ре ги он ау то ри ис ти чу као ме сто ко јем би оста ли европ ски 
ре ги о ни мо гли да те же, у ко ме је оства ре на рав но те жа и по стиг нут мо дел 
мул ти лин гви зма. На жа лост, те шко је уо чи ти слич не при ме ре у би ло ком 
дру гом де лу Евро пе, су о че не са но вим иза зо ви ма, где се те жње за је зич ком 
ау то но ми јом пре че сто схва та ју као део фол кло ра или пак из јед на ча ва ју са 
по ли тич ким и се це си о ни стич ким тен ден ци ја ма.

При лог Јир жи ја Мар ва на (Jiří Mar van) „Łyso horsky s̓ Lac hia and Lac hian 
– Po li tics – Po e tics – Scho lar ship?” (стр. 150–166) по све ћен је ла шком ми кро-
је зи ку, књи жев ном иди о лек ту че хо сло вач ког пе сни ка Он дре Ли со хор ског, 
ко ји је од ли чан при мер ин ди ви ду а ли за ци је у на ста ја њу сло вен ских књи жев-
них је зи ка. Ис ку сни мо сков ски сло ва ки ста Кон стан тин Ли фа нов сво јим 
при ло гом („Язык во сточ но сло вац ких тек стов с точ ки зре ния те о рии ли те-
ра турных ми кроязыко в”, стр. 166–184) до ку мен то ва но не ги ра тра ди ци ју и 
по сто ја ње ис точ но сло вач ког књи жев ног ми кро је зи ка. Сту ди ја Еве Мих не 
(Ewa Mic hna) о је зич кој си ту а ци ји ет нич ке за јед ни це Ле ма ка у Пољ ској 
(„Lan gu a ge si tu a tion of sta te less gro ups strug gling for re cog ni tion: The ca se of the 
Lem ko lan gu a ge in Po land”, стр. 184–204) и Бла же ја Осов ског (Błażej Osow ski) 
о мо рав ском је зи ку у Ре пу бли ци Че шкој („Мо рав ский язык: ис точ ни ки ре ги-
о на ли зма, со стояни е и пер спек тивы”, стр. 204–217) пред ста вља ју ре пре зен-
та тив не при ме ре ба вље ња ма њин ским је зи ци ма у да на шњим сла ви стич ким 
окви ри ма. Бо хе ми сти, као и оста ли сла ви сти, ипак би за си гур но у ана ли зи 
си ту а ци је мо рав ског ми кро је зи ка во ле ли да ви де и кон крет не при ме ре ње-
го ве упо тре бе (ма кар из ди ја лек то ло шке ра до зна ло сти). Блок при ло га по-
све ћен је зич кој си ту а ци ји кон крет них сло вен ских ми кро је зи ка за о кру жу је 
рад под на зи вом „Lin gu i stic va ri a tion, iden tity and men tal maps: ex plo ring the 
per cep tual di a lec to logy of Po land’s Pod la sie re gion” (стр. 217–257) Кур та Вул-
хај зе ра (Curt Wo ol hi ser) о под ла ском ми кро је зи ку, сло вен ском иди о му са 
бе ло ру ско-пољ ске гра ни це, чи је су по чет не фа зе стан дар ди за ци је у то ку. У 
овој сту ди ји Вул хај зер при ме њу је ме то до ло ги ју пре по зна ва ња је зи ка, тј. 
ди ја лек та, и на но ше ња њи хо вих те ри то ри јал них гра ни ца на ма пу од стра не 
са мих при пад ни ка за јед ни це – ко ри сни ка је зи ка.

Два ра да ба ве се са вре ме ним тех но ло шким аспек ти ма сло вен ских књи-
жев них ми кро је зи ка. Ди тер Штерн, у још јед ном ве о ма ко ри сном при ло гу 
(„The pri vacy of ha ving a lan gu a ge of one’s own: Sla vic re gi o nal stan dard pro jects 
and mi no rity agen das on li ne”, стр. 85–124), при сту па про бле ма ти ци из угла 
ин тер нет при сут но сти (нпр. на Ви ки пе ди ји) и ак ту ел них веб по ду хва та (на 
кра ју ра да ну ди чак и спи сак сај то ва) ко ји за циљ има ју пру жа ње по др шке 
је зи ку за јед ни це. Ми ра На че ва-Мар ва но ва (Mi ra Na če va-Marvanová) пред ста-
вља елек трон ске кор пу се сло вен ских ма њин ских је зи ка у ра ду „Elec tro nic 
cor po ra of Sla vic mi no rity lan gu a ges at the ir thres hold – the sta te of the art and 
furt her pro spects” (стр. 124–150). Ове ин фор ма ци је мо гу би ти од огром не по-
мо ћи у про це су вир ту ел ног уче ња ма њин ског је зи ка или ње го ве до ку мен та-
ци је (уко ли ко је ве о ма угро жен, као, на при мер, до њо лу жич ко срп ски) и сл.

Прет ход но опи са не сту ди је слу ча ја упот пу њу ју из ве шта ји де лат ни ка 
ак тив но укљу че них у пла ни ра ње је зи ка, сво је вр сне „ин сај дер ске” ин фор ма-
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ци је о ре а ли за ци ји и прак тич ном аспек ту пла ни ра ња. Та ко Јан Мак си мјук 
(Jan Maksymi uk) у ра ду „The de ve lop ment of a La tin spel ling system for Po dlac-
hian” (стр. 335–348) пред ста вља свој си стем пи са ња за под ла ски ми кро је зик. 
Ау тор ка уџ бе ни ка ка шуп ског је зи ка Ја ро ми ра Ла бу да (Ja ro mi ra La bud da) нам 
пред ства ља од ре ђе ну вр сту ау то би о гра фи је кроз раз вој обра зов ног си сте ма, 
као и при каз да на шњег ста ња ка шуп ског је зи ка у при ло гу „Edu ka cja kas-
zub ska wczo raj i dziś” (стр. 320–335). Мо же се ре ћи да је ка шуп ски је дан од 
сло вен ских ма њин ских је зи ка ко ји је осе тио до бро бит са вре ме не европ ске 
је зич ке по ли ти ке, по што је 2005. сте као зва ни чан ста тус ре ги о нал ног је зи ка 
и на шао се под прав ном за шти том, као ре зул тат ин те гра ци је Пољ ске у ЕУ. 
Што се тек ста ка шуп ске ак ти вист ки ње ти че, про бир љи ви је чи та о це би мо-
гло да за ни ма због че га ни је на пи сан на са мом ка шуп ском, већ на пољ ском 
– пре стиж је зи ка се мо же гра ди ти у сва кој при ли ци и на сва ком ме сту.

Ве ћи на при ло га у пу бли ка ци ји је ина че на пи са на на ен гле ском је зи ку, 
два су на ру ском, што је од лич на при ли ка за чи та о це ши ром све та да се 
упо зна ју са ма ње ак ту ел ним сло вен ским ма њин ским за јед ни ца ма. По ред ове 
по хвал не на ме ре при ре ђи ва ча, њи хов циљ је та ко ђе био да се си ту а ци ја у 
сло вен ским зе мља ма упо ре ди са ста њем у За пад ној Евро пи. За то су у са став 
пу бли ка ци је ушла три ра да: 1) о ми ран де шком је зи ку са се ве ро и сто ка Пор-
ту га ли је (ау тор Са то ши Те рао – Sa tos hi Te rao, „Re con si de ring our lin gu i stic 
di ve r sity from Mi ran de se: the “la test” and the “le ast” among Ro man ce lan gu a ges”, 
стр. 257–274), 2) о лом бар диј ском са се ве ра и си ци ли јан ском са ју га Ита ли је 
(Па о ло Ко лу ци, Ли сан дер Бра ска, Мар ко Три ци но, Си мо на Ску ри – Pa o lo 
Co lui, Lis san der Bra sca, Mar co Tri i no, Si mo na Scu ri, „Lan gu a ge plan ning for 
Ita lian re gi o nal lan gu a ges: the ca se of Lom bard and Si ci lian”, стр. 274–299), 3) 
као и лим бур шком са бел гиј ско-хо ланд ске гра ни це (Ле о ни Кор нипс – Le o nie 
Cor nips, „Lo cal iden tity con struc tion in Dutch Lim burg thro ugh di a lect forms 
and po pu lar cul tu re”, стр. 299–320). На овим при ме ри ма мо же мо се уве ри ти 
да је у за пад ним дру штви ма мно го раз ви је ни ји осе ћај – је зич ки, кул ту ро ло-
шки, по ли тич ки – за ре ги о нал но, док се у сло вен ским дру штви ма прет по-
ста вља по сто ја ње јед ног, цен трал ног – ди ја лек та, кул ту ре, по ли ти ке – ко ме 
су сви оста ли у др жа ви ма ње-ви ше под ре ђе ни. Ипак, упр кос опи са ним ве-
о ма ин спи ра тив ним ком па ра ци ја ма, оста је ути сак да би при каз још ко је 
је зич ке си ту а ци је сло вен ских ма њин ских за јед ни ца (Ду ли чен ко 2015. го ди-
не од ре ђу је 18 ми кро је зи ка), без об зи ра на њен зва нич ни ад ми ни стра тив ни 
или на уч ни ста тус, до при нео ства ра њу још де таљ ни је сли ке о функ ци о ни-
са њу ма њин ских је зи ка у оп штим европ ским окви ри ма. До бри кан ди да ти 
за ис пу ње ње овог ци ља би би ли гра ди шћан ско хр ват ски у Ау стри ји или 
ре зи јан ски у Ита ли ји. На рав но, ово мо же би ти по стиг ну то и у окви ру не ког 
сле де ћег сла ви стич ког про јек та, ко ји би овог пу та об у хва тио и ма њи не ко је 
има ју сво је ма тич не зе мље (нпр. Сло ва ци у Вој во ди ни или Ру си у Бу гар ској).

Још јед на од основ них за ми сли са ста вља ча збор ни ка би ла је да ра до ви 
осли ка ва ју со ци о лин гви стич ке аспек те ре ги о на ли за ци је у Евро пи, као и њи-
хов ути цај на тре нут но ста ње књи жев них ми кро је зи ка и иза зо ве са ко ји ма 
су су о че ни на пу ту очу ва ња сво је ег зи стен ци је. Као про цес у су шти ни су про-
тан цен тра ли за ци ји и гло ба ли за ци ји, ре ги о на ли за ци ја је та ко ђе ди рект на 
ре ак ци ја на ин ди ви ду а ли за ци ју дру штва на кон Дру гог свет ског ра та, прем да 
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се ни ка ко не сме из гу би ти из ви да ни дру штве но-исто риј ско на сле ђе, чи ји 
по че ци се жу у до ба фе у да ли зма. У Европ ској уни ји се по ли ти ка „Евро пе 
ре ги о на” по че ла при ме њи ва ти по след ње де це ни је про шлог ве ка, са нај ви ших 
цен трал них ни воа (!), као про цес управ ног ускла ђи ва ња и еко ном ског из-
јед на ча ва ња ко је за ко нач ни циљ има ин те гра ци ју у за јед нич ку уни ју. Пре-
ма на ме ри уред ни ка, ова пу бли ка ци ја би тре ба ло да пру жи од го вор на пи-
та ње ка ко за го ва ра на ре ги о нал на по ли ти ка ути че на сло вен ске ма њин ске 
је зи ке, тј. ко ји су ефек ти је зич ке и ши ре кул тур не ре ги о на ли за ци је. Про бле-
ма ти ка ре ги о на ли за ци је не пре кид но је у жи жи ин те ре со ва ња зе ма ља ЕУ, 
по себ но ње них но вих чла ни ца ко је су ве ћи ном на ста ње не сло вен ским жи-
вљем и да нас све ви ше ин си сти ра ју на др жав ном су ве ре ни те ту. Све до ци 
смо, то ком по след њих не ко ли ко де це ни ја, да ре ги о нал ни ин те ре си ши ром 
Евро пе, на жа лост, пре ра ста ју у кон флик те, на си ље (чак те ро ри зам), се па ра-
ти зам или јед но став но оста ју не ре ше ни.

У не ко ли ко при ло га у овом збор ни ку, од ко јих нај ди рект ни је у ра до ви-
ма Ди те ра Штер на, ути цај ре ги о на ли за ци је на ма њин ске је зи ке са гле дан је 
успе шно са ви ше аспе ка та. Је дан од њих пред ста вља и део од го во ра на већ 
по ста вље но пи та ње: Да ли је књи жев ни је зик до во љан? Атри бут „књи жев ни” 
за одр жа ње је зи ка ни из бли за ни је до во љан услов, са гла сни су ау то ри. Ме-
ђу тим, у кон тек сту опи са ном у прет ход ном па су су ово пи та ње пре ра ста у 
сле де ће: Шта се по сти же ства ра њем но вог књи жев ног (ми кро)је зи ка? Где 
је гра ни ца ка да фи ло ло шка ра до зна лост по ста је игра ње ва тром? Са не до у-
ми ца ма по пут ових мо ра ју се су о чи ти све осо бе од го вор не за пла ни ра ње 
је зи ка, ко је ве ли ким де лом под ра зу ме ва де ло ва ње по ли тич ког ка рак те ра 
(тзв. пла ни ра ње ста ту са). Исто та ко, ко ри сна по ру ка ко ју ау то ри ве ћи не при-
ло га ша љу са мим при пад ни ци ма ма њин ских за јед ни ца је сте да је њи хо ва 
уло га у про це су очу ва ња, бор бе за при зна ње и раз вој је зи ка за јед ни це од 
при мар не ва жно сти и не мо же се за ме ни ти ни ка квим ак тив но сти ма дру ге 
вр сте или осо ба из ван за јед ни це. Са ова квим при сту пом се, без ика кве сум-
ње, тре ба сло жи ти, а при ка за ну књи гу пре по ру чи ти не са мо струч ној сла-
ви стич кој јав но сти, већ и свим ак те ри ма укљу че ним у про цес одр жа ва ња и 
ши ре ња ма њин ских је зи ка.

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

мойсієнКо, Віктор. Мiкрофiлологiя чи дiалек тологiя. Сла ви сти ка XXII/2 (2018): 288–293.
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ка ни сти чен фо рум 3. „Мал ки те“ ези ци и кул ту ри (ур. М. Мла де но ва). Бла го ев град: 
Уни вер си тет „Нео фит Рил ски”, 2017, 34–50.

Да ли бор Со ко ло вић

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет

Ка те дра за сла ви сти ку
Сту дент ски трг 3, 11000 Бе о град, Ср би ја

da li bor.so ko lo vic @fil.bg .ac .rs 



277

UDC 811.163.41’36(049.32) 

ГРА МА ТИ КА У СВЕ ТЛУ СЕ МАН ТИ КЕ
(Ду шка Кли ко вац. Срп ски је зик у све тлу ког ни тив не лин гви сти ке. 

Бе о град: Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2018, 304 стр.)*

1. У овом при ло гу пред ста ви ће мо но ву књи гу Ду шке Кли ко вац Срп ски 
је зик у све тлу ког ни тив не лин гви сти ке, фо ку си ра ју ћи се на при ме ну ког-
ни тив не лин гви сти ке у про у ча ва њу гра ма тич ких фа ка та срп ског је зи ка. Реч 
је о књи зи ко ја је об ја вље на пот крај 2018, у из да њу Дру штва за срп ски је зик 
и књи жев ност Ср би је. Књи га се са сто ји из 13 по гла вља ор га ни зо ва них у 
че ти ри де ла, и то на сле де ћи на чин. ПР вИ дЕо – о об лИ Ко вА њУ Пој мо вА: 1. „О 
кон цеп ту а ли за ци ји љу ба ви” (стр. 13–28); 2. „За што је не ки ма лак ше да одр
же го вор не го реч: о не ким пој мо ви ма из до ме на мо рал но сти” (стр. 29–38); 
дРУ ГИ дЕо – о ПРЕд ло ЗИ мА И ПРЕ фИК сИ мА: 3. „О се ман ти ци и упо тре би пред-
ло га уз” (стр. 41–72); 4. „О се ман ти ци гла гол ског пре фик са уз” (стр. 73–101); 
5. „О раз ли чи тим вр ста ма пре фик сал ног зна че ња: лек сич ко и твор бе но зна-
че ње гла гол ског пре фик са раз” (стр. 103–111); 6. „Пред ло шка зна че ња у 
на ста ви срп ског је зи ка као стра ног: слу чај пред ло га у и на” (стр. 113–128); 
ТРЕ ћИ дЕо – о РЕ чЕ нИ ЦА мА И ГлА Го лИ мА: 7. „Ка ко про ста ре че ни ца мо же би ти 
сло же на (О по де ли ре че ни ца ’по са ста ву’)” (стр. 131–152); 8. „О ме сним кла-
у за ма” (стр. 153–179); 9. „О ’при по ве дач кој’ упо тре би ре чи кад(а) и док из 
угла те о ри је про то ти па” (181–216); 10. „О пре зен ту не свр ше них гла го ла за 
озна ча ва ње бу ду ћих си ту а ци ја” (стр. 217–232); 11. „О гла го лу тре ба ти: тео-
ри ја, упо тре ба и нор ма” (стр. 233–255); чЕ ТвР ТИ дЕо – ИЗ нА сТА вЕ сРП сКоГ јЕ ЗИ КА 
КАо мА ТЕР њЕГ: 12. „Кон вен ци о нал не мен тал не сли ке у на ста ви срп ског је зи ка” 
(стр. 259–269); 13. „О упо тре би ви це ва у на ста ви срп ског је зи ка” (стр. 271–285). 
Књи гу отва ра Реч уна пред, а за тва ра ју Ли те ра ту ра, Ин декс име на, Ин декс 
пој мов них ме та фо ра и Би бли о граф ска бе ле шка.

Књи га, ка ко ис ти че са ма ау тор ка, пред ста вља не ку вр сту на став ка ње-
них књи га Se man ti ka pred lo ga (Kli Ko vac 20062) одн. Me ta fo re u miš lje nju i 
je zi ku (Kli Ko vac 2004) и те ме љи се на иде ја ма ко је су у на шој сре ди ни пред-
ста вље не и хре сто ма ти јом ра до ва из ког ни тив не лин гви сти ке РА сУ лИћ – КлИ-
Ко вАЦ 2014. Је дан од мо тоа књи ге – Бе ли ће ве ре чи „Ви ше се ман ти ке!” – су-
ге ри ше да је у њој при ме њен је дан од основ них по сту ла та ког ни тив не лин-
гви сти ке – ста но ви ште да су све је зич ке је ди ни це, да кле и оне гра ма тич ке, 
за сно ва не на се ман ти ци, ко ја са гра ма ти ком чи ни кон ти ну ум. У то ће мо се 
уве ри ти и кроз овај при каз, ор га ни зу ју ћи га та ко да по ка же мо на чи не на 
ко је ког ни тив на лин гви сти ка по ма же да се ја сни је оцр та зна чај се ман ти ке 
у из у ча ва њу гра ма тич ких, и то пре све га син так сич ких фа ка та. Ова кав наш 
фо кус мо ти ви сан је пре све га чи ње ни цом што су у ср би сти ци ког ни тив но-
лин гви стич ка ис тра жи ва ња гра ма ти ке мно го ма ње за сту пље на од про у ча ва ња 

* Овај при лог је на стао у окви ру про јек та Срп ски је зик и ње го ви ре сур си: те о ри ја, опис 
и при ме не (бр. 178006), 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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лек сич ког зна че ња. На сто ја ће мо да при ка же мо и то ка ко ау тор ка ком би ну-
је ког ни тив но лин гви стич ку те о ри ју са до ма ћом тра ди ци јом. Кре ну ће мо од 
те о ри је про то ти па, бу ду ћи да она ‘упо шља ва’ све ва жни је ког ни тив не ме-
ха ни зме (т. 2), а за тим ће мо раз мо три ти при ме ну пој мов них ме та фо ра (т. 3), 
ди стинк ци је тра јек тор/ори јен тир (т. 4), као и при ме ну кон вен ци о нал них 
мен тал них сли ка (т. 5), да би смо се на кра ју освр ну ли на раз ли чи те ни вое 
зна че ња пре фик са (т. 6). 

2. ТЕ о РИ јА ПРо То ТИ ПА И сИн ТАК сА. Те о ри ја про то ти па при ме ње на на син-
так сич ка фак та срп ског је зи ка нај и зра зи ти је ме сто на шла је у 9. по гла вљу. 
Њо ме Д. Кли ко вац осве тља ва по јам псе у до за ви сне ре че ни це, ко ји је увео Љ. 
По по вић у јед ном члан ку из 1977. – на не ки на чин пред ви ђа ју ћи, ка ко ка же 
ау тор ка, те о ри ју про то ти па, ко ја ће се ја ви ти не ко ли ко го ди на ка сни је. У 
том свом члан ку По по вић ана ли зи ра псе у до фи нал не (псе у до на ме р не) ре че-
ни це, ти па Во зо во ђа је оти шао, да се ни ка да ви ше не вра ти, код ко јих уо-
ча ва ве зу и са пра вим на мер ним ре че ни ца ма (се ман тич ки – ево лу тив но 
зна че ње, а фор мал но – ве зник и гла гол ски об лик), и са на по ред ним ре че ни-
ца ма (са мо стал ност зна че ња и струк ту ри ра ње сло же не ре че ни це). Реч је, 
пре ма По по ви ћу, о хи брид ним ре че ни ца ма, ко је се не мо гу пот пу но свр ста-
ти ни у за ви сни ни у на по ред ни тип, али је по то њи до ми нант ни ји, па их 
на зи ва не пра вим на по ред ним ре че ни ца ма. Д. Кли ко вац по ка зу је ка ко нам 
те о ри ја про то ти па мо же по мо ћи у раз у ме ва њу ове про бле ма ти ке. Ау тор ка 
за ви сне на мер не кла у зе по сма тра као ка те го ри ју са про то тип ском струк ту-
ром, ко ја има сво је ти пич не и сво је мар ги нал не чла но ве. Ре че ни це о ко ји ма 
По по вић го во ри спа да ју у мар ги нал ни је чла но ве да те ка те го ри је: оне чу ва ју 
об лик ти пич них за ви сних на мер них ре че ни ца, али са мо де ли мич но њи хо во 
зна че ње; из тог се ман тич ког по ма ка сле ди и њи хо ва син так сич ка са мо стал ност.

На кон што пред ста ви и дру ге вр сте псе у до за ви сних ре че ни ца ко је се 
по ми њу у ли те ра ту ри, Д. Кли ко вац те о риј ски ге не ра ли зу је ове тврд ње, по-
ка зу ју ћи да по сто ји кон ти ну ум слу ча је ва од ти пич них за ви сних до ти пич них 
не за ви сних кла у за. Пред ста вље ну те о риј ско-ме то до ло шку под ло гу де таљ но 
при ме њу је на ана ли зу ре чи кад(а) и док ко је се упо тре бља ва ју у при по ве да-
њу да на ја ве до га ђај ко ји до ла зи из не на да, нео че ки ва но или до но си пре о крет. 
Ау тор ка уо ча ва три син так сич ке по зи ци је у ко ји ма се ја вља ју „при по ве дач-
ко” кад и док, илу стро ва не сле де ћим при ме ри ма: 1) Ко па ли су, кад из не на да 
шик ну во да); 2) Ко па ли су ду го. Кад – шик ну во да; 3) Тек што су по че ли да 
ко па ју, кад шик ну во да. Са мо у пр вој упо тре би ове ре чи се још увек мо гу 
сма тра ти (псе у до)за ви сним ве зни ци ма (и то због њи хо ве про зо диј ске спо је-
но сти са остат ком кла у зе), а ре че ни це чи ји су део би ле би псе у до вре мен ске. 
У дру гој упо тре би реч је о ко нек то ри ма ко ји по ве зу ју две ре че ни це-ис ка за, 
а исту (ко нек тор ску) уло гу за др жа ва ју и у тре ћој упо тре би, али у окви ру 
истог ис ка за. У дру гој и тре ћој упо тре би ове ре чи се мо гу сма тра ти и реч-
ца ма. Шта раз ли ку је псе у до вре мен ске ре че ни це са кад и док од ти пич них 
вре мен ских? На пла ну са др жа ја, то што не од ре ђу ју си ту а ци ју ис ка за ну 
ви шом кла у зом вре мен ски, не го озна ча ва ју си ту а ци ју ко ја је исто вре ме на са 
си ту а ци јом пр ве кла у зе (сме ште на уну тар ње) или сле ди за њом. Фор мал но 
пак гле да но, псе у до вре мен ске ре че ни це мо ра ју ста ја ти у пост по зи ци ји и бити 
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из дво је не про зо диј ски одн. ин тер пунк циј ски, не мо гу има ти ко ре ла тив, не 
мо гу се кон ден зо ва ти, а че сто се мо гу па ра фра зи ра ти не за ви сном кла у зом 
у на по ред ном од но су (обич но су прот ном) с прет ход ном (прем да та ква па-
ра фра за не би има ла исту сна гу у при по ве да њу). Ако по сто је све на бро ја не 
раз ли ке, шта је то што их са ти пич ним вре мен ским кла у за ма по ве зу је? То 
је вре мен ска ком по нен та исто вре ме но сти или сле да. Ако по сма тра мо ре чи 
кад и док, у сво јим основ ним упо тре ба ма оне су суб ор ди на то ри за ви сних 
кла у за. На су сед ном ме сту у кон ти ну у му је су оне при по ве дач ке упо тре бе у 
ко ји ма би кла у зе са овим ре чи ма су штин ски, али не и фор мал но, при па да ле 
не за ви сним кла у за ма. На су прот ном кра ју кон ти ну у ма ве зни ци су се оса-
мо ста ли ли и по ста ли тек сту ал ни ко нек то ри, чи ме су и са ме кла у зе ко је су 
до ма ло час има ле ма кар об лик за ви сних вре мен ских ре че ни ца и фор мал но 
пре шле у ка те го ри ју не за ви сних.

Те о ри ја про то ти па ва жно ме сто има и у 8. по гла вљу, у ко ме Д. Кли ко вац 
де таљ но раз ма тра ста тус ме сних кла у за у срп ском је зи ку и њи хов од нос 
пре ма од но сним кла у за ма. Ау тор ка по ка зу је да ови ти по ви кла у за ни су ме-
ђу соб но ис кљу чи ви, бу ду ћи да се ти чу раз ли чи тог ни воа: кла у за ко ја је по 
зна че њу ме сна мо же пре ма упо тре би би ти од но сна – ако од ре ђу је не ку име-
нич ку је ди ни цу или (ко ре ла тив ни) при лог (Мар ко жи ви у со ли те ру / та мо 
где је и ра ни је жи вео), или пак сло бод на, ако се ја вља ‘са ма’ (Мар ко жи ви 
где је и ра ни је жи вео). Сем син так сич ке ана ли зе ме сних кла у за, рад до но си 
бо га ту се ман тич ку ана ли зу при ло га уз ко је се ме сне кла у зе ја вља ју, из ме ђу 
ко јих „по сто ји кон ти ну ум [...] од се ман тич ки го то во са свим пра зних (лич ни 
за ме нич ки при ло зи), пре ко „пу ни јих” (оп шти за ме нич ки при ло зи), до оних 
ко ји и да ље има ју упу ћи вач ку уло гу, али и опи пљив се ман тич ки са др жај 
(нпр. до ле)” (стр. 169). Да кле, ка те го ри ја ко ре ла ти ва има рас пли ну те гра ни-
це, као и све ка те го ри је са про то тип ском струк ту ром.1 Да би смо чи та о цу 
тек на го ве сти ли се ман тич ко-праг ма тич ку ана ли зу ко ре ла ти ва у овом ра ду, 
пред ста ви ће мо је дан слу чај. Ко ре ла тив мо же уне ти зна чењ ску раз ли ку у 
од но су на не ки дру ги ко ре ла тив или у од но су на од су ство ко ре ла ти ва, па је 
та да оба ве зан или ма кар по же љан; то се де ша ва он да кад гла гол из ви ше 
ре че ни це мо же озна ча ва ти кре та ње одн. про сти ра ње у раз ли чи тим прав ци-
ма, ак тив ност ко ја се мо же мо же од ви ја ти и на јед ном ме сту и у не ком прав-
цу, би ва ње на не ком ме сту и по ти ца ње с ње га: [...] пру жао се др ве ни мост 
[...] упра во дон де где су да нас вра та од Ко лар че ве за ду жби не. Ка ко об ја-
шња ва Д. Кли ко вац, у да том при ме ру „мост се мо же пру жа ти до не ког ме ста 
(дон де), од не ког ме ста (одан де), не ким пу тем (ону да), па и на не ком ме сту 
(он де)” (стр. 165). Сва ки од на ве де них при ло га ре че ни ци би да вао раз ли чи-
то зна че ње. Ко ре ла тив би се у да том при ме ру мо гао из о ста ви ти (без про ме-
не зна че ња) са мо ако би то био он де (одн. кад би озна ча вао ме сто на ла же ња), 
јер исто ме сто озна ча ва и од но сни при лог где, ко јим по чи ње ме сна кла у за. 
Ка ко ис ти че Д. Кли ко вац, скло ност да се тзв. нул ти ко ре ла тив раз у ме као 
онај ко ји озна ча ва исту вр сту ме ста као од но сни при лог ко јим по чи ње ме сна 

1 У сво јој књи зи о ко ре ла ти ви ма Ј. Мо ско вље вић По по вић (2018) по себ но из два ја овај 
на лаз Д. Кли ко вац као до при нос про у ча ва њу ко ре ла тив них кон струк ци ја, ис ти чу ћи у за кључ ку 
сво је књи ге на ве де ни рад као до бар мо дел за бу ду ћа де таљ на ис тра жи ва ња ко ре ла ти ва.
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кла у за не ка је вр ста до ка за да су ти пич ни слу ча је ви они у ко ји ма се вр сте 
ко је озна ча ва ју ко ре ла тив и од но сни при лог по кла па ју. Тај на лаз још јед ном 
ука зу је на зна чај са гле да ва ња од но са из ме ђу про то тип ске ор га ни за ци је ка-
те го ри ја и син так сич ко-се ман тич ког ин тер феј са. 

Те о ри ја про то ти па по ка за ла се као на ро чи то пло до тво ран при ступ и у 
из у ча ва њу пред ло га и пре фик са, у дру гом де лу књи ге (a се ти мо се да се Д. 
Кли ко вац и ра ни је ба ви ла се ман тич ким про у ча ва њем ових је ди ни ца – в. 
нпр. Kli Ko vac 20062 за сту ди ју о пред ло зи ма). Под се ти ће мо се да се зна чењ-
ска мре жа пред ло га и пре фик са ши ри у од но су на про то ти пич на (кон крет на, 
про стор на) зна че ња два ма основ ним ме ха ни зми ма – про стор ним тран сфор-
ма ци ја ма и ме та фо ра ма, ко ји ма се ап стракт на зна че ња по ве зу ју са кон крет-
ним. Са да се, ме ђу тим, не ће мо де таљ ни је за др жа ва ти на при ка зу зна чењ ских 
мре жа ових је зич ких ка те го ри ја, већ ће мо се освр ну ти на од нос те о ри је 
про то ти па и син так се. Го во ре ћи о пред ло гу уз, Д. Кли ко вац као још је дан 
од ме ха ни за ма ко ји ути чу на ње го ву се ман тич ку мре жу из два ја и син так-
сич ко-се ман тич ки фе но мен кон ден за ци је. Кон ден за ци ја је на де лу ка да су 
у по зи ци ји ло ка ли за то ра (= Л) ап стракт не окол но сти у ко ји ма се ре а ли зу је 
си ту а ци ја ко ја је обје кат ло ка ли за ци је (= ОЛ). Те окол но сти су из ра же не 
гла гол ским или при дев ским име ни ца ма, ко је слу же као кон ден за то ри ре че-
нич ног зна че ња (о че му је пр ви пи сао М. Ра до ва но вић (1978)). У за ви сно сти 
од се ман ти ке гла го ла и име ни це, мо да ли зо ва но сти пре ди ка та, гл. об ли ка и 
др., оне се мо гу кон кре ти зо ва ти као на чин, услов, узрок, и др., па се, у скла-
ду са тим, мо гу па ра фра зи ра ти не ком син так сич ком је ди ни цом ко ја као 
сво је ти пич но зна че ње има на чин ско, услов но, узроч но, и др. То ће мо илу-
стро ва ти при ме ром за услов: ... да је уве рен да ће се „уз по моћ и по др шку 
ме ђу на род них су бје ка та ис тра ја ти на том пу ту”... [= ... ако ме ђу на род ни 
су бјек ти по мог ну и пру же по др шку ...] (стр. 58). Фе но мен кон ден за ци је у 
ве зи је са упо тре бом у но ви нар ском је зи ку. Ка ко је уо чио Ра до ва но вић (1978), 
кон ден зо ва на кон струк ци ја је кра ћа, под ло жни ја фи ни јој ква ли фи ка ци ји, 
мо же се по ме ра ти уну тар ре че ни це, по год на је за ин те лек ту а ли за ци ју и ап-
стракт ност об ра ђи ва не те ма ти ке. По бро ја ним свој стви ма Д. Кли ко вац до-
да је то да је те жња да се ви ше ин фор ма ци ја „спа ку је” на ма њи про стор у 
скла ду са оп штом те жњом ко ја вла да у пи са ном је зи ку, али и са на ро чи тим 
окол но сти ма у ко ји ма на ста је но ви нар ски је зик – ко је че сто зах те ва ју да се 
мно го ин фор ма ци ја из не се за крат ко вре ме. Ау тор ка ука зу је и на дру ге по-
год но сти за кон ден за ци ју са пред ло гом уз: њи ме се бр зо и ла ко про ду жу ју 
ре че ни це ко је го вор ник ни је уна пред ис пла ни рао, што до во ди до то га да се 
у не ким слу ча је ви ма овај пред лог ко ри сти као „џо кер”, ко ји је зго дан да се 
упо тре би кад не ма мно го вре ме на да се ре че ни ца па жљи во осми сли. По себ но 
је у ду ху ког ни тив не лин гви сти ке ау тор ки на опа ска да пред лог уз у та квим 
кон тек сти ма омо гу ћу је да се ре че ни ца фор му ли ше по мо де лу ви зу ел ног 
пре но ше ња по ру ка у те ле ви зиј ским ве сти ма: гла гол ске име ни це уме сто 
„фил ма” до но се низ ста тич них сли ка, че сто не по ве за них. 

3. Пој мов нЕ мЕ ТА фо РЕ И сИн ТАК сА. Пре суд ну уло гу у об ја шње њу син так-
сич ких фа ка та те о ри ја пој мов них ме та фо ра до би ла је у по гла вљу 10. Да би 
об ја сни ла упо тре бу не свр ше них гла го ла у пре зен ту да озна че бу ду ће си туа-
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ци је, Д. Кли ко вац по ла зи од кон цеп ту а ли за ци је вре ме на. По јед ном сце на-
ри ју, вРЕ мЕ јЕ РЕ ЂА њЕ до ГА ЂА јА ИлИ вРЕ мЕн сКИх јЕ дИ нИ ЦА (ко је се раз у ме ју као 
ПРЕд мЕ ТИ), и, у ве зи с тим, вРЕ мЕ јЕ лИ нЕ АР но КРЕ ТА њЕ УнА ПРЕд. По дру гом, ко ји 
укљу чу је чо ве ка, вРЕ мЕ јЕ ИЗ дУ жЕ нИ ПРо сТоР одн. ПУТ, Ко јИм сЕ КРЕ ћЕ чо вЕК 
То Ком своГ По сТо јА њА, при че му је про шлост иза ње га, а бу дућ ност ис пред. 
Оба сце на ри ја су ге ри шу да је вре ме ли не ар но и ин хе рент но усме ре но, па се 
мо же пред ста ви ти као ли ни ја усме ре на од про шло сти ка бу дућ но сти. Нај-
ва жни је ме сто на тој ли ни ји је сте тре ну так го во ре ња (ТГ), ко ји је за го вор-
ни ка са да шњи. Зна че ња гл. вре ме на мо гу се при ка за ти као ме ста на тој 
ли ни ји. Ап со лут ни пре зент озна ча вао би си ту а ци ју ко ја је по че ла не кад у 
про шло сти, об у хва та ТГ и на ста вља се у бу дућ но сти. Кад је реч о пре зен ту 
за бу дућ ност, Д. Кли ко вац раз ма тра сле де ћа два основ на слу ча ја. (1) Кад 
пре зент озна ча ва бу ду ћу си ту а ци ју у при ме ри ма по пут Ни кад ви ше ни ко га 
ја за ово не пи там, го вор ник се се ли из ТГ у не ки бу ду ћи тре ну так (БТ), и 
си ту а ци ју о ко јој го во ри по сма тра као са да шњу из тог тре нут ка. Све дру го 
у кон цеп ту а ли за ци ји оста је исто. Ипак, „про стор” бу дућ но сти се раз ли ку је 
од „про сто ра” про шло сти: овај дру ги је са свим по знат (па га го вор ник мо же 
по се ћи ва ти по на хо ђе њу), док је онај пр ви, иа ко му је го вор ник окре нут ли-
цем, не по знат, па го вор ни ку тре ба на ро чи та си ла да се у ње га пре ме сти. Та 
си ла мо же би ти го вор ни ко ва на ме ра да оства ри си ту а ци ју, или уве ре ност да 
ће се она оства ри ти. Ка ко се си ту а ци ја ис ка за на пре зен том ло ка ли зу је не у 
од но су на ТГ, већ на не ки БТ, ова ква ње го ва упо тре ба за до во ља ва де фи ни-
ци ју ре ла тив не упо тре бе. По што го вор ник има јак став пре ма оства ре њу 
си ту а ци је, то је зна че ње исто вре ме но и вре мен ско и мо дал но (ау тор ка пр вен-
ство да је вре мен ском, од ре ђу ју ћи га као ре ла тив но са ја ком мо дал ном ком по-
нен том). (2) У при ме ри ма ти па Иде те ли ве че рас у по зо ри ште? не ма „се лид бе” 
го вор ни ка из ТГ у бу дућ ност, већ се до мен са да шњо сти ши ри да об у хва ти 
до мен бу дућ но сти. Ти ме се ипли ци ра да бу дућ ност ни је да ле ко, а ши ре ње 
са да шњо сти на њен ра чун мо гу ће је опет за хва љу ју ћи мо дал но сти, ко ја је 
са да сла би ја: из ве сност да ће се си ту а ци ја оства ри ти про ис ти че из то га што 
је та си ту а ци ја ис пла ни ра на. Ка ко го вор ник не на пу шта ТГ, не мо же се, као у 
прет ход ном слу ча ју, го во ри ти о ре ла тив ном зна че њу (иа ко не ма сум ње да је 
реч о бу ду ћој си ту а ци ји). Ре ле вант ност бли зи не/да љи не бу дућ но сти ука зу је 
на до дат не про сто р не ме та фо ре, нпр. По ЗнА То јЕ блИ ЗУ, нЕ По ЗнА То јЕ дА лЕ Ко. 
Те о риј ски зна чај пред ста вље не по став ке огле да се и у то ме што се она мо же 
при ме ни ти на про у ча ва ње дру гих гла гол ских об ли ка (ао ри ста, пе р фек та). 

Од нос ме та фо ре и син так се у књи зи ви дљив је и у по гла вљи ма пр вен-
стве но по све ће ним кон цеп ту а ли за ци ји пој мо ва – нпр. кроз гра ма тич ко по-
на ша ње лек се ме љу бав (погл. 1) и из ра за (о)др жа ти го вор одн. (о)др жа ти 
реч (погл. 2). Ка ко за па жа Д. Кли ко вац, об лик до пу не лек се ме љу бав мо же 
упу ћи ва ти на ме та фо ре по мо ћу ко јих се она кон цеп ту а ли зу је, нпр. љу бав 
пре ма/ка не ко ме (љУ бАв јЕ УсмЕ РЕ носТ ПРЕ мА оно мЕ Ко/ШТо сЕ во лИ), љу бав 
из ме ђу љу ди (љУ бАв јЕ ПРЕд мЕТ Ко јИ сЕ нА лА ЗИ ИЗ мЕ ЂУ онИх Ко јИ сЕ во лЕ) итд. 
У ве зи с из ра зом (о)др жа ти го вор ау тор ка об ја шња ва да у ње му зна че ње 
ин сти ту ци о на ли зо ва но сти не про ис ти че из де ком по но ва ња гла го ла, не го из 
зна че ња са ме лек се ме го вор (те да гла гол др жа ти ни је про дук ти ван као 
гла гол оп штег зна че ња у де ком по но ва ним из ра зи ма). А кад је реч о из ра зу 
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(о)др жа ти реч, Д. Кли ко вац уо ча ва да се ви со ка спе ци фи ко ва ност лек се ме 
реч у овом кон тек сту (у ко ме зна чи „обе ћа ње”) ви ди и по ње ном гра ма тич-
ком об ли ку: она се не мо же ја ви ти у мно жи ни (*да ти ре чи). 

4. По сТАв КА ТРА јЕК ТоР/оРИ јЕн ТИР И сИн ТАК сА. По став ка тра јек тор/ори јен-
тир (друк чи јим тер ми ни ма, фи гу ра/осно ва одн. обје кат ло ка ли за ци је [ОЛ] 
/ ло ка ли за тор [Л]) кључ на је за об ја шње ње зна че ња пред ло га (погл. 3 и 6), 
чи је је си сте мат ско из у ча ва ње јед но од нај ва жних до стиг ну ћа ког ни тив не 
лин гви сти ке. За то ће мо се на њих украт ко освр ну ти пре не го што пре ђе мо 
на при мер из син так се. Та ко, у погл. 6 ау тор ка об ја шња ва вр ло суп тил не 
раз ли ке из ме ђу пред ло га у и на (у пр. ти па у Бе о гра ду / на Но вом Бе о гра ду) 
по ла зе ћи од ти по ва од но са у ко је сту па ју ОЛ и Л – сА дР жА вА њЕ и но ШЕ њЕ. 
Ови од но си под ра зу ме ва ју не ке су прот не им пли ка ци је: на пер цеп тив ном 
пла ну, са др жа тељ (С) има уду бље ње и гра ни це, за раз ли ку од но си те ља (Н), 
што на функ ци о нал ном пла ну им пли ци ра за шти ће ност са др жа ног објек та 
(СО) одн. из ло же ност но ше ног објек та (НО). Уз по моћ на ве де них раз ли ка 
ау тор ка об ја шња ва за што се ка же нпр. да љу ди жи ве у ули ци (Кне за Ми ха-
и ла), а пси на ули ци, за што се не што на ла зи у пот кро вљу, али на та ва ну, 
за што не ко га но си мо у ду ши, а не ко га на ду ши итд. 

По став ка тра јек тор/ори јен тир ва жно ме сто има у погл. 7, у ко ме, као и 
у погл. 9 (в. т. 2), ау тор ка ком би ну је по сту ла те ког ни тив не лин гви сти ке са 
при сту пом син так си Љ. По по ви ћа. По мо ћу ње ау тор ка об ја шња ва од нос 
ме ђу си ту а ци ја ма у ре че ни ца ма по пут По што је ушао у ку ћу, Ми ка је ски нуо 
ка пут. У по ме ну том при ме ру вре мен ска кла у за по што је ушао у ку ћу озна-
ча ва си ту а ци ју ко ја је у ког ни тив ном сми слу ори јен тир за си ту а ци ју да је 
Ми ка ски нуо ка пут (за то да бу де ори јен тир, по бри нуо се за ви сни ве зник 
по што, ње но обе леж је). Да је си ту а ци ја ис ка за на вре мен ском кла у зом ори-
јен тир, уве ра ва мо се ако две си ту а ци је ми са о но пред ста ви мо на дру га чи ји 
на чин – сло же ном КР-ом са две не за ви сне кла у зе: Ми ка је ушао у ку ћи и 
ски нуо ка пут. Си ту а ци је су са да си ме трич не, а вре мен ски след им пли ци ран 
је њи хо вим ре до сле дом (обр нут ре до след им пли ци рао би су про тан вре мен-
ски след). Тек за ви сна кла у за сво јим обе леж ји ма (у ти пич ном слу ча ју ве зник 
и гла гол ски об лик) не дво сми сле но озна ча ва си ту а ци ју ко ја је ори јен тир за 
ову дру гу, основ ну си ту а ци ју. Ва жно је, ме ђу тим, и то што си ту а ци ја ис ка-
за на (од ред бе ном) за ви сном кла у зом је сте део ко јим се про ши ру је основ на 
си ту а ци ја, ис ка за на чла но ви ма ре че нич ног мо де ла – а то је свој ство ко је је 
по ве зу је са оста лим ти по ви ма при ло шких од ред би, ма ка квом је ди ни цом 
оне би ле ис ка за не. Но, то што за ви сна кла у за озна ча ва си ту а ци ју отва ра 
про стор да се њен ста тус дру га чи је тре ти ра одн. да се ре че ни ца ко ја са др жи 
за ви сну кла у зу на зо ве сло же ном, иа ко не у сми слу ко ји јој да је тра ди ци о-
нал на ср би сти ка. На ве де но по гла вље зна чај но је упра во по то ме што до но си 
кри тич ки осврт на од нос тра ди ци о нал ног и По по ви ће вог ко му ни ка тив но- 
-гра ма тич ког (К-Г) при сту па син так си срп ског је зи ка, до пу њен, ка ко ви ди мо, 
ког ни тив ном лин гви сти ком. Ов де ће мо ис та ћи са мо пред лог Д. Кли ко вац 
за упо тре бу тер ми на про ста и сло же на ре че ни ца у К-Г при сту пу. И пре ди-
кат ска (ПР) и ко му ни ка тив на ре че ни ца (КР) мо гу би ти про сте одн. сло же
не, али на раз ли чи те на чи не. ПР је сло же на ако са др жи бар јед ну за ви сну 
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кла у зу; ина че је про ста. КР је сло же на ако се са сто ји бар из две не за ви сне 
кла у зе (одн. ис ка зу је бар два го вор на чи на); ина че је про ста. Дру гим ре чи ма: 
јед на про ста КР мо же би ти ис ка за на јед ном сло же ном (не за ви сном) ПР-ом. 
Та ко смо до шли до ре ше ња за го нет ке из на сло ва по гла вља.

5. Кон вЕн ЦИ о нАл нЕ мЕн ТАл нЕ слИ КЕ, сИн ТАК сА И нА сТА вА јЕ ЗИ КА. Кон-
вен ци о нал не мен тал не сли ке цен трал но ме сто до би ле су у погл. 12, у ко ме 
се го во ри о њи хо вој при ме ни у на ста ви срп ског је зи ка. Оне су не све сне, 
ау то мат ске, до ла зе без на по ра и не за ви сно од би ло ка квог та лен та, као и 
је зик и сва ко днев но ре зо но ва ње; ва жне су за раз у ме ва ње чак и нај јед но став-
ни јих ре че ни ца, по што сва ка рад ња има уза се при кљу че ну од го ва ра ју ћу 
мен тал ну сли ку – а са мим тим вр ло су по год не за при ме ну у на ста ви је зи ка. 
За ову при ли ку из дво ји ли смо је дан упе ча тљив при мер из син так се – раз-
ли ко ва ње при ло шке до пу не и не пра вог објек та. Ка ко при ме ћу је Д. Кли ко вац, 
раз ли ка из ме ђу до пу на са при ло шким зна че њем и до пу на ко је се сма тра ју 
не пра вим објек том про ис ти че из при ро де њи хо вих зна че ња. У ти пич ним 
слу ча је ви ма при ло шке до пу не има ју ме сно, вре мен ско, узроч но зна че ње и 
др., ко је је или кон крет но или се ла ко мо же пре по зна ти; ре ци мо, ако је реч 
о кон струк ци ји са ме сним зна че њем, пред лог ће иза зва ти мен тал ну сли ку. 
На су прот то ме, код не пра вог објек та та сли ка или не по сто ји, или је вр ло 
нео д ре ђе на. О то ме све до чи нпр. сле де ћи пар при ме ра: Ка пут ви си о кли ну 
(до пу на за ме сто) на су прот Раз го ва ра ли су о том про бле му (не пра ви обје кат). 

6. ПРЕ фИК сИ ИЗ мЕ ЂУ лЕК сИ КЕ, ТвоР бЕ И ГРА мА ТИ КЕ. На ве де но ‘трој ство’ 
про ис ти че из са ме при ро де пре фик са: то су твор бе не мор фе ме, ко је има ју 
лек сич ко зна че ње, а че сто оба вља ју и гра ма тич ку функ ци ју (нпр. пре во де ћи 
не свр ше не гла го ле у свр ше не). Књи га ко ју пред ста вља мо до но си но ве уви де 
у од нос ових три ју ни воа. Ис тра жу ју ћи се ман тич ку мре жу пре фик са уз- (4. 
погл.), Д. Кли ко вац ну ди ког ни тив но лин гви стич ко об ја шње ње за то што ова 
мор фе ма, сем лек сич ког зна че ња, има и гра ма тич ко: не свр ше ном гла го лу 
упо тре бље ном у пре зен ту мо же при до да ти вред ност фу ту ра II. Иа ко је та кво 
зна че ње да нас ар ха ич но, оно је ак тив но ма кар у гла го ли ма ус тре ба ти и 
усхт(ј)ети. Ка ко за па жа ау тор ка, у јед ном од сво јих зна че ња пре фикс уз 
озна ча ва кре та ње уна пред, а има ју ћи у ви ду ме та фо рич ку кон цеп ту а ли за-
ци ју По сТо јА њА као ПУ То вА њА, пре ма ко јој је ПРо ШлосТ ИЗА, а бУ дУћ носТ Ис ПРЕд 
чо вЕ КА-ПУТ нИ КА, он је ла ко мо гао сте ћи зна че ње рад ње ко ја ће се на ста ви ти 
– или вр ши ти – у бу дућ но сти. Та ква ме та фо рич ка кон цеп ту а ли за ци ја бу-
дућ но сти је ди ни је од го вор на пи та ње от куд то да пре фикс уз има баш 
гра ма тич ко зна че ње бу дућ но сти, а не не ког дру гог вре ме на, или, осмо тре но 
с дру ге стра не, за што је зна че ње фу ту ра II ис ка за но упра во овим а не не ким 
дру гим пре фик сом. 

У 5. по гла вљу Д. Кли ко вац по ка зу је да зна че ња гла гол ског пре фик са 
раз, она ко ка ко их бе ле жи лек си ко граф ска прак са (у овом слу ча ју – РМС), 
ни су исто га ре да: не ка су лек сич ка одн. зна че ња ко ја овај пре фикс има сам 
по се би (као у пр. раз ба ца ти), а не ка твор бе на – про ис ти чу из твор бе ног 
обра сца у ко ји он ула зи одн. из од но са с реч ју са чи јом се осно вом спа ја (као 
у пр. раз мр си ти). За илу стра ци ју твор бе ног зна че ња ау тор ка ко ри сти гру пу 
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при ме ра са сле де ћим зна че њем пре фик са раз: гру па ен ти те та или не ка ма-
те ри ја пре кри ва ју дво ди мен зи о нал ни или ис пу ња ва ју тр о ди мен зи о нал ни 
про стор или про жи ма ју не ку ма те ри ју; за тим цен три фу гал ним кре та њем 
не ста ју, та ко да про стор одн. ма те ри ја оста ју чи сти. На ве де ну гру пу чи не 
твор бе но ра зно ли ки гла го ли, јер мо тив на реч мо же би ти гла гол (рас кр чи ти 
< кр чи ти), име ни ца (раз вре ме ни ти се < вре ме) или при дев (раш чи сти ти 
(се) (< чи сти ти (се)) < чист). Да би по ве за ла зна че ње на ве де не гру пе гла-
го ла са твор бом, Д. Кли ко вац га пред ста вља као „цр та ни филм”, тј. по крет ну 
сли ку, са сле де ћим фа за ма: (1) про стор (ко ји је на по чет ку пре кри вен не ким 
ен ти те ти ма); (2) ен ти те ти или ма те ри ја ко ји ма је про стор пре кри вен; (3) 
узрок или на чин не ста ја ња ен ти те та; (4) по чет но и (5) за вр шно ста ње про-
сто ра. Из ком би на ци је пре фик са раз са да тим еле мен ти ма си ту а ци је про-
ис ти чу ње го ва твор бе на зна че ња. Ком би но ван са ре чи ма ко је озна ча ва ју (а) 
по чет но ста ње про сто ра, (б) за вр шно ста ње про сто ра, (в) рад њу ко јом се 
по сти же по чет но ста ње одн. (г) ен ти те те ко ји ма је про стор пре кри вен, твор-
бе но зна че ње пре фик са раз је сте (а) „уки да ње тог ста ња” (ра све тли ти), (б) 
„по сти за ње тог ста ња” (раз бо ле ти се), (в) „по ни шта ва ње те рад ње” (раз мр
си ти) одн. (г) „укло ни ти” (раз ба шти ни ти). Што се ти че од но са лек сич ког 
и твор бе ног зна че ња, у ве ћи ни слу ча је ва пре по зна тљи ва су оба: та ко, гла гол 
раз ма гли ти се озна ча ва, за хва љу ју ћи твор бе ном зна че њу пре фик са, да је 
ма гла не ста ла; а за хва љу ју ћи лек сич ком зна че њу – да је не ста ла та ко што 
се раз и шла на све стра не. Има, ме ђу тим, слу ча је ва ка да твор бе но зна че ње 
пре о вла ђу је над лек сич ким, па се пу та ња ко ју раз озна ча ва по ти ску је у 
дру ги план или гу би: нпр. раз ми ни ра ти не зна чи да је сва ка ми на од не се на 
на сво ју стра ну, не го са мо то да су ми не укло ње не. 

*
Иа ко не ке ва жне аспек те књи ге Срп ски је зик у све тлу ког ни тив не лин

гви сти ке ни смо по ме ну ли – из бор ко ји смо овом при ли ком на чи ни ли ну жно 
је су бјек ти ван – ве ру је мо да је и из при ка за ног ја сно да ће књи га Ду шке 
Кли ко вац би ти ко ри сна ши ро ком кру гу про у ча ва ла ца (срп ског) је зи ка (син-
так си ча ри ма, лек си ко ло зи ма, лек си ко гра фи ма, де ри ва то ло зи ма, сти ли сти ча-
ри ма, ме то ди ча ри ма итд.), а да ка ко и они ма ко ји се ба ве оп шти јим те о риј ским 
пи та њи ма је зи ка (пре све га ког ни тив ним лин гви сти ма, али не са мо њи ма). 
Књи га на те о риј ском и ме то до ло шком пла ну до но си, а то сма тра мо вр ло зна-
чај ним, спој до стиг ну ћа са вре ме не ког ни тив не лин гви сти ке и не ких при сту-
па за сту пље них у ср би сти ци. Ти ме се не рет ко ну ди пло до твор ни ји ‘об је ди њен’ 
при ступ за ана ли зу по је ди них про бле ма, чи ји је ре пре зен та ти ван при мер 
ком би но ва ње ког ни тив не лин гви сти ке и при сту па син так си Љ. По по ви ћа.
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Ана Ха лас По по вић. Увод у лек сич ку по ли се ми ју. 
Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2017, 121 стр.

Увод у лек сич ку по ли се ми ју ау тор ке Ане Ха лас По по вић је мо но гра фи ја 
ко ја чи та о це уво ди у те му по ли се ми је и ну ди пре глед са вре ме них при сту па 
овом фе но ме ну из дру га чи јег угла, уз упо тре бу при ме ра из ен гле ског и срп-
ског је зи ка. Мо но гра фи ја је за ми шље на као од ре ђе на вр ста уџ бе ни ка ко ји 
са др жи све о бу хва тан, али ја сно на пи сан пре глед основ них де фи ни ци ја, 
пој мо ва, као и те о риј ских при сту па по мо ћу ко јих се по ли се ми ја обра зла же, 
те сто га ова књи га мо же би ти од ко ри сти ка ко сту денти ма стра них фи ло ло-
ги ја, та ко и они ма ко ји се ба ве срп ским је зи ком.

На са мом по чет ку (стр. 5), у окви ру Увод не ре чи, Ана Ха лас По по вић 
на во ди да је њен циљ „пру жа ње све о бу хват ног, је згро ви тог и си сте мат ског 
пре гле да раз ли чи тих при сту па де фи ни ци ји, кла си фи ка ци ји и ин тер пре та-
ци ји пој ма по ли се ми је”. Taj циљ пра ти и струк ту ра мо но гра фи је, јер у за-
себ ним це ли на ма у окви ру пет по гла вља, она ну ди крат ку Увод ну реч (стр. 
5‒6), а за тим об ра ђу је 1. Оп шту де фи ни ци ју по ли се ми је (стр. 7‒17), 2. Ти по ве 
по ли се ми је (стр. 17‒31), 3. По ли се ми ју на су прот хо мо ни ми ји (стр. 31‒39), 4. 
По ли се ми ју на су прот мо но се ми је (стр. 39‒47) и 5. Те о риј ске ин тер пре та ци је 
по ли се ми је (стр. 47‒103). На са мом кра ју књи ге на ла зи се и Срп скоен гле ски 
ре ги стар тер ми на (стр. 119‒121), ко ји омо гу ћа ва лак ше сна ла же ње.

У пр вом по гла вљу, ау тор ка да је пре глед раз ли чи тих де фи ни ци ја по ли-
се ми је ко је пред ла жу нај зна чај ни ји ау то ри у окви ру ан гли стич ке и ср би-
стич ке ли те ра ту ре. На во де ћи де фи ни ци је нај зна чај нијих ау то ра из ове обла-
сти у срп ском (ГоР ТАн-ПРЕмК 2004; дРА ГИ ћЕ вИћ 2007), од но сно у ен гле ском 
је зи ку (zgu Sta 1971; lyonS 1977; cru Se 2004), ау тор ка об ја шња ва раз ли ке у 
тер ми ни ма ко ји по сто је из ме ђу ср би стич ке и ан гли стич ке ли те ра ту ре. Са-
жи ма ју ћи и на до гра ђу ју ћи по сто је ће де фи ни ци је, Ха лас По по вић ну ди и 
сво ју (стр. 10): „по ли се ми ја под ра зу ме ва спо соб ност лек се ме да има два или 
ви ше зна че ња из ве де них де ло ва њем семaнтичких де ри ва ци о них ме ха ни за-
ма (нпр. ме та фо ре, ме то ни ми је, спе ци ја ли за ци је, ге не ра ли за ци је), а ко ја су 
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сва ме ђу соб но мо ти ви са но по ве за на та ко да чи не је дин стве ну по ли се мич ну 
струк ту ру да те лек се ме.” Иа ко је ова де фи ни ци ја лек си ко ло шке при ро де, 
она је од лич но при ме њи ва у лек си ко ло шким об ра да ма ви ше знач них лек се-
ма, јер оправ да ва на во ђе ње свих зна че ња јед не по ли се мич не ре чи у окви ру 
истог реч нич ког члан ка у не ком реч ни ку.

У дру гом по гла вљу, ау тор ка опи су је раз ли чи те ти по ве по ли се ми је, који 
се утвр ђу ју на осно ву спе ци фич но сти на чи на из во ђе ња зна че ња. Као нај зна-
чај ни је ти по ве, она из два ја ли не ар ну и раз гра на ту по ли се ми ју (стр. 17‒25), 
за тим енан ти о се ми ју, ау то хи по ни ми ју и ау то тро по ни ми ју, лек сич ко-гра ма-
тич ку по ли се ми ју, пла ти се ми ју, па ро ни ми ју, ди фу зност зна че ња, пер спек-
ти ви за ци ју и де пле ци ју (стр. 25‒29). Ли не ар на по ли се ми ја об у хва та спе ци-
ја ли за ци ју и ге не ра ли за ци ју, а оба ова про це са се у ср би стич кој ли те ра ту ри 
не из два ја ју по себ но, по ау тор ки ном ми шље њу (стр. 17.) због то га што се 
су штин ски мо гу све сти на ме ха ни зам ме то ни ми је, ко ји упра во и по ве зу је 
од нос део на спрам це ли не. С дру ге стра не, у ан гли стич кој ли те ра ту ри, но ва 
се кун дар на зна че ња ко ја су ре зул тат де ло ва ња ме та фо ре и ме то ни ми је спа-
да ју у раз гран ту по ли се ми ју, јер се из ме ђу при мар них и се кун дар них зна-
че ња ус по ста вља не ли не а ран од нос. 

Дру го по гла вље се за вр ша ва де фи ни са њем не ти пич них ти по ва по ли-
се ми је: енан ти о се ми је, ау то хи по ни ми је и ау то тро по ни ми је, лек сич ко-гра-
ма тич ке по ли се ми је, пла ти се ми је, па ро ни ми је, пер спек ти ви за ци је и де пле-
ци је. Не ки од ових ти по ва су те о риј ски опи са ни са мо у ен гле ском или са мо 
у срп ском је зи ку, јер у по је ди ним слу ча је ви ма за ви се од мор фо ло шке струк-
ту ре да те лек се ме, што ути че на њи хо во раз ли ко ва ње. Углав ном је реч о 
ма ње че стим при ме ри ма ко ји су у тек сту илу стро ва ни на од го ва ра ју ћи на чин. 
Ин те ре сант но је то што се кроз ове ти по ве и при ме ре ви ди не са мо сло же-
ност овог фе но ме на већ и по тре ба да се упо тре бе раз ли чи ти кри те ри ју ми и 
еле мен ти кон тек ста да би се де фи ни са ла по ли се ми ја уоп ште, а по себ но ови 
спе ци фич ни ти по ви. 

Тре ће по гла вље је усме ре но на по себ ну вр сту од но са из ме ђу фор ме да-
те лек се ме и ње не се ман тич ке струк ту ре, од но сно на од нос по ли се ми је и 
хо мо ни ми је. Ка да је реч о хо мо ни ми ји ау тор ка се по зи ва на об ја шње ње 
Гро тан-Премк (1984: 12), да је хо мо ни ми ја од нос две раз ли чи те лек се ме које 
фор мал но има ју исту (мор фо ло шку) струк ту ру или исти фо нем ски низ, и 
ко је при па да ју ис тој гра ма тич кој ка те го ри ји, али из ме ђу те две лек се ме не 
постoји ни ка ка ва се ман тич ка ве за, ни ти у по гле ду сем ског са ста ва ни мо-
ти ва ци о них асо ци ја тив них ве за. За ни мљи во је да се ова кве по ја ве у Реч ни
ку срп ског је зи ка Ма ти це срп ске (2007) на во де у окви ру истог реч нич ког 
члан ка, иа ко у окви ру хо мо ни ми је зна че ња ни су по ве за на. У за кључ ку тре-
ћег по гла вља ау тор ка ис ти че да је не кад вр ло те шко под ву ћи ја сну гра ни цу 
из ме ђу по ли се ми је и хо мо ни ми је, као и да сви опи са ни кри те ри ју ми за раз-
гра ни ча ва ње ове две по ја ве мо гу би ти од ко ри сти, по себ но у ком би на ци ји, 
јер је дин ствен кри те ри јум не по сто ји.

 Че твр то по гла вље се ба ви од но сом по ли се ми је и мо но се ми је. Тај 
од нос је вр ло ва жан за сва ку се ман тич ку те о ри ју, јер се сво ди на пи та ње 
раз ли ко ва ња по ли се ми је и слу ча је ва се ман тич ке нео д ре ђе но сти или не де-
фи ни са но сти. Ка ко ау тор ка ис ти че (стр. 40) реч је у су шти ни о то ме да ли 
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се да та лек се ма ко ри сти у окви ру сво је ста бил не се ман тич ке струк ту ре, одн. 
ње ног утвр ђе ног зна че ња, или је реч о не по сто ја ној и се ман тич ки нео д ре ђе ној 
упо тре би ко ја је усло вље на спе ци фич ним еле мен ти ма кон тек ста. И у овом 
по гла вљу се обра зла жу раз ли чи ти кри те ри ју ми за раз ли ко ва ње ове две по-
ја ве, као и тврд ње да су оне нео дво ји ве. Ме ђу тим, ка ко ау тор ка на по ми ње 
(стр. 40), на до ве зу ју ћи се на ре ле вант ну ли те ра ту ру, се ман тич ка струк ту ра 
је сте раз ло жи ва на по је ди нач на зна че ња, те се не мо же не ги ра ти по сто ја ње 
ди стинк ци је из ме ђу по ли се ми је и мо но се ми је, а тен ден ци ја ка ди фе рен ци-
ја ци ји зна че ња пред ста вља при ро дан пра вац.

У по след њем, пе том по гла вљу, ујед но и нај о бим ни јем, раз ма тра се фе-
но мен по ли се ми је кроз при зму лек си ко ло ги је, те се из тог разлогa при ка зу ју 
че ти ри глав на те о риј ска при сту па овом пој му, струк ту ра ли стич ки, ге не ра-
ти ви стич ки, ког ни ти ви стич ки и ра чу нар ски при ступ. Струк ту ра ли стич ки 
при ступ, ко ји је као по ла зну пре ми су имао иде ју да је сва ки је зик је дин ствен 
си стем зна ко ва, зна че ње је ту ма чио пр вен стве но кроз тврд њу са же ту у чу-
ве ном се ми о тич ком тро у глу Ог де на и Ри чард са (2001). У окви ру струк ту-
ра ли стич ког при сту па на ста ла је и те о ри ја лек сич ких по ља ко ја је на не ки 
на чин на сто ја ла да де фи ни ше скуп се ман тич ки по ве за них лек се ма. На да ље, 
ком по нент на ана ли за има не што дру га чи ји при ступ, јер не уре ђу је лек се ме 
у ве ће це ли не, већ је пре усме ре на на де фи ни са ње и пред ста вља ње зна че ња 
по мо ћу ди стинк тив них обе леж ја. Раз ли чи ти ау то ри пред ла жу по себ не ме-
то де ко ји ма из во де ком по нент ну ана ли зу.

У окви ру ге не ра ти ви стич ког при сту па, ау тор ка пред ста вља мо дел ана-
ли зе ко ји су пред ло жи ли Кац и Фо дор (1963). То је мо дел ко ји се сво ди на 
„ком би на ци ју струк ту ра ли стич ког мо де ла ана ли зе, фор ма ли стич ког си сте-
ма де скрип ци је (опис зна че ња у окви ри ма фор мал не гра ма ти ке) и мен та ли-
стич ког схва та ња зна че ња (пси хо ло шки при ступ зна че њу) (стр. 60). Ау тор ка 
та ко ђе ис ти че да ге не ра ти ви стич ки при ступ, за раз ли ку од ком по нент не 
ана ли зе, до да је аспект ин тер пре та ци је зна че ња, пр вен стве но ре че ни це, а 
сход но то ме и ре чи, те се та ко ну ди и об ја шње ње на ме ра ва ног зна че ња. Ве-
за но за по ја ву по ли се ми је, овај при ступ је „омо гу ћио ја сан и ана ли тич ки 
при каз ви ше знач не струк ту ре... што је опет од кључ ног зна ча ја за лек си ко-
граф ску об ра ду по ли се ми је” (стр. 62). 

Ког ни ти ви стич ки при ступ, од но сно, пре ци зни је, ког ни тив на се ман ти ка, 
до но си зна чај но дру га чи ји при ступ пи та њу зна че ња. За раз ли ку од ге не ра ти-
ви стич ког при сту па ко ји у су шти ни по чи ва на тврд њи да из вор ни го вор ник 
не ког је зи ка има по себ ну, уро ђе ну је зич ку спо соб ност за усва ја ње је зи ка у 
да тој сре ди ни, ког ни ти ви стич ки при ступ по ла зи од то га да је зик ни је по-
себ на спо соб ност, већ је он усло вљен оста лим ког ни тив ним ме ха ни зми ма, 
ре ци мо спо соб но шћу ме та фо рич ког пре сли ка ва ња, ка те го ри за ци јом, ми шље-
њем по ана ло ги ји итд. По ред то га, но ви на ко ју уво ди ког ни тив на се ман ти ка 
је сте уво ђе ње ен ци кло пе диј ског, ван је зич ког зна че ња као не из о став не ком-
по нен те зна че ња не ке лек се ме. То ван је зич ко зна че ње ви ше не под ра зу ме ва 
по се бан, ја сно раз гра ни чен сег мент ве зан за ре фе рен та, већ је оно део по и-
ма ња и би ва ак ти ви ра но при ли ком ту ма че ња да те лек се ме. Ха лас По по вић 
да је при каз нај ре ле вант ни јих те о ри ја, те о риј ских кон стру ка та и пра ва ца у 
окви ру ког ни тив не се ман ти ке ко ји су из у зет но ва жни за тумaчење зна че ња, 
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па ти ме и за по ли се ми ју. Чи ни се да је ког ни тив но лин гви стич ки при ступ 
дао нај ве ћи до при нос ту ма че њу пој ма по ли се ми је, те је сто га овом де лу по-
све ће но ви ше об ја шње ња, а и чи та лац мо же да си сте ма тич но пра ти раз вој 
овог прав ца кроз при мер по ли се ми је и кроз нај зна чај ни је те о ри је ко је су у 
књи зи об ја шње не.

На кра ју пе тог по гла вља, дат је при каз ра чу нар ског при сту па ко ји за о-
кру жу је нај зна чај ни је аспек те оста лих при сту па о ко ји ма се у књи зи го во ри. 
Ау тор ка нај пре ис ти че раз ли ку ко ја по сто ји из ме ђу ра чу нар ске лин гви сти-
ке и об ра де при род ног је зи ка (стр. 93). По зи ва ју ћи се на Гли о цо и Ста па ро ва 
(2009), Ха лас По по вић на гла ша ва да је ра чу нар ска лин гви сти ка на уч на ди-
сци пли на ко ја се ба ви про у ча ва њем је зи ка с ци љем об ра де и ства ра ња је зи ка, 
и го вор ног и пи са ног, док об ра да при род ног је зи ка под ра зу ме ва скуп про-
гра ма и апли ка ци ја ко је су осми шље не с ци љем об ра де тек ста и ре ша ва ња 
кон крет них про бле ма ве за них за де фи ни са ње зна че ња. 

Ја сно је да је за ра чу нар ски при ступ по ли се ми ја од по себ ног зна ча ја јер 
пред ста вља, мо же се ре ћи, је дан од нај ве ћих иза зо ва с ко ји ма се овај при ступ 
су о ча ва. Тај иза зов се пр вен стве но огле да у ре ша ва њу пи та ња ве за ног за 
лек сич ко раз дво зна ча ва ње, од но сно од ре ђи ва ње од го ва ра ју ћег зна че ња у 
да том кон тек сту лек се ма ко је су ви ше знач не. Ако се зна да се ра чу нар ска 
об ра да сво ди на ау то мат ско иден ти фи ко ва ње, ди фе рен ци ра ње и од ре ђи ва ње, 
он да је ја сно да по тен ци јал ни про блем пред ста вља ода бир од го ва ра ју ћег 
зна че ња на осно ву пра вил ног ту ма че ња ба зе по да та ка ко ја по сто ји. Сва ка ко 
да је ту кључ но ван је зич ко зна ње, ко је је го то во без гра нич но, те у том сми-
слу те шко сво ди во на по дат ке ко је је јед но став но ра чу нар ски об ра ди ти.

У за кључ ку тре ба још јед ном по ме ну ти да је Увод у лек сич ку по ли се ми ју 
од лич но за ми шљен као кон ци зан, си сте ма ти чан и све о бу хва тан пре глед нај-
ва жни јих пој мо ва, де фи ни ци ја и те о риј ских пра ва ца ве за них за по ли се ми ју. 
Као та кав он мо же би ти од вр ло ве ли ке ко ри сти сту ден ти ма лин гви сти ке, 
јер са же то пред ста вља све нај зна чај ни је лин гви стич ке прав це ко ји су се ба-
ви ли или се ба ве по ли се ми јом. Та ко ђе, ова књи га мо же би ти вр ло ин спи ра-
тив на за бу ду ће ис тра жи ва че ове обла сти, би ло да је реч о те о риј ским или 
при ме ње ним ис тра жи ва њи ма јер по ка зу је прав це за са вре ме на про у ча ва ња 
овог ин те ре сант но је зич ког фе но ме на.
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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. Рад који је настао делимично на основу 
одбрањене докторске дисертације може обухватати до 30% њеног садржаја 
(не verbatim), уз упућивање на докторску дисертацију.

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-
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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 
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 
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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, 
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);
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в) упу ћи ва ње на од ре ђе но из да ње исте сту ди је: (РА до вА но вИћ 19862: 66);
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.



297

ђ) фо то тип ско из да ње:
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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